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Rövid összefoglalás
A feladatbank az egy projekthez importált feladatok összessége, ami több feladat-
importtáblázat importálásával is összeállítható.

Egy adott projekthez tartozó feladatbank, ezért meglehetősen nagy darabszámú (akár ezres
nagyságrendű) feladatot képes befogadni. A nagy mennyiségű feladatból álló feladatbank
kezelése, feladatainak nyomonkövetése és frissítése komplex folyamat. Ezt igyekszik
megkönnyíteni a Feladatbank felület, más néven nxExercises, ahol az importált feladatok
kereshetőek és megtekinthetőek.

Előfeltétel

Feladatok importálása
A feladatbank felület használatának előfeltétele a megfelelő jogosultsággal rendelkező
regisztrált felhasználó és az nxOrganizerben minimum 1 db, 1 GB-ot meg nem haladó zip
feladatcsomag sikeres feltöltése (benne a feladatokat tartalmazó importtáblázattal és a
média elemeket tartalmazó Media mappával).

Megjegyzés: további információk a feladatok importálásával kapcsolatban, a Tesztek létrehozása
quickguide-ban érhetőek el.

Feladatbank felület

Feladatbank megnyitása nxOrganizerből
A feladatbank megnyitásához az adott projekten megfelelő jogosultsággal rendelkező LCMS
felhasználóként, ha nxOrganizerben kiválasztunk egy projektet, akkor a “Műveletek” gombra
kattintva a projekt szintű funkciók között megjelenik a feladatbank megnyitására szolgáló
gomb.

Megjegyzés: abban az esetben jelenik meg a “Feladatbank megnyitása” gomb, amennyiben a
felhasználó Adminisztrátor vagy Szerkesztő jogosultsággal rendelkezik az adott projekten, ha a
felhasználó Lektor jogosultsággal rendelkezik, akkor nem.
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Felület beosztása
Az nxExercises 3 fő részre osztható:

1. Keresési és szűrési feltételeket tartalmazó rész
2. Találati lista rész
3. Kérdés részleteit tartalmazó felület (aminek a szélessége állítható, adott feladat

részleteinek megjelenítésekor.)
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Keresés és találati listába rendezés

Keresés
A táblázat feletti keresővel kereshet a feladatok között. A kereső a sikeresen importált
feladatok “Description” mezőjében, azaz a kérdések leírásában keres. Nem veszi figyelembe
a kis és nagybetűk közötti különbséget és minimum 3 karaktert kell megadni, hogy el
lehessen indítani a keresést.

Ha a keresés sikeres, összeáll a találati lista és a talált feladatok által generált eredmény
halmaz számossága egy táblázatban.

A táblázatban a talált feladatok Azonosító, Típus, Kérdés, Címkék, Érvényesség kezdete,
Érvényesség vége értékekkel.
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További rendezés
Mindegyik oszlop fejlécében található szűrő, amivel tovább rendezhető a szűrt feladatok
listája növekvő, illetve csökkenő sorrendben a kiválasztott oszlopfejléc paramétere szerint.

Megjegyzés: a Címkék esetében ez a további rendezés nem lehetséges, mivel több elemet
tartalmazhat az az oszlop és nincs olyan logikai sorrend, amely szerint érdemes lenne rendezni a
kilistázott feladatokat.

Lapozás
A talált feladatok lapozásánál állítható, hogy oldalanként 25, 50 vagy 100 feladatot listázzon
ki a rendszer. Az oldal lapozók mellett találhatóak a rendszer más felületein is megszokott
lista elejére-végére lapozás nyilak.

Részletek nézet kiterjesztett módja
A szűrt feladatok listájából egy elem kiválasztásával megjeleníthetőek az adott feladat
részletei a kiterjesztett részletek nézetben.

A részletek nézet bal felső részén található “Részletek nézet kiterjesztése” gombra kattintva
a felületen megjelenik a részletek nézet és a listanézet aránya is megváltozik.
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Részletek nézet összecsukása
Ha újra a teljes találati listát szeretnénk látni, kattintsunk a kiterjesztett nézet bal felső
sarkában, a Tulajdonságok mellett található gombra vagy a “Keresés testreszabása”
gombra.

Feladattípusonként részletek megjelenítése
Ha nem támogatott feladattípust választunk ki, akkor a “Részletek Panel leírás” helyett a
“Részletek Panel nem támogatott feladattípus” szöveg megjelenése figyelmeztet.

Feladattípusok támogatottsága

Feladattípus Támogatott

Single choice ✔

Multi choice ✔

Szókitöltő (Fill in) ✔

Számkitöltő (Fill in number) ✔

Sorbarendezős (Sequencing) ✔

Párosítós (Pair) ✔

Csoportba sorolás (Group) ❌
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Szerkesztői mód
Ha a felhasználó indított egy egyszerű keresést és ki van választva egy feladat, akkor a
Részletek nézet jobb felső sarkában található menüben a “Szerkesztés” gombra kattintva
érheti el a szerkesztői módot. Amennyiben nincsen konkrét feladat kiválasztva, ez a gomb
inaktív. Adott feladat szerkesztése csak Részletek nézet kiterjesztett módban lehetséges.

Feladat tulajdonságok
Ha szerkesztés módban vagyunk, akkor a következő feladat tulajdonságok szerkeszthetők:

Pontszám
Kötelező megadni! Nem lehet üres, nem tartalmazhat szóközt. Csak pozitív egész
számokat fogad el.

Érvényesség kezdete, vége
Az elfogadott formátum: ÉÉÉÉ.HH.NN.

● Érvényesség kezdete
● Érvényesség vége: A dátum nem lehet korábbi az „Érvényesség kezdete”

dátumánál.

Nyelv
Kötelező megadni! Előre meghatározott értékkészletből lehet választani.

Szerkesztői módban alul jobb oldalon két gomb található:
● Feladat változtatásainak elvetése (“Mégse”) gomb: erre kattintva a felület kilép a

szerkesztő módból és csak a feladathoz tartozó információk lesznek láthatóak.
● Feladat változtatásainak mentése (“Mentés”) gomb: Fontos, hogy a pontszám

mező helyesen kerüljön kitöltésre, hogy a változtatások menthetőek legyenek, hiba
esetén a rendszer hibaüzenettel figyelmeztet.
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