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Att publicera assessments via ODBC till qmpserver.
OBS! Denna beskrivning fungerar INTE om du har bilder med i dina frågor!
(Resursfiler överförs inte via ODBC utan via lokal filanslutning)

1. Du måste ha skapat en ODBC kanal till qmpserver innan publiceringen.(se sep.
beskrivning) Se också till att du har lagt alla dina frågor i en topic som följer
namnkonventionen.
Exempel:
Jag har skapat frågor om oscillatorer i min kurs med namn analogiteknik. Då ser det ut
så här i question manager:

Dvs. Jag har döpt mitt huvudtopic till ulfj_tfea03_osc enligt namnkonventionen
(namn_kurs_beskrivning).
Mina frågor i momentet oscillatorer har jag lagt i en subtopic som jag kallat LCoscillatorer. För att skapa topics: klicka på nivån ovanför, klicka höger musknapp, välj
'add topic'.
2. I assessment manager så arbetar du med dina lokala databaser enligt:

I mitt fall så är min databas för assessments placerad i :
D:\perception3\author\databases\examplea.assessment och min databas för frågor
placerad i : D:\perception3\author\databases\exampleq.question. Du har sannolikt dina
databaser på hårddisken C: istället. (har du valt att skapa nya databaser att arbeta i så
har du andra namn på dessa som du själv har valt!)
Jag har skapat ett assessment med namn enligt namnkonventionen så att det ser ut så
här i assessment manager:

Nu är allt klart för att publicera assessment ulfj_tfea03_osc till qmpserver.
Gå in på : assessment>Publish Assessment for Web Delivery>via ODBC
Du får upp en panel där du väljer enligt nedan: (qm2test är en sql-databas)

Klicka på 'OK'. Du får då upp en panel:
Skriv in passordet qwe1234 och klicka på 'OK'.

Har allt gått bra så ser du:

OBS!!
För att du skall kunna schemalägga detta assessment så måste du gå in och ändra
rättigheterna på webbservern.
1. Logga in på webbservern qm2test.educ.umu.se/em/login.asp
2. Gå till question managern, markera dina frågor enligt nedan (klicka i box)
och klicka på Set Security permissions

När du får upp nästa fönster, leta fram gruppen 'workshop', klicka i full access, sedan på
'save'!

Gör på motsvarande sätt med med ditt assessment:

Nu kan du schemalägga ditt assessment!
(Se övning vid workshop för schemaläggning, att lägga in participants etc.)

