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1. Instalace
Instalace programu EduBase a DoTest je totožná - je proto popsána v jednom dokumentu.
Snímky obrazovek, kterými je dokumentace doplněna, zachycují instalaci programu EduBase - uživatelé
programu DoTest budou mít obrazovku změněnou pouze v názvu programu, který instalují.

1.1 Nová instalace
Pro instalaci programu EduBase budete potřebovat instalační program, který si můžete stáhnout na adrese:
http://www.edubase.cz (stránka Ke stažení).

1. Stáhněte a uložte si instalační program.
2. Po spuštění instalačního programu se vám zobrazí následující dialog, klepněte na tlačítko Další.

3. Vyberte způsobu instalace:

A)

Lokální instalace na tento
počítač
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B)

Lokální instalace na USB
disk
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C)

Síťová instalace na tento
počítač
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Program bude nainstalován na
pevný disk počítače, kde instalaci
provádíte. S touto instalací není
možné snadno přecházet mezi
jednotlivými PC, které používáte.

1

Program bude nainstalován na
Tato instalace je určena pro síťový
vyměnitelný disk (USB flash disk).
režim práce s programem. Veškerá
Tato instalace je určena pro
data jsou umístěna na jednom
všechny, kteří chtějí s programem
počítači (serveru) a uživatelé k
pracovat na více počítačích a přitom
těmto datům přistupují pomocí
si chtějí stále veškerá data nosit s klientské aplikace. Síťová instalace je
sebou.
podmínkou pro zprovoznění
webového rozhraní.

1.1.1 Lokální instalace na tento počítač
Při lokální instalaci bude program nainstalován na pevný disk počítače, na kterém instalaci provádíte.
1. Vyberte typ instalace Lokální instalace na tento počítač a klepněte na tlačítko Další.
2. Zobrazí se dialog pro výběr cílové složky.

U lokální instalace na tento počítač se program standardně instaluje do složky Program Files na
systémovém disku.
Protože u nových operačních systémů Windows Vista a Windows 7 nelze do složky Program Files
zapisovat ani ukládat datové soubory programů, je při instalaci EduBase nutné vybrat také složku pro
umístění datových souborů programu. Jako výchozí je nastavena složka C:\EduBase 3\WorkingDir. (Při
instalaci DoTestu je to C:\DoTest 5\WorkingDir)
POZOR: V této složce jsou umístěny veškerá data programu EduBase/DoTest. Při případném smazání
této složky přijdete o veškerá data vytvořená v programu EduBase/DoTest!
3. Po výběru složek pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Další a řiďte se instrukcemi instalačního
průvodce. Po instalaci budete moci spustit program klepnutím na ikonu programu (
nebo
) v nabídce
Start připadně na ploše.
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1.1.2 Lokální instalace na USB disk
Při lokální instalaci na USB disk bude EduBase/DoTest nainstalován na vyměnitelný disk (USB flash disk).
1. Vyberte typ instalace Lokální instalace na USB disk a klepněte na tlačítko Další.
2. Zobrazí se dialog pro výběr cílové složky.

U lokální instalace na USB disk se program standardně instaluje do složky C:\EduBase 3 (resp. C:\DoTest
5). Složka pro datové a pracovní soubory je vždy nastavena jako podsložka WorkingDir u složky nastavené
u aplikace.
Doporučujeme pro zjednodušení vybrat jako cílovou složku instalace přímo USB disk.
3. Po výběru složek pokračujte v instalaci klepnutím na tlačítko Další a řiďte se instrukcemi instalačního
průvodce. Pro spuštění programu klepněte na soubor EBStarter.exe (DTStarter.exe) , který naleznete ve
složce, kterou jste vybrali při instalaci.

Takto nainstalovaný program lze pak velice snadno přenášet mezi různými PC a spouštět jej přímo z USB
disku již bez instalace kdykoliv a kdekoliv. Na domácím počítači si připravíte výukové materiály (testy), ve
škole USB disk připojíte k počítači, kde právě učíte a připravené materiály otevřete.

1.1.3 Síťová instalace programu
Při síťové instalaci programu EduBase/DoTest je potřeba učinit několik rozhodnutí, na základě kterých se pak
provede samotná instalace programu. Při rozhodování vám pomůže prostudování následujících stránek:
Základní informace k síťové instalaci
· Jak to všechno funguje
· Síťová instalace

4.3.2015 8:18:50
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1.1.3.1 Jak to všechno funguje
Síťová instalace programu EduBase/DoTest umožňuje pracovat s programem z libovolného počítače v síti,
centrální ukládání dat (učebních materiálů i výsledků), práci autorům i z domova s daty na serveru školy a
zprovoznění webového rozhraní. Síťově lze nainstalovat i licenci pro jednoho autora - aplikační server je její
součástí.

Síťová instalace programu EduBase

Instalace Aplikačního serveru EduBase/DoTest:
Datové soubory jsou u síťové instalace umístěny na serveru. Na stejném serveru je také nainstalován a
spuštěn aplikační server EduBase/DoTest, který přímo pracuje s datovými soubory. Na sdílený disk, do složky,
která je dostupná všem uživatelům pouze pro čtení, se nainstaluje klientská aplikace EduBase/DoTest.
Součástí aplikačního serveru je Web server, který zpřístupní sestavené výukové materiály všem vyučujícím a
studujícím.
Instalace pracovních stanic:
Na jednotlivých pracovních stanicích není nutné nic instalovat. Uživatelé spouštějí klientskou aplikaci přímo ze
síťového disku - sdílené složky. Program po spuštění naváže komunikaci s aplikačním serverem
EduBase/DoTest.
Díky tomuto řešení není možné, aby kterýkoliv uživatel jakkoliv poškodil instalaci programu. Uživatel nemusí
vědět na kterém počítači v síti běží aplikační server a nemá přístup k datovým souborům. Složka s klientskou
aplikací je uživatelům dostupná pouze pro čtení a není tedy možné kteroukoliv část programu smazat.
Samozřejmě je možné, aby na jednotlivých strojích pro učitele byla aplikace EduBase/DoTest nainstalovaná.

1.1.3.2 Instalace bez webového rozhraní
U tohoto typu instalace jsou data programu umístěna na serveru. Dále je na serveru spuštěn aplikační server
EduBase/DoTest. Klientská aplikace je nainstalována na síťový disk, který je dostupný všem uživatelům. Po
spuštění se klientská aplikace připojí k aplikačnímu serveru. S datovými soubory tak pracuje pouze aplikační
server.
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Schéma síťové instalace EduBase bez www rozhraní

Klientská aplikace EduBase/DoTest se nemusí instalovat na pracovních stanicích studentů ani učitelů.
Program se bez instalace spouští přímo ze síťového disku.
Aplikační server EduBase/DoTest:
• Procesor: Pentium IV - 2 GHz a novější (ideální je dvoujádrový procesor),
• RAM: 1 GB (2 GB) a více,
• HDD: 250 MB volného místa na HDD - pouze základní instalace a ukázková data,
• síťová karta,
• firewall: povolená komunikace na portu 3000 (lze změnit),
• přístup přes internet z domova k aplikačnímu serveru: veřejná IP adresa.
Klientská aplikace EduBase/DoTest:
• Procesor: Pentium IV 1 GHz a novější,
• RAM: 512 MB (1 GB) a více,
• HDD: 0 MB volného místa na HDD - program se spouští ze síťového disku,
• laserová nebo inkoustová tiskárna,
• firewall: povolená komunikace na portu 3000 (lze změnit),
• přístup přes internet z domova k aplikačnímu serveru: připojení k internetu 512 kbps a rychlejší.

1.1.3.3 Instalace Aplikačního serveru a Web serveru
Při výběru tohoto typu instalace jsou data programu umístěna na školním nebo firemním serveru. Dále je na
serveru spuštěn Aplikační server EduBase/DoTest a Web server EduBase/DoTest, který umožňuje zprovoznění
on-line výuky přes internet (e-learning, m-learning).

