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Eesmärk ja probleem

•Probleem?
• MOOCide populaarsus, meie kursused
• Eriti meeldib graafika
• Teistel ülesannetel automaatsed kontrollid
• Ajakulu
• Endine süsteem ebapraktiline

• Foorum
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Ülesannetest

•4 ülesannet
• Lipp, liiklusmärk, maja, malelaud + VABA TEEMA

•Python

•Tkinter

•Värvid, tsüklid

•Parimad foorumis
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Süsteemi loomine

•MOOCid, automaatkontrollid, graafilised ülesanded

• Lahenduspiltide allalaadimine

•Piltide analüüs
• Sorteerimine
• Ebavajalik info

• Kas võimalik genereerida koodist?

•Pildituvastamise teenusepakkuja valimine
• Kiirus, hind, dokumentatsioon, API, näidisrakendus
• ~1200 pilti katsetamiseks
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Teenusepakku-
jate võrdlus
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 Google Cloud 

Vision

Imagga Clarifai

Tasuta 

päringud

1000 2000 5000

Kiirus 1,43 sek / päring 2,9 sek / päring 1,7 sek / päring

Näidisrakendus Hea, kiire 

seadistada

Hea, väljund otse 

faili

Aeglane, vigane

Kasutajatugi Nädala piires, 

informatiivne ning 

asjalik

Nädala piires, 

informatiivne 

ning asjalik

Ebastabiilne, 

ebapädevad 

juhised

Objektituvasta-

mise 

funktsio-naalsu

s

Tugi puudub Tugi puudub Tugi olemas!



Olemasolev süsteem ning tehnoloogiad

•Piirangud

•Moodle

•VPL (Virtual Programming Lab)

•Python Grader

•Python AST

•Xvfb

•Ghostscript
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Valminud süsteem

•Kursusel osaleja esitab lahenduskoodi faili läbi Moodle keskkonna
• VPL (Virtual Programming Lab), virtuaalmasin, liivakast
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Valminud süsteem (2)

• Lahenduskoodi analüüsitakse Pythoni AST mooduliga
• Tkinteri elemendid

• Lahendust muudetakse
• Lisatakse koodijupp
• Ümbernimetamine
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Valminud süsteem (3)

•Rakendus käivitatakse

•GhostScript
• Teisendab .ps faili pildifailiks

•     ->
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Valminud süsteem (4)
•Pilt saadetakse teenusepakkujale (Clarifai)

•              +      „House“  ->
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Valminud süsteem (5)

•Vastavalt tõenäosusele hinnatakse esitatud lahendus
•                        

• Tõenäosus >= 0.7
• „Arvestatud“

• Tõenäosus < 0.7
• „Mittearvestatud“ (käsitsi hindamine / lahenduse täiustamine)

•  
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Vabal teemal joonistamine

•Täielik vabadus
•Märksõna koodi
•Tõenäosus madalam
•Probleemid:

• Tõlge (“värav” -> “gateway”)
• Liiga kunstilised pildid
• Sõltuvus teenusepakkujast
• ~50% õnnestus
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Näide

• “värav” -> “gateway”
• “fence”
•Punane -> Pruun

• “kuusk” -> “fir”
• “tree”
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Tulemused

•Üle 3500 esitatud töö on automaatselt hinnatud
•1681 inimest on tagasisidet andnud

•~5% valenegatiivseid, ~0,5% valepositiivseid

•87,6% (1472) - töötas (väga) hästi, 8.5% - rahuldavalt, 3,9% - (väga) 
halvasti

•~28h aega säästeti (kursuse kohta)

1509/02/2019



Riskid

•Teenusepakkuja lõpetab töö

•Teenusepakkuja muudab nt API’d

•Hind muutub / tasuta päringud eemaldatakse

•Kõik pildid ei ole äratuntavad
• Väike pilt
• Looming
• Manuaalne töö

• Moodle kasutajaliideses käivitamine
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Probleemid

•Raske kasutusele võtta
•Keeruline hallata
•Tagasiside puudulik
•Nõuab konkreetset struktuuri
•Tõlkeprobleemid vabal teemal
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Tulevik

•Mugav luua uusi ülesanded olemasolevas keskkonnas

•Uus automaatkontrolli süsteem valmimisel

• Integratsioon erinevate süsteemidega

• Ei ole Moodle-spetsiifiline

• Ülesanded/automaatkontrollid mugavalt kättesaadavad
•Parem tagasiside

• Antud süsteem
• Üldiselt
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Kokkuvõte
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• Süsteem on loodud, mis suudab hinnata graafilise väljundiga 
programmeerimise ülesandeid
•Õpilastele meeldivad loomingulised ülesanded

• Lisaks tsüklid jne
•Väheneb õpetajate manuaalne töö
• Loodetavasti on süsteem tulevikus lihtsasti kättesaadav ning mugav 

kasutusele võtta



Tänan kuulamast!
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