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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy 

tính, bởi đây là việc làm cần thiết giúp nâng cao hiệu quả trong việc đánh giá năng lực, kiến thức của người học. 

Chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu về các công nghệ tiến tiến như NoteJS, MongoDB, AngularJS, thực hiện các bước 

trong quy trình phát triển phần mềm như phân tích yêu cầu, thiết kế, cài đặt và triển khai hệ thống. Sau quá trình thử 

nghiệm, hệ thống quản lý tổ chức và thi trắc nghiệm của chúng tôi đã đạt được kết quả rất tốt trong công tác đánh 

giá, kiểm tra năng lực của sinh viên. Chúng tôi khẳng định rằng hệ thống này có thể áp dụng hiệu quả trong thực tế. 

Từ khoá: Thi trắc nghiệm, trắc nghiệm trực tuyến, đánh giá năng lực. 

Developing a Multiple-Choice Test System on Computers 

ABSTRACT 

Our research was conducted to develop a multiple-choice test system on Computers, because this system is 

necessary to increase the effectiveness of evaluating students' achievement. We studied new technologies such as 

NoteJS, MongoDB, AngularJS, and performed the steps of the software development life cycle such as analysis, 

design, installation, test and deployment of the multiple-choice test system. After the testing process, our system has 

achieved very good results in the evaluating students’ achievement. The results of our experiments have confirmed 

that our system can be effectively applied in practice. 

Keywords: Multiple-choice test, multiple-choice online, evaluating students’ achievement. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Xã hội ngày càng phát triðn nhanh chóng, 

đi kèm với đó là sự tiïn bộ vþợt bêc cûa các 

ngành khoa học kỹ thuêt, nhçt là ngành Công 

nghò thông tin. Có thð nói Công nghò thông tin 

đang chiïm một v÷ trí rçt quan trọng và ngày 

càng đþợc đèy mänh ứng dýng trong tçt câ các 

lönh vực đời sống xã hội nhþ y tï, kinh tï, chính 

tr÷… đem läi nhiîu thành tựu đáng kð. Đặc biòt 

đối với ngành giáo dýc, viòc ứng dýng Công 

nghò thông tin đþợc xác đ÷nh là một trong 

những nhiòm vý trọng tåm đð đổi mới và phát 

triðn giáo dýc (L.Sơn, 2017). Chônh vó thï, hiòn 

nay có rçt nhiîu chþơng trónh máy tônh đþợc 

xây dựng đð hỗ trợ hoät động điîu hành, quân lý 

giáo dýc, hỗ trợ viòc đổi mới nội dung, phþơng 

pháp däy và học trong nhà trþờng nhþ: phæn 

mîm quân lý học sinh/ sinh viên, quân lý điðm, 

quân lý tuyðn sinh, đëng ký môn học trực 

tuyïn… Trong đó phâi kð đïn các phæn mîm thi 

tríc nghiòm trín máy tônh, đåy là công cý hỗ trợ 

đíc lực và đặc biòt hiòu quâ trong viòc viòc đánh 

giá kït quâ học têp, đánh giá nëng lực, kiïn 

thức cûa ngþời học.  

Ở Viòt Nam đïn nay đã có khá nhiîu phæn 

mîm, hò thống thi tríc nghiòm trên máy tính 

đþợc xây dựng và phát triðn, điðn hónh nhþ: 

Phæn mîm MRTEST (Mark Recognition 

Test) đþợc phát triðn täi Trung tâm Ứng dýng 

CNTT (CAIT), Đäi học Quốc gia Hà Nội, phæn 

mîm đã đät Giâi thþởng Sáng täo khoa học công 

nghò nëm 2002 và Giâi nhçt Nhån tài đçt Viòt 

nëm 2006 (CAIT, 2016). 
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Phæn mîm iTest đþợc phát triðn täi Khoa 

Công nghò thông tin và Truyîn thông - Đäi học 

Hồng Đức giúp triðn khai thành công viòc thi tríc 

nghiòm trên mäng LAN (ĐH Hồng Đức, 2014). 

Phæn mîm TestPro 6.0 đþợc Trung tâm Sân 

xuçt và Gia công phæn mîm - Đäi học Sþ phäm 

kỹ thuêt Hþng Yín nghiín cứu và phát triðn tÿ 

nëm 2005, ngay tÿ phiên bân đæu tiín đã đþợc 

đông đâo cán bộ giâng viín và các trþờng đäi 

học trong nþớc đón nhên (ĐH Sþ phäm kỹ thuêt 

Hþng Yín (2016)). 

Tuy nhiên, những phæn mîm này vén tồn 

täi các nhþợc điðm nhþ: nội dung câu hỏi chõ ở 

däng vën bân, không thð chèn bâng, hình ânh, 

åm thanh, đî thi; ca thi chþa đồng đîu nhau vî 

độ khó; dñ xây ra tình träng thi hộ hay không có 

khâ nëng phýc hồi sau khi có sự cố (khi hò 

thống gặp sự cố, ví dý mçt điòn, các bài thi đang 

làm dở së b÷ hûy), do vêy phâi tổ chức läi cuộc 

thi khác cho thô sinh. Hơn nữa các phæn mîm 

này đîu có giá thành cao và chþa thực sự đáp 

ứng đþợc những yêu cæu riêng, phát sinh khác 

cûa các cơ sở đào täo. 