Schéma síťové instalace EduBase s webovým rozhraním

Klientská aplikace EduBase/DoTest je nainstalována na síťový disk, který je dostupný všem uživatelům. Po
spuštění se klientská aplikace připojí k aplikačnímu serveru. S datovými soubory tak pracuje pouze aplikační
server.
Klientská aplikace EduBase/DoTest se nemusí instalovat na pracovních stanicích studentů ani učitelů.
Program se bez instalace spouští přímo ze síťového disku.
Pro provoz www rozhraní EduBase/DoTest není nutná instalace žádného jiného www serveru (IIS, Apache atp.) v tomto ohledu je webové rozšíření plnohodnotné. To znamená, že součástí EduBase/DoTestu je plnohodnotný
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webový server. V případě potřeby jsme schopni na přání dodat webové rozšíření v podobě ISAPI dll knihovny pro
běžné www servery (IIS nebo Apache, atd.).
Hardwarové a softwarové požadavky:

Aplikační server EduBase/DoTest s Web serverem:
• Procesor: Intel / AMD Dual Core, 2 GHz a rychlejší
• RAM: minimálně 2 GB (doporučeno 4 GB a více)
• HDD: 250 MB volného místa na HDD - pouze základní instalace a ukázková data
• Operační systém: Windows 2000 SP4 a novější (včetně Windows 8 a Windows Server 2012)
• Firewall: povolená komunikace na portu 3000 (lze změnit) a volný port 80 pro www rozhraní (lze změnit)
• Přístup přes internet z domova k aplikačnímu serveru nebo na www rozhraní: veřejná IP adresa
Klientská aplikace EduBase/DoTest:
• Procesor: Intel / AMD 1 GHz a rychlejší
• RAM: 512 MB (doporučeno 1 GB a více)
• HDD: 0 MB volného místa na HDD - program se spouští ze síťového disku
• Operační systém: Windows 2000 SP4 a novější (včetně Windows 8)
• firewall: povolená komunikace na portu 3000 (lze změnit)
• přístup přes internet z domova k aplikačnímu serveru: připojení k internetu 1024 kbps a rychlejší.
Pracovní stanice, notebooky, tablety a všechna chytrá zařízení - přístup k výukovým materiálům přes WWW
prohlížeč
Podporované prohlížeče (uvedeny jsou minimální podporované verze - všechny novější verze jsou
testovány):
• Internet Explorer 8+
• Firefox 4+
• Safari 5+
• Opera 10+
• Chrome 6+
Podporované operační systémy chytrých zařízení (Všechna zařízení, na kterých je možné spustit internetový
prohlížeč podporující protokol HTML 5):
• iOS
• Android
• Windows Mobile
• Chytré televize, PSP, apod.

1.1.3.4 Postup při síťové instalaci
1. V průvodci instalace zvolte volbu Síťová instalace a zvolte, kterou součást síťové instalace chcete
nainstalovat.

A) Aplikační server + WEB server:
Instalace serverové části EduBase/DoTest. V rámci jedné organizace se aplikační server instaluje pouze
na jednom počítači.
Instalaci je nutné provést na serveru s OS Windows - jako server však může sloužit i libovolná stanice
(počítač), která bude neustále zapnutá.
4.3.2015 8:18:50
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B) Klientská aplikace:
Klientská aplikace může být nainstalována na různých počítačích nebo v jedné síťové složce dostupné
všem uživatelům, kteří budou s programem pracovat.
2. Po výběru součástí a klepnutí na tlačítko Další se zobrazí dialog pro nastavení cílových složek pro instalaci.

EduBase/ DoTest - Aplikace:
Složka, do které se nainstaluje klientská aplikace EduBase/DoTest. Tato složka by měla být později k
dispozici jednotlivým uživatelům programu. Z tohoto důvodu je vhodné změnit cílové umístění na síťový
disk, který mají uživatelé k dispozici. V případě, že nebudou uživatelé program spouštět ze síťového disku,
není nutné složku měnit.
EduBase/DoTest - Aplikační server:
Složka, do které se nainstaluje Aplikační server a Web server EduBase/DoTest. Server by měl vždy být
nainstalován na lokální pevný disk počítače, kde systém instalujete.
V žádném případě neinstalujte server na síťový disk.
EduBase/DoTest - Datové a pracovní soubory:
Složka, do které se nainstalují datové soubory, www šablony a další potřebná data pro správnou
funkčnost Aplikačního serveru. Tato složka musí být umístěna také na lokální pevný disk počítače a musí
být umístěna ve složce, kde je povolen zápis.
3. Dále pokračujte v instalaci systému klepnutím na tlačítko Další. V dalších krocích se řiďte instrukcemi
průvodce.
4. Na závěr instalace se zobrazí dialog s volbou "spuštění serveru pro nastavení konfigurace".

5. Instalaci ukončete stisknutím tlačítka Dokončit.
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1.1.3.4.1 Nastavení a konfigurace aplikačního serveru
Během instalace síťové verze EduBase/DoTest je aplikační server nainstalován a zaregistrován v systému jako
služba. Tato služba není ihned po instalaci spuštěna, protože server je nutné před samotným spuštěním
nakonfigurovat.
"Služba" je program, který běží na pozadí systému.
Konfiguraci provedete spuštěním souboru EBAppServer - config.exe ve složce \EBAppServer\.

Postup konfigurace:
1. Zkontrolujte Hlavní pracovní složku- složka je již nastavena instalačním programem a není třeba ji měnit.
Více informací naleznete k kapitole Struktura hlavní pracovní složky.

2. Zkontrolujte, zda je zatržená volba Použít vestavěný Aplikační server.
3. Chcete-li používat webové rozhraní, zatrhněte volbu Použít vestavěný Web server.
4. Zkontrolujte volby Aplikační server a WEB server:
4A) Nastavení aplikačního serveru:

Nastavení:
Aktivní na IP: Nastavení IP adresy na které serveru bude aktivní. Ve většině případů ponechte volbu
na 0.0.0.0. To znamená, že aplikační server bude "poslouchat" na všech síťových rozhraních v daném
počítači.
Port: Nastavení portu, který používá klientská aplikace pro připojení k aplikačnímu serveru. Výchozí
hodnota je nastavena na 3000.
Použít zabezpečené připojení: Pokud zvolíte typ připojení na zabezpečené, veškerá komunikace mezi
aplikací EduBase/DoTest a Aplikačním serverem bude šifrovaná.
Typ datového úložiště: Ponechte původní nastavení.
4.3.2015 8:18:50
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Konfigurace LDAP:
Pokud využíváte doménové prostředí společnosti Microsoft, je možné propojit doménové uživatele s
programem EduBase/DoTest a tím zjednodušit přístup k výukovým materiálům. Více informací o
nastavení propojení s LDAP naleznete ve článku Nastavení importu skupin z LDAP serveru.
Aplikační server lze také nastavit manuálně - více v kapitole Konfigurační soubory aplikačního serveru.

4B) Nastavení Web serveru:

Připojení k aplikačnímu serveru:
Použijte:
• Vestavěný aplikační server - Web server se připojí interně k aplikačnímu serveru, který běží v rámci
jednoho procesu. V případě že máte zatrženu volbu Použít vestavěný Aplikační server vyberte tuto
hodnotu.
• Externí aplikační server - Web server se připojí k aplikačnímu serveru, který je spuštěn na jiném
serveru v síti. Ve většině případů a bežných instalací není potřeba tuto volbu nastavit.

Nastavení:
Aktivní na HTTP: Nastavení IP adresy a portu na které bude dostupné www rozhraní programu
EduBase/DoTest. Výchozí IP adresa je nastavena na 0.0.0.0 (Ve většině případů ponechte volbu na
0.0.0.0. To znamená, že Web server bude "poslouchat" na všech síťových rozhraních v daném
počítači.) Výchozí port je nastaven na 80 TCP. V případě, že je na počítači nainstalován jiný www
server, který již "poslouchá" na portu 80, je nutné tento port nastavit na jinou hodnotu a uvedený port
povolit v nastavení firewall.
Aktivní na HTTPS: Nastavení IP adresy a portu na které bude dostupné zabezpečené www rozhraní
(https://) programu EduBase/DoTest. Výchozí IP adresa je nastavena na 0.0.0.0 (Ve většině případů
ponechte volbu na 0.0.0.0. To znamená, že Web server bude "poslouchat" na všech síťových
rozhraních v daném počítači.) Výchozí port je nastaven na 443 TCP. V případě, že je na počítači
nainstalován jiný www server, který již "poslouchá" na portu 80, je nutné tento port nastavit na jinou
hodnotu a uvedený port povolit v nastavení firewall.

Aby bylo možné korektně nastavit zabezpečené připojení k www rozhraní, je potřeba programu určit
bezpečnostní certifikáty pro www rozhraní. Tyto certifikáty je potřeba nahrát do složky Certificates,
kterou naleznete v pracovní složce Aplikačního serveru (cesta:
\EduBase\EBAppServer\WorkingDir\Certificates).
Určete: Kořenový certifikát, Soubor s klíčem, Soubor s certifikátem, Heslo k certifikátu (Pokud jsou
certifikáty chráněny heslem, zde je možné heslo zadat).
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Přepsat výchozí šablonu vzhledu: V případě, že se rozhodnete využívat jiný vzhled www rozhraní
programu EduBase/DoTest, zde je možné zde nastavit cestu k souborům s upraveným vzhledem.
Vzhled je možné si nechat vytvořit přímo od naší firmy, případně si jej můžete vytvořit sami.
Doplňkové mime typy: Webové rozhraní programu EduBase obsahuje velké množství přípon souborů,
které přes něj lze stahovat. Může se ale stát, že některé z né moc běžných přípon souborů zde
nebudou uvedeny. V případě, že narazíte na problém při stahování konkrétního souboru z webového
rozhraní EduBase, pak je možné do položky Doplňkové mime typy přidat konkrétní přípony souborů,
kterým umožníte stahování přes webové rozhraní. Při nastavení Aplikačního serveru přidejte nový
mime type v tomto formátu:

PRIPONA=application/octet-stream
kde "PRIPONA" je přípona souboru, který nelze stahovat, a "=application/octet-stream" povinný
řetězec pro určení stažitelnosti souboru s touto příponou.
Příklad pro přidání nové přípony souborů, které bude možné stahovat - přípona *.flt:
FLT=application/octet-stream
Takto lze přidal i více přípon najednou. Je potřeba vkládat řetězce tak, aby na novém řádku byla pouze
jedna přípona.
Příklad pro přidání dvou stažitelných přípon souborů *.cg3 a *.fab:
CG3=application/octet-stream
FAB=application/octet-stream

Automatické aktualizace:
Stáhnout a nainstalovat nové šablony www rozhraní každý den v |hodin:minut|: Po zatržení této
volby se bude v nastavenou hodinu stahovat aktualizace šablon www rozhraní (pokud budou
dostupné nové šablony). Šablony je následně možné měnit po přihlášení k www rozhraní programu
EduBase/DoTest.

Automatické přihlašování:
V případě, že chcete sestavené materiály publikovat na webové stránce například pro širší veřejnost,
je možné dopředu nastavit Login a Heslo, které se pro přihlášení automaticky použije. Uživatel tak
nebude muset při přihlášení k www rozhraní zadávat Login a Heslo.

5. Po kontrole a nastavení serveru je potřeba vyzkoušet, zda je vše nastaveno správně. Klepněte na tlačítko
Spustit. U povolených serverů se zobrazí zelené čtverce.
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V případě zobrazení chybové zprávy naleznete informace o řešení v kapitole Řešení problémů.
6. Pokud se server korektně spustil, je potřeba jej zastavit, zatrhnout volbu Automaticky spustit všechny
servery a následně klepněte na tlačítko Uložit nastavení.
7. Poté zavřete okno server křížkem v pravém horním rohu. Zobrazí se dialog, ve kterém klikněte na volbu
ANO.

8. Nakonec zkontrolujte, zda je nastavení serveru korektně uloženo a zda server naběhne správně. Ve složce
C:\EduBase\EB AppServer spusťte program EBAppServer.exe (resp. C:\DoTest\DT AppServer spusťte
program DTAppServer.exe). Pokud se zobrazí okno serveru se zelenými čtverečky u vybraných serverů, je
vše v pořádku. Server ukončete a restartujte počítač. Po restartu již bude server spuštěn jako služba v
systému.
1.1.3.4.1.1 Konfigurační soubory aplikačního serveru

Kompletní konfigurace aplikačního serveru je uložena v souboru EBAppServer.ini (resp. DTAppServer.ini).
Jednotlivé položky v tomto souboru lze snadno editovat pomocí libovolného textového editoru. Parametry
odpovídají konfiguraci aplikačního serveru přes grafické rozhraní.
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1.1.3.4.1.2 Struktura hlavní pracovní složky

Pracovní složka EduBase/DoTest má pevně danou strukturu a musí se v ní nacházet jednotlivé podsložky tak jak
je uvedeno níže. V případě, že v pracovní složce některá z uvedených podsložek schází nemusí systém správně
fungovat.

cache - v této složce si aplikační server ukládá dočasné soubory. Obsah této složky můžete občas smazat.
certificates - do této složky nahrajte certifikáty pokud chchete využít zabezpečení připojení k www rozhraní
programu podrobné informace o nastavení naleznete ve článku Nastavení a konfigurace aplikačního serveru.
data - složka se samotnými daty programu.
Složka data by měla být pravidelně zálohována. Kopie této složky vám postačí k úplné obnově dat v
případě havárie systému.
wwwroot - tato složka obsahuje veškeré šablony a pracovní soubory www rozhraní Web serveru.
1.1.3.4.1.3 Import skupin z LDAP serveru

V případě, že ve vaší síti používáte doménovou službu společnosti Microsoft s Active Directory, je možné z ní
naimportovat skupiny uživatelů přímo do programu EduBase/DoTest a tím zrychlit proces nastavení a
konfigurace přihlašování uživatelů, kteří budou mít přístup k výukovým materiálům, testům a k webovému
rozhraní programu.
Po napojení programu EduBase/DoTest k LDAP serveru není potřeba vytvářet lokální skupiny a třídy v programu.
Všechny údaje budou načteny z LDAP serveru.
Popis nastavení a importu naleznete v těchto kapitolách:
· Příprava před importem skupin z LDAP serveru
· Nastavení importu tříd a ověření uživatelů
· Import skupin z LDAP serveru do programu EduBase/DoTest
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1.1.3.4.1.3.1 Příprava před impotrem skupin prostřednictvím LDAP Serveru

Před korektním napojením programu EduBase/DoTest k LDAP serveru je vhodné provést následující kroky:
1. Vytvoření skupin pro učitele a studenty se zařazením patřičných členů
2. Vytvoření organizační jednotky, obsahující skupiny učitelů a studentů
3. Přidání parametru "třídy" všem studentům do jednoho z atributů, například do atributu Popis (Description)

Po provedení výše uvedených kroků postupujte následovně:
1. Vyvolejte Služby systému Windows (Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Služby) a zastavte službu
programu EduBase/DoTest (EduBase - Application Server nebo DoTest - Application Server)
2. Spusťte konfiguraci programu EduBase/DoTest (Ve výchozím nastavení složka C:\EduBase 3.50\EB
AppServer\EBAppServer - Config, případně C:\DoTest 5.50\DT AppServer\DTAppServer - Config)
3. V záložce Nastavení aplikačního serveru vyberte možnost Konfigurace LDAP.
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4. Do položky IP adresa LDAP serveru zadejte IP adresu serveru, na kterém běží LDAP server (případně
Active Directory Server).
5. Nastavte Port LDAP serveru (Výchozí port pro komunikaci LDAP serveru je 389 TCP . V případě, že
používáte jiný port, zde je možné ho změnit.)
Nastavení přístupu k LDAP serveru
· Nastavení importu skupin
· Nastavení importu tříd a ověřování uživatelů
1.1.3.4.1.3.1.1 Organizační jednotka se studenty a učiteli