Täi Khoa Công nghò thông tin - Học viòn 

Nông nghiòp Viòt Nam, viòc thi, tổ chức thi tríc 

nghiòm đã áp dýng hình thức thi trên máy tính 

tÿ khá lâu, cý thð: Bộ môn Công nghò phæn 

mîm đã triðn khai thành công hò thống thi tríc 

nghiòm trực tuyïn do Ngô Công Thíng và sinh 

viên trong Khoa xây dựng tÿ nëm 2011 và đät 

đþợc nhiîu kït quâ rçt tốt, nhþng qua thời gian 

dài sử dýng, phæn mîm xuçt hiòn nhiîu hän chï 

chþa đáp ứng đþợc các yêu cæu mới phát sinh 

thím nhþ chþa thð thi đồng thời nhiîu ca thi täi 

một thời điðm, khi täo đî thi chþa quy đ÷nh 

đþợc số lþợng câu hỏi theo tÿng chþơng cûa học 

phæn, chþa phån chia tự động số lþợng câu hỏi 

theo mức độ khó, dñ đồng đîu cho mỗi đî thi… 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi hþớng đïn 

viòc xây dựng mới hoàn toàn một hò thống quân 

lý và tổ chức thi tríc nghiòm trên máy tính 

nhìm khíc phýc những hän chï cûa phæn mîm 

hiòn có, ví dý các đî thi đþợc sinh tự động theo 

cçu trúc đ÷nh trþớc, đî thi đþợc sinh tự động cho 

tÿng thô sinh khi vào thi, tônh nëng xác thực thí 

sinh vào thi bìng vân tay, giao diòn làm bài thi 

thuên tiòn nhçt cho thí sinh trong viòc theo dõi 

thời gian thi, số cåu đã làm, chþa làm, dñ dàng 

di chuyðn tới các câu hỏi trong đî thi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Các công nghò phát triðn phæn mîm đã sử 

dýng cho nghiên cứu này gồm: MongoDB, 

AngularJS, NodeJS. Tiïp đó chúng tôi së trình 

bày các bþớc phân tích bài toán, thiït kï hò 

thống, thiït kï cơ sở dữ liòu và thiït kï luồng 

màn hình cûa hò thống. 

2.1. Công nghệ sử dụng 

2.1.1. NodeJS  

NodeJS ra đời vào nëm 2009 và đþợc xây 

dựng và phát triðn bởi Joyent. NodeJS là một 

framework cho phép täo ra một web server và 

xây dựng các ứng dýng web dựa vào đó. Bân 

thån NodeJS đþợc tích hợp các thþ viòn HTTP, 

nghöa là không cæn phâi chäy một chþơng trónh 

web server riêng biòt nhþ Apache hay IIS (Greg 

Lim, 2019; Simon Holmes, 2015).  

NodeJS cho phép kiðm soát cách thức mà 

webserver së hoät động. Ví dý: Với PHP, có thð 

dñ dàng tìm kiïm một webhost free chäy 

Apache, gửi mã nguồn qua FTP và website đó 

đã sẵn sàng. Mọi cçu hình webserver Apache 

đîu đþợc thiït lêp sẵn. NodeJS không thuộc 

trþờng hợp này, với NodeJS, chúng ta phâi thiït 

lêp web server tÿ lúc bít đæu xây dựng ứng 

dýng, phâi chọn các thþ viòn së sử dýng. 

NodeJS đþợc đánh giá là nhanh, hiòu quâ 

và dñ phát triðn, đð làm đþợc điîu này là do 

NodeJS sử dýng kiïn trúc đơn luồng, trong khi 

đó đa phæn các webserver hiòn nay sử dýng đa 

luồng trong đó có Apache và IIS (cứ mỗi một 

session mới là một luồng đþợc sinh ra và së đþợc 

cçp một lþợng ram nhçt đ÷nh). 

Ví dý ở hình 1 thð hiòn rìng ngþời khách 

C1 và C2 së đþợc phýc vý bởi hai nhân viên 

ngân hàng B1 và B2 một cách hoàn toàn độc lêp 

(B1 làm viòc với C1 cho đïn khi kït thúc). Nhþ 

vêy, nïu lþợng khách hàng quá đông và vþợt 

quá số lþợng nhân viên mà ngân hàng có thð 

cung ứng, së dén đïn sự chờ đợi cûa khách hàng 

và khiïn họ không thoâi mái. Một website cüng 

tþơng tự nhþ vêy, website là ngân hàng, nhân 

viên ngân hàng là RAM trên server, nïu 

website phân hồi quá lâu thì së không có khách 

hàng nào muốn quay läi. 
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 Hình 1. Mô phỏng cách hoạt động của các webserver đa luồng 

Ví dý trên lý giâi täi sao hiòn nay hæu hït 

các webserver nhþ Apache hay IIS thþờng đþợc 

triðn khai trên các server có RAM rçt lớn, cho 

dù hæu hït thời gian các webserver này không 

sử dýng đþợc hït sức mänh cûa máy chû. Giâi 

pháp đð giâi quyït vçn đî này chính là 

webserver đơn luồng. NodeJS server hoät động 

đơn luồng, thay vì mỗi ngþời dùng đþợc sở hữu 

một luồng riêng biòt thì tçt câ ngþời dùng đîu 

sử dýng chung một luồng. Tài nguyên chõ phýc 

vý khi đón request tÿ ngþời dùng hoặc phân hồi 

läi request cûa ngþời dùng.  

Quay läi ví dý trên, thay vì một nhân viên 

ngân hàng phýc vý một khách hàng tÿ đæu tới 

cuối thì së thay thï bìng một nhân viên ngân 

hàng phýc vý tçt câ khách hàng. Nhân viên sau 

khi nhên yêu cæu cûa khách hàng së chuyðn 

giao läi cho một đội giâi quyït ở dþới và nhên 

yêu cæu tiïp theo. NodeJS áp dýng kiïn trúc 

này rçt tốt do sử dýng Javascript (một ngôn ngữ 

có khâ nëng bçt đồng bộ