Pro jednoduché napojení programu EduBase/DoTest k LDAP serveru doporučujeme vytvořit v Doméně
Organizační jednotku, do které následně vytvořte dvě skupiny. První skupina bude obsahovat všechny učitele
případně školitele, druhá skupina bude obsahovat všechny žáky, studenty nebo zaměstnance, kteří budou mít
přístup pouze k vytvořeným výukovým materiálům a testům.
V našem případě jsme vytvořili dvě skupiny. Jedna skupina obsahuje všechny učitele, druhá skupina obsahuje
všechny studenty.
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1.1.3.4.1.3.1.2 Přidání atributu Description pro studenty

Pokud máte všechny studenty z jedné třídy v patřičné organizační jednotce, je možné hromadně nastavit některý
z atributů, který se následně využije pro import tříd do programu EduBase/DoTest.
Doporučujeme použít následující parametr:
· Popis (Description)
Postup pro hromadné nastavení atributu:
1. Přihlaste se k doménovému serveru Windows a spusťte správu uživatelů a počítačů v Active Directory
2. Vyberte všechny uživatele v rámci organizační jednotky (v našem případě se jedná o žáky třídy 4. B)

3. Klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Vlastnosti (Properties) a zde kartu Obecné (General)
4. Označte, který z atributů chcete upravit - v Našem případě Popis (Description) a nastavte korektní
parametr třídy - tedy 4.B
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5. Potvrďte OK
1.1.3.4.1.3.2 Nastavení importu skupin z LDAP serveru

Pro nastavení importu skupin a uživatelů pro přístup doménových uživatelů k programu EduBase/DoTest
postupujte následovně:
1. V konfiguraci aplikačního serveru zvolte možnost Nastavení aplikačního serveru -> Připojení k LDAP a zde
vyberte záložku Nastavení importu skupin.
2. Zadejte DN (Distinguished name) skupiny (Obvykle se jedná o zápis domény s určením organizační
jednotky, ve které jsou skupiny obsahující uživatele - studující a učitelé.)

Příklad:
OU=EduBaseGroups,DC=Firma,DC=cz
Při tomto zápisu bude možné naimportovat všechny skupiny, které jsou v Organizační jednotce
EduBaseGroups domény Firma.cz.

3. V případě, že chcete přesněji určit konkrétní skupiny pro import, určete Filtr pro vyhledávání skupin. Jedná
se o libovolný filtr pro vyhledání skupin v zadaném adresáři. Výchozí hodnotu je vhodné nastavit na hodnotu
(objectCategory=Group). Dokumentaci ke tvorbě filtru naleznete například zde.
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4. Důležitou částí nastavení aplikačního serveru je určení Názvu skupiny se studenty. Aby bylo možné v
programu odlišit učitele a studující, je potřeba určit skupinu, která obsahuje pouze studující. Do uvedeného
pole zadejte DN skupiny se studujícími.
5. Po určení všech požadovaných informací klikněte na tlačítko Kontrola spojení, díky kterému se ve spodní
části okna (Statistika) dozvíte, zda jste všechny údaje zadali korektně a zda program s doménou korektně
komunikuje.

6. Nezapomeňte Uložit nastavení před spuštěním aplikačního a webového serveru programu
EduBase/ToTest!
1.1.3.4.1.3.3 Nastavení importu tříd a ověření uživatelů

Po nastavení importu skupin je potřeba určit, kteří uživatelé se budou moci přihlašovat do www rozhraní a
aplikace programu EduBase/DoTest. Toto nastavení provedete v záložce Nastavení importu tříd a ověření
uživatelů.
Pro korektní nastavení ověřování uživatelů a nastavení importu tříd postupujte následovně:
1. Do položky DN pro seznam uživatelů zadejte cestu, vůči které se budou uživatelé ověřováni. Jedná se buď
o kořenovou složku domény, nebo o konkrétní organizační jednotku. Příkladem je ověření vůči kořenové
složce domény:
DC=Firma,DC=cz
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2. V položce Filtr pro vyhledávání uživatelů, uveďte libovolný filtr pro vyhledání uživatelů v zadaném adresáři.
Výchozí hodnotu je vhodné nastavit na (objectCategory=User). Dokumentaci ke tvorbě filtru naleznete
například zde.
3. Poslední položkou je Jméno atributu s označením třídy, ve které se uvede anglický název atributu, dle
kterého budou uživatelé rozděleni do jednotlivých tříd. Nejpoužívanějším atributem je atribut Popis
(Desctiption). Do tohoto atributu uveďte název třídy, kterou následně uvidíte v programu EduBase/DoTest například 1.A, IVT1 apod.
4. Po určení všech požadovaných informací klikněte na tlačítko Kontrola spojení, díky kterému se ve spodní
části okna (Statistika) dozvíte, zda jste všechny údaje zadali korektně a zda program s doménou korektně
komunikuje.
5. Nezapomeňte Uložit nastavení před spuštěním aplikačního a webového serveru programu
EduBase/ToTest!
1.1.3.4.1.3.4 Import skupin z LDAP serveru a nastavení oprávnění

Pro import skupin z LDAP serveru je nutné být přihlášen jako administrátor do klientské aplikace
EduBase/DoTest.
1. V rozcestníku EduBase/DoTest zvolte funkci Nastavení uživatelských práv a hesel.
2. Na záložce Adresářové služby klepněte na tlačítko Importovat skupiny z LDAP serveru. V případě
správného nastavení parametrů připojení na LDAP server dojde k načtení a importu nalezených skupin do
EduBase/DoTestu.

Poté již můžete snadno nastavit přístupová práva pro jednotlivé skupiny.
V případě, že dojde ke změně skupin na LDAP serveru, musí být seznam skupin znovu naimportován,
aby se změny projevily.
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1.1.3.4.2 Nastavení a konfigurace klientské aplikace
Po spuštění programu EduBase/DoTest (síťové nebo lokální) se spustí tzv. Starter. Tento pomocný program se
stará o správné připojení k serveru, kontroluje a nabízí aktualizace programu dostupné na webu a umí se také
sám aktualizovat. Pokud je vše správně nakonfigurováno, po 10 sekundách dojde k automatickému připojení
(nebo můžete dříve kliknout na tlačítko Připojit.)

První spuštění síťové verze
Při prvním spuštění programu po síťové instalaci je potřeba nakonfigurovat připojení.
1. Klikněte na tlačítko Změnit.

2. Zadejte IP adresu nebo URL serveru. Port a položka Zabezpečení musí být nastaveny shodně, jak jste je
nastavili při konfiguraci aplikačního serveru.

3. Uložte změny.
1.1.3.4.2.1 Přidání další konfigurace

V případě, že server má jinou veřejnou IP adresu a interní adresu, je nutné přidat další konfiguraci pro připojení
serveru. Typickým příkladem je připojování uživatele (učitele), který má program EduBase/DoTest nakopírovaný
na svém USB disku, se kterým se připojuje ve škole nebo z domova k datům na školním serveru.
1. Klikněte na tlačítko Změnit.
2. Zadejte vnitřní adresu serveru. Případně změňte název připojení, aby se uživatelé snadno orientovali (např.
"EduBase - připojení ze školy").

3. Změny uložte.
4. Vytvořte nové připojení - klikněte na tlačítko Přidat.
5. Zadejte název připojení (např. "EduBase - připojení z domova") a veřejnou adresu serveru.
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6. Změny uložte.
Po spuštění programu EduBase pak bude mít uživatel na výběr 2 možnosti připojení:

1.1.3.4.2.2 Nastavení parametrů pro spojení s LDAP serverem

Parametry připojení k LDAP serveru se nastavují v konfiguraci aplikačního serveru EduBase /DoTest. K nastavení
parametrů slouží záložka Konfigurace LDAP.

IP adresa LDAP serveru: IP Adresea serveru, kde běží LDAP server v pro ověření uživatelů. Tento parametr
můžete ponechat prázdný. V tom případě se použijte aktuální LDAP server dostupný do přihlášeného
uživatel.
Port LDAP server: Port serveru LDAP. Výchozí port je nastaven na 389.
Seznam skupin (DN): Distinguished name organizační jednotky případně adresáře, ze kterého se mají
importovat skupiny. Například: CN=users,DC=firma,DC=cz nebo OU=EduBaseGroups,DC=firma,DC=cz.
Filter pro vyhledání skupin: Libovolný filtr pro vyhledání skupin v zadaném adresáři. Výchozí hodnotu je
vhodné nastavit na hodnotu (objectCategory=Group). Dokumentaci ke tvorbě filtru naleznete například
zde.
Pro kontrolu nastavení parametrů LDAP serveru klepněte na tlačítko Kontrola spojení. V případě správného
spojení s LDAP serverem a korektního nastavení DN pro skupiny a filtru se v logu serveru zobrazí seznam
nalezených skupin na serveru. V opačném případě se v logu zobrazí chyba s podrobnými informacemi o
problému.
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1.1.3.4.3 Řešení problémů
Při pokusu o spuštění EB3AppServer.exe se nezobrazí konfigurační dialog.
1) Server je již spuštěn jako služba.
Před spuštěním EB3AppServer.exe je třeba ukončit běžící službu v systému Windows.
2) Je nastaveno automatické spouštění všech serverů, ale dochází ke konfliktu u zadaných portů u
Aplikačního nebo Web serveru.
Je nutné změnit konfiguraci serveru manuálně a vypnout automatické spouštění serverů v konfiguračním
souboru serveru EduBase. Viz kapitola Konfigurační soubory aplikačního serveru.
Při pokusu o spuštění serveru pomocí tlačítka Spustit se zobrazí chybová zpráva "Could not bind socket.
Address and port are already in use."
Nastavený port u aplikačního serveru a zejména u www serveru je již použit jiným programem. Je potřeba
změnit konfiguraci používaných portů.
Při pokusu o spuštění serveru pomocí tlačítka Spustit se zobrazí chybová zpráva "Access violation at
adress 0..".
Došlo k chybě při opakovaném spouštění web serveru po předchozí chybě "Could not bind socket. Address and
port are already in use." Je nutné provést restart serveru. To znamená jej zavřít a znovu spustit.
Při pokusu o spuštění serveru pomocí tlačítka Spustit se zobrazí chybová zpráva "NexusDB: nxDatabase:
The alias references a directory that does not exist.".
Server nenalezl v nastavené Hlavní pracovní složce korektní strukturu datových souborů. Je potřeba nastavit
pracovní složku programu tak, aby odkazovala na datovou složku programu. Viz kapitola Struktura hlavní
pracovní složky EduBase/DoTest.

1.1.4 Změna hesla administrátora
Po instalaci programu důrazně doporučujeme změnit heslo administrátora - tím se vyhnete možnému zneužití
nebo ztrátě dat z důvodu neoprávněného vstupu.
1. Spusťte program a přihlaste se jako administrátor.
2. V rozcestníku na záložce uživatel otevřete nastavení uživatelských práv a hesel

3. Vyberte a rozbalte skupinu Administrators - v ní je uložen výchozí systémový uživatel "Admin".
Pokud po rozbalení skupiny uvidíte nápis "Žádná data k zobrazení", kliknutím na tento nápis dojde k
přenačtení dat a zobrazení uživatelů.

4. Vyberte uživatele Admin a pomocí tlačítka Změnit heslo uživatele nastavte nové heslo.
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1.2 Přechod ze starší verze (aktualizace)
Pro přechod ze starší verze programu EduBase 2.xx, 3.xx na novou EduBase 3.70 (resp. DoTest 5.70) se řiďte
následujícím postupem:
1) Zazálohujte datové soubory z původní instalace.
2) Odinstalujte původní verzi (standardně přes ovládací panely) a kompletně smažte veškeré adresáře
programu.
POZOR: Při odinstalovaní programu starší verze EduBase/DoTest budou smazána také veškerá veškerá
data programu!!!
Před odinstalováním programu EduBase/DoTest musíte data zazálohovat - viz bod 1). Doporučujeme
zálohu provést na 2 různá paměťová média.
3) Nainstalujte EduBase 3.70 a ověřte jeho funkcionalitu.
4) Obnovte data ze zálohy a převeďte je na novou verzi.
5) Znovu zadejte licenci do programu.
Při dodržení uvedeného postupu budou veškerá data ze starší verze převedena do nové verze.
U lokální instalace programu EduBase/DoTest se o aktualizaci programu na novější verzi postará
automaticky EBStarter.

1.2.1 Záloha dat EduBase 2.xx - 3.00
Data programu EduBase/DoTest jsou umístěna ve složce Data. Tato datová složka obsahuje mnoho souborů s
příponovou .NX1. Pro provedení zálohy je nutné zkopírovat všechny soubory s touto příponou. Soubor
nxTrans.cfg, který se v této složce může také nacházet, není třeba kopírovat.
Umístění složky DATA
Datovou složku můžete nalézt na různých místech. Její umístění je dáno výběrem typu instalace.
V případě síťové nebo lokální instalace EduBase na tento počítač, se datová složka nachází na jednom ze dvou
možných umístění:
1) C:\Dosli\EduBase3\Data
2) C:\Documents and Settings\All users\Data aplikací\Dosli\Data ... tato složka může být odlišná v případě
instalace pod Windows 2000, XP, Vista, 7, 2008, atd. Každý OS může mít datovou složku umístěnu jinde.
Pro vyhledání správného umístění datových souborů můžete využít nástroj pro hledání souborů na disku.
V případě instalace na USB disk je složka Data v podsložce EB3 Aplication
V případě síťové instalace na USB disk je složka Data v podsložce EB3AppServer.
Umístění složky DATA u programu DoTest je obdobné.

1.2.2 Obnova dat ze zálohy
Předpokladem pro korektní obnovu dat je dokončená instalace EduBase/ DoTest a ověření správně funkcionality.
Pro obnovení dat pak použijte následující postup:
1) Smažte všechny soubory ze složky Data nově nainstalované EduBase/DoTest. Složku data naleznete ve
složce WorkingDir. Tuto složku jste vybírali během instalace nové verze EduBase/DoTestu.
2) Do prázdné složky Data zkopírujte všechny datové soubory (přípona .nx1) zazálohované z předchozí verze
EduBase/DoTest.
3) Spusťte program EB3DataCheck.exe (DT4DataCheck.exe), který naleznete ve složce WorkingDir. Po
spuštění klepněte na tlačítko Zkontrolovat soubory v podsložce Data.
4) Po dokončení činnosti program zavřete.
5) Spusťte klientskou aplikaci EduBase/DoTest. Během spouštění se vám pravděpodobně zobrazí několik
chybových zpráv ohledně chybějících modulů. Všechny zprávy ignorujte.
6) Po zobrazení přihlašovacího dialogu se přihlaste jako uživatel administrátor (uživatelské jméno a heslo
administrátora je stejné, jako ve vaší původní instalaci EduBase/DoTest).
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7) Program rozpozná nahrání starší verze datových souborů do složky Data a nabídne vám volbu pro
automatickou aktualizaci datových souborů. Potvrďte volbu a počkejte na dokončení aktualizace. Tato
aktualizace může trvat i několik desítek minut.

1.2.2.1 Řešení problémů při obnově dat ze zálohy
Během aktualizace datových souborů se vyskytne chyba Connection Lost.
Hlavní příčinou této chyby je zejména přílišná velikost datových souborů. Program během aktualizace odešle
požadavek na server ohledně změny struktury datového souboru. Bohužel tato operace může trvat i několik
minut. Během této doby pak není možné server opětovně kontaktovat. Protože program kontaktujte server
každých cca 10 minut, může dojít k situaci, kdy program nedostane odpověď od serveru. V tomto případě je
nutné klientskou aplikaci ukončit a počkat až server dokončí aktuální činnost. Poté spusťte klientskou aplikaci a
znovu proveďte aktualizaci datových souborů. Popisovaná situace se může opakovat i několikrát.
Chyba Connection Lost se zobrazuje i při opětovném pokusu o reinstalaci modulů a aktualizaci datových
souborů.
V tomto případě existují dvě varianty řešení.
1) Zašlete kompletní složku data přes internet nebo na CD či DVD na naši adresu a my pro vás zajistíme
převod dat do nové verze.
2) Odstraňte ze složky data všechny soubory, jejichž název začíná sznGV.....nx1. Při další aktualizaci datových
souborů by již mělo být vše v pořádku. Bohužel odstraněním těchto souborů dojde také k odstranění
všech uložených výsledků zkoušení a vygenerovaných variací testů.
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2. Aktivace programu
Po instalaci běží program v demonstračním módu a pro plnohodnotnou práci je nutné jej aktivovat. Aktivace
probíhá on-line přes internet, v některých případech (starší verze programu nebo pokud počítač není připojen k
internetu) je potřeba provést aktivaci manuálně.
Při prvním spuštění programu se musíte přihlásit jako výchozí přednastavený uživatel:
jméno: admin
heslo: admin
Poté doporučujeme změnit si heslo!
Aktivace programu se provádí v okně licence programu.

Cesta z rozcestníku EduBase k aktivaci programu

2.1 On-line aktivace
Pro on-line aktivaci si připravte váš licenční certifikát, který jste získali při koupi produktu (e-mailem nebo v
papírové podobě).

Licenční certifikát (a jeho starší verze) s aktivačním klíčem
1. V okně aktivace programu zadejte aktivační klíč z vašeho licenčního certifikátu (na obrázku červeně
zvýrazněn) a klepněte na tlačítko Zkontrolovat.
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Program pro aktivaci využívá zabezpečené spojení se servery Dosli na adrese https://customer.dosli.cz. V případě,
že je pro vás server nedostupný, využijte manuální aktivaci.
2. Program si prostřednictvím internetu zjistí, o jakou licenci se jedná a sám nabídne další postup:
3A. Licence na konkrétního zákazníka (na licenčním certifikátu je uveden název a další informace o vaší
organizaci).
- v okně aktivace programu zadejte vaše přihlašovací údaje (e-mail a heslo), které jste obdrželi při nákupu
licence e-mailem. Stejné údaje jsou platné také pro přihlášení do zákaznického centra Dosli.
- klepněte na tlačítko Aktualizovat licenci a uložit.

3B. Anonymní licence (na licenčním certifikátu je uveden pouze aktivační klíč).
- program vás přesměruje do Zákaznického centra, kde se aktivace anonymních licencí provádí - více
informací v příručce zákaznického centra.

E-mail, který ve formuláři uvedete, bude nastaven jako kontaktní e-mail pro komunikaci s vaší organizací.
Měla by k němu mít přístup osoba, která bude programu EduBase/DoTest ve vaší organizaci spravovat.
- Po registraci anonymní licence budou na uvedený e-mail obratem zaslány přihlašovací údaje (e-mail a
heslo) - tyto údaje zadejte do okna aktivace programu (postup je stejný jako v bodě 3A).
Heslo si můžete nechat kdykoliv znovu zaslat ze zákaznického centra Dosli (tlačítko Zapomenuté heslo pod
přihlašovacím dialogem). Pokud nemáte k dispozici ani přihlašovací jméno (např. kontaktní osoba se
změnila), kontaktujte nás (info@dosli.cz).

4.3.2015 8:18:50

Powered by EduBase

26

Instalace a aktivace programu

1

2.2 Manuální aktivace
Někdy je on-line aktivace programu znemožněna (nedostupnost internetu, aktivace starší verze programu,
apod.). V tom případě můžete využít manuální aktivaci. (U anonymního licenčního certifikátu je nutné licenci
nejprve zaregistrovat prostřednictvím Zákaznického centra.)
1. Přihlaste se do zákaznického centra Dosli (http://customer.dosli.cz) - zadejte přihlašovací údaje (e-mail a
heslo), které jste obdrželi e-mailem (při koupi licence nebo po registraci anonymní licence).
2. V nabídce v pravé části okna zvolte "Moje licence"

Klepnutím na tlačítko vygenerujete licenční řetězec pro manuální aktivaci programu.

3. Najděte licenci, kterou chcete aktivovat, a klepněte na tlačítko Vygenerovat licenční řetězec. (Pokud
aktivujete program zakoupený v dubnu 2012 a dříve a jste v zákaznickém centru poprvé od 15.10.2012,
budete pravděpodobně muset nejprve potvrdit nový rozsah licence).
4. Zobrazí se okno se třemi záložkami, na kterých najdete řetězce pro různé verze programu EduBase.
Vyberte licenci pro verzi EduBase 3.00 (záložka vpravo). (Obdobně postupujte u programu DoTest 5.)

4. Licenční řetězec zkopírujte do schránky (označte a stiskněte Ctrl + C) a vložte (Ctrl + V) do okna aktivace
programu - záložka Manuální aktivace. Klepněte na tlačítko Aktualizovat a uložit licenci.
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Vložení licenčního řetězce do pole Manuální aktivace

2.3 Aktualizace licence v průběhu roku
Občas je nutné aktualizovat licenci v programu - zejména poté, co si zaplatíte přístup k aktualizacím programu a
e-mailem vám přijde potvrzení o přijetí a zpracování vaší platby.
Nabídka na prodloužení přístupu k aktualizacím (o 12 měsíců) je zasílána automaticky 1 měsíc před
koncem aktuálního období, kdy můžete aktualizace stahovat. Součástí nabídky je zálohová faktura.
Při aktualizaci vaší licence není nutné znovu instalovat program ani znovu zadávat aktivační klíč, e-mail a heslo
(tak jako při nové aktivaci).
1. V rozcestníku - na záložce Uživatel - klikněte na tlačítko Licence programu (pouze administrátor).

2. Na záložce On-line aktivace klepněte na tlačítko Aktualizovat licenci a uložit.
Při aktivaci EduBase verze 2.xx nebo DoTestu verz 4.xx je z důvodu změny licenčního systému možná
pouze manuální aktivace. Licenční řetězec získáte v zákaznickém centru Dosli.
3. V horní části okna se aktualizují informace o vaší licenci.
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3. Nastavení programu
Před prvním použitím programu EduBase/DoTest je potřeba nastavit několik parametrů a informací, aby mohl
být program plnohodnotně použit. Tato nastavení je potřeba provést pouze jednou.
1) Nastavit uživatelská přístupová práva
2) Nastavit webové rozhraní
Pro efektivní práci s programem EduBase/DoTest je vhodné navést seznamy:
a) tříd
b) zaměstnanců (učitelů, autorů učebních materiálů)
c) studentů (uživatelů připravených učebních materiálů)
Seznam tříd a nastavení ověření pro přihlašování uživatelů je možné naimportovat z domény. Více informací
naleznete zde.

3.1 Nastavení webového rozhraní
Webové rozhraní je součástí každé (byť jednouživatelské) licence programu EduBase (od verze 3.00)/DoTest (od
verze 5.50) a je určeno jako primární způsob zobrazení učebních materiálů a testů studujícím. Pomocí webového
rozhraní jednoduše zobrazíte veškeré učební materiály nebo testy on-line na internetu a umožníte tak studujícím
přípravu i z domova.

1. Po kliknutí na funkci Nastavení www rozhraní se zobrazí následující dialog. Zadejte webovou adresu, ze
které bude webové rozhraní dostupné studujícím.

2. Volitelně doplňte Uvítací text, který se objeví na úvodní stránce webového portálu - spolu s přihlašovacím
oknem.
3. Pokud v elektronických materiálech používáte nějaké nestandardní písmo, které není možné na webu
využít, můžete nastavit nahrazování písem. Kliknutím na tlačítko Přidat vyberete nové písmo a určíte jeho
náhradníka.

4. Celé nastavení nakonec uložte.
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Více informací o nastavení webového rozhraní na serveru je popsáno v kapitole Nastavení a konfigurace
aplikačního serveru v části Nová instalace.

3.2 Nastavení uživatelských práv
Kliknutím na tlačítko
na záložce Uživatel v rozcestníku programu otevřete okno, ve kterém se
nastavení uživatelských práv a hesel provádí.

Kliknutím na tlačítko

můžete u vybrané skupiny upravit uživatelská práva.

Pro přidání nové skupiny uživatel klikněte na tlačítko

.

Jednotliví členové skupiny mají automaticky nastavena výchozí práva skupiny. Individuálně můžete každému
členovi upravit jeho práva nebo změnit jeho uživatelské jméno a heslo.
Jedině v tomto dialogu máte možnost změnit jméno a heslo uživateli Admin.

3.3 Navedení seznamu tříd
Seznam tříd je vhodné navést při libovolném nastavení způsobu přihlašování studentů. Ve všech případech bude
seznam tříd přínosem.
1. V rozcestníku programu EduBase/DoTest na kartě Třídy a uživatelé zvolte funkci Seznam tříd..
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2. Zobrazí se následující dialog. Pro každou třídu vytvořte nový záznam klepnutím na tlačítko

.

3. Vyplňte požadované údaje. Název třídy může mít libovolný tvar (např. 1.A, II.C, prima, E105, apod.) Třídního
učitele můžete doplnit ze seznamu učitelů - máte-li seznam již navedený - nebo nově navést.
4. Navedené údaje uložte tlačítkem Uložit změny.
Seznamy jsou v programu EduBase/DoTest vzájemně propojeny. V seznamu tříd si můžete prohlédnout seznam
studentů této třídy nebo veškeré výsledky zkoušení všech studentů ze třídy. Tyto údaje zde nenavádíte, pouze
se zde zobrazí.

3.4 Navedení seznamu zaměstnanců
Každý uživatel, který bude s programem EduBase/DoTest pracovat jako autor výukových objektů/databází
otázek, by měl mít vytvořen své vlastní přihlašovací jméno a heslo.
1. V rozcestníku programu EduBase/DoTest na kartě Třídy a uživatelé zvolte funkci Seznam zaměstnanců.

2. Zobrazí se následující dialog. Pro každého zaměstnance organizace, který bude pracovat v programu jako
autor, vytvořte nový záznam klepnutím na tlačítko
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Pro korektní vygenerování přihlašovacího jména a hesla a pro správné nastavení výchozích práv je nutné
zadat pouze dva údaje: Příjmení a Člen skupiny. Zbývající kolonky je možné vyplnit kdykoliv později.
3. Po uložení vytvořeného záznamu klepnutím na tlačítko Uložit změny se zobrazí dialog s nově
vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem pro zadaného zaměstnance.

UPOZORNĚNÍ: heslo je nutné ihned předat uživateli, po klepnutí na tlačítko OK již není možné heslo znovu
zobrazit. Administrátor může uživateli na stránce Práva uživatele později změnit uživatelské jméno nebo
heslo.

3.4.1 Změna uživatelského jména, hesla a práv
Administrátor je oprávněn provést změny u jednotlivých uživatelů - v seznamu zaměstnanců i seznamu
studentů. Nabídka funkcí je na zákožce Práva uživatelů v obou seznamech.

- nastavení nového přihlašovacího jména

- nastavení nového hesla uživatele
- individuální úprava nastavení uživatelských práv:
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Při editaci můžete změnit individuální oprávnění uživatele kliknutím na
u jednotlivých funkcí.
Výchozí nastavení je převzato z nastavení práv skupiny, do které uživatel patří.

3.5 Navedení seznamu studentů
Navedení uživatelů do seznamu studentů je důležité ve chvíli, kdy nastavíte přihlašování uživatelů do programu
vlastním jménem a heslem. Seznam studentů najdete v rozcestníku programu EduBase/DoTest na kartě Třídy a
uživatelé.

1. Po kliknutí na funkci Seznam studentů se zobrazí následující dialog. Nový záznam přidáte klepnutím na
tlačítko

.

Pro korektní vygenerování přihlašovacího jména a hesla a pro správné nastavení výchozích práv je nutné
zadat pouze dva údaje: Příjmení a Skupina. Zbývající kolonky je možné vyplnit kdykoliv později.
3. Po uložení vytvořeného záznamu klepnutím na tlačítko Uložit změny se zobrazí dialog s nově
vygenerovaným přihlašovacím jménem a heslem pro zadaného studenta.
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UPOZORNĚNÍ: heslo je nutné ihned předat studentovi, po klepnutí na tlačítko OK již není možné heslo
zjistit. Později může administrátor uživateli změnit přihlašovací jméno i heslo.
Seznamy jsou v programu EduBase/DoTest vzájemně propojeny. V seznamu studentů si můžete prohlédnout u
každého studenta veškeré výsledky jeho zkoušení.
Seznam studentů nemusíte vytvářet ručně. Snadno provedete import studentů z libovolného programu
(například Bakaláři, SAS apod.). Import seznamu studentů je podrobně popsán v kapitole Import studentů.

3.5.1 Ověřování uživatelů přes LDAP server
Síťová instalace EduBase/DoTest umožňuje propojit systém ověřování uživatelů s libovolným LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) serverem. V případě, že v rámci vaší sítě máte zprovozněn LDAP server
a každý uživatel, který se přihlašuje k počítači, se současně přihlašuje také do domény, lze EduBase 2/DoTest 4
nakonfigurovat tak, aby přihlášený uživatel k počítači (do windows) již nemusel zadávat své přihlašovací jméno a
heslo opětovně do programu. Tato funkcionalita je k dispozici pouze v klientské aplikaci EduBase/DoTest.
Současně lze také naimportovat do EduBase/DoTest kompletní přehled skupin uživatelů (groups) z LDAP
serveru ve vybrané doméně a pro tyto skupiny pak nastavit přístupová práva. Každý přihlášený uživatel do
domény pak přebírá oprávnění dle skupin, jejichž je členem.
Pro korektní spolupráci je nutné nastavit parametry připojení k LDAP serveru. V případě, že klientskou aplikaci
spustíte na počítači, který je přihlášen do domény a na serveru EduBase jsou nastaveny parametry připojení k
LDAP serveru, zobrazí se v dialogu pro přihlášení uživatele tlačítko Přihlásit pomocí doménového účtu. V tomto
případě není nutné vyplňovat přihlašovací jméno a heslo.

V případě, že uživatel přihlášený do Windows je stále platným uživatelem v doméně, bude přihlášení povoleno.
Oprávnění uživatele jsou dána nastavením oprávnění skupin, jejichž je uživatel členem.
S napojením na LDAP server vám rádi pomůžeme. Kontaktujte, prosím, technickou podporu.

3.5.2 Import seznamu studentů
Program EduBase/DoTest umožňuje naimportovat seznam studentů tak, aby každý student měl přiděleno
vlastní přihlašovací jméno a heslo. Import lze provést jak z programu Bakaláři, tak jiných databázových systémů.
EduBase/DoTest poskytuje nástroje pro import dat v různých formátech tak, aby byl import dat možný téměř z
libovolné aplikace. Přesto je potřeba si před samotným importem seznamu studentů importovaná data správně
připravit.
Pro import seznamu studentů z programu Bakaláři není potřeba žádná příprava pro import dat.
EduBase/DoTest umožňuje import studentů přímo z datových souborů programu Bakaláři.
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Základní požadavky na zdrojový soubor jsou následující:
1. Data v importovaném souboru musí mít tabulkovou podobu.

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

Karel
Jan

Horák
Koval

JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TŘÍDA:
RODNÉ ČÍSLO:
DALŠÍ ÚDAJE (adresa atd.)
JMÉNO:
PŘÍJMENÍ:
TŘÍDA:
RODNÉ ČÍSLO
DALŠÍ ÚDAJE (adresa atd.)

TŘÍDA:
JMÉNO
HORÁK Karel
KOVAL Jan

Ukázka správně připravených dat
TŘÍDA
1.A
1.B

RODNÉ ČÍSLO

DALŠÍ ÚDAJE
(adresa atd.)

012522/1234
026656/1234

Ukázka chybně připravených dat A
Karel
Horák
1.A
012522/1234
Jan
Koval
1.B
026656/1234

Ukázka chybně připravených dat B
1.A
RODNÉ ČÍSLO
DALŠÍ ÚDAJE (adresa atd.
012522/1234
026656/1234

2. Data v importovaném souboru musí být rozpoznatelně rozdělena na jednotlivé údaje, kdy jeden řádek
tabulky odpovídá informacím o jedné osobě (viz Ukázka chybně připravených dat B).
3. Data musí být připravena v některém z následujících formátů:
- textový soubor (.csv, .txt, .dat, .prn, .tab, .asc),
- soubor Paradox (.db),
- soubor DBase, FoxPro (.dbf),
- html soubor (.html, .htm),
- soubor excelu (.xls),
- soubor wordu (.doc),
- soubor Lotus 1-2-3 (.wk1),
- soubor Quattro Pro (.wq1),
- xml soubor (.xml),
- soubor MS Access (.mdb),
- ADO (možnost importu dat libovolného programu a formátu, ke kterému je v systému Windows
zaregistrován ODBC ovladač pro přístup k datům - například MS SQL Server, Interbase, Oracle apod.),
- tabulka Advantage (.adt) - www.advantagedatabase.com,
- soubor SPSS (.sav),
- tabulka DBISAM (.dat) - www.elevatesoftware.com,
- tabulka Clarion (.dat) - www.softvelocity.com,
- schránka MS Windows,
- adresář MS Windows (.wab).

3.5.3 Průvodce importem studentů
Importem seznamu studentů vás provede jednoduchý průvodce.
BAKALÁŘI

Takto označené odstavce jsou specifické pro provedení importu seznamu studentů z programu
Bakaláři.

1. V rozcestníku programu na kartě Třídy a uživatelé zvolte funkci Seznam studentů.
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3. Klepněte na ikonku

1

.

.
4. Otevře se průvodce importem. Klepněte na tlačítko Další.
5. Prvním krokem importu je analýza zdrojového souboru. Program se pokusí dle zadaných informací rozdělit
zdrojový soubor na jednotlivé záznamy a položky. V rámci analýzy se také nastaví propojení mezi údaji v
programu EduBase 2 a zdrojovým souborem. Pro zahájení analýzy zdrojového souboru klepněte na
tlačítko Načíst a analyzovat zdrojový soubor.

6. Vyberte formát zdrojového souboru a klepněte na tlačítko Další.
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BAKALÁŘI

1

Klepněte na tlačítko Specifikace..., v zobrazeném dialogu vyberte položku Import studentů Bakaláři a klepněte na tlačítko Načíst.

Přednastavené parametry platí pro import z programu Bakaláři, kde data nejsou umístěna na
SQL serveru. Pokud provozujete SQL server, je nutné po načtení Specifikace ručně zvolit
správný typ vstupních dat. V tomto případě nastavte jako zdroj dat ADO connection. Na
následující stránce průvodce budete muset správně nastavit připojení k SQL serveru a vybrat
správnou zdrojovou tabulku, která obsahuje seznam studentů. Ostatní parametry a informace k
importu z programu Bakaláři zůstávají beze změn.
7. Otevřete zdrojový soubor klepnutím na tlačítko

BAKALÁŘI

. Po výběru souboru klepněte na tlačítko Další >.

Vyberte soubor Zaci.DBF. Tento soubor naleznete ve složce %Bakalari%\evid\data\dbf\.
%Bakalari% je složka, kde máte nainstalován program Bakaláři.
Pokud máte v programu Bakaláři zapnuto šifrování datových souborů, je nutné před samotným
importem toto šifrování nejprve dočasně vypnout. Po provedení importu můžete šifrování opět
zapnout.

8. Dle vybraného typu vstupního souboru se vám zobrazí stránka pro nastavení parametrů zdrojového
souboru. V tomto kroce se postup liší dle typu zdrojového souboru. Nastavte správné parametry. Po
nastavení parametrů a klepnutí na tlačítko Další se zobrazí náhled dostupných údajů v následující podobě:

4.3.2015 8:18:50

Powered by EduBase

38

Instalace a aktivace programu

1

9. V tomto kroce je třeba nastavit mapování (propojení) položek (sloupců) ve zdrojovém souboru na položky
(sloupce) v programu EduBase 2/DoTest 4. Po dokončení mapování položek klepněte na tlačítko Další.
Toto mapování se dle názvu sloupců pokusí průvodce odhadnout automaticky, ale ve většině případů je
potřeba mapování nastavit ručně. Pro nastavení mapování daného sloupce klepněte na záhlaví daného
sloupce. Zobrazí se seznam položek programu EduBase 2/DoTest 4.

Vyberte z tohoto seznamu odpovídající položku (ne všechny položky ze zdrojového souboru musí být pro
import použity).
BAKALÁŘI

Mapování položek pro soubor Zaci.dbf je již nastaveno automaticky - není tedy potřeba nic
měnit.

10. Nyní máte možnost podrobně nastavit případné úpravy jednotlivých údajů před jejich importem. Pro
zobrazení dialogu s detailním nastavením zpracování importovaných dat klepněte na tlačítko
u
jednotlivých položek. Poté klepněte na tlačítko Další.
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BAKALÁŘI

1

Ponechte všechny položky v původní přednastavené poloze - není tedy potřeba nic měnit.

11. V tomto kroce máte možnost filtrovat jednotlivé záznamy ve zdrojovém souboru. Můžete tak ovlivnit,
které záznamy se naimportují a které naopak ne. V případě, že si nejste jisti jak filtrování nastavit, můžete
tento krok bez obav přeskočit.

12.Naimportujte jednotlivé záznamy klepnutím na tlačítko Provést.
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1

Nastavené parametry importu (formát zdrojového souboru, mapování položek, filtry apod.) si můžete
snadno uložit pro další použití. Pro uložení nastavení klepněte na tlačítko Specifikace... a poté klepněte
na tlačítko Uložit. Zadejte název, pod kterým budete moci specifikaci importu později opětovně načíst.
12. Program zobrazí naimportované data ze zdrojového souboru. Pokud jsou naimportovaná data v pořádku,
klepněte na tlačítko Další.

13. Vyberte způsob jakým budou naimportované záznamy zpracovány. Máte na výběr ze dvou možností Přepsání seznamu studentů a Aktualizace seznamu studentů.
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1

Pro každý naimportovaný záznam (student) ze zdrojového souboru bude vytvořeno přihlašovací jméno a
heslo. Proto je nutné také správně zadat skupinu, pod kterou bude tento uživatelský účet vytvořen. Po
výběru skupiny klepněte na tlačítko Další. Program naimportuje všechny záznamy a vygeneruje
přihlašovací jména a hesla.

14. Klepněte na tlačítko Tisk přihlašovacích jmen a hesel. Vytiskněte sestavu Seznam studentů (přihlašovací
jména a hesla). Tato sestava je určena k rozstříhání a následnému předání přihlašovacích jmen a hesel
jednotlivým studentům. Pro dokončení průvodce klepněte na tlačítko Dokončit.
Hesla jsou šifrována a nelze je zpětně získat. Doporučujeme proto uložit dokument (např. jako PDF) nebo
nastavit žákům jednotné přihlašovací heslo, které si poté sami změní.
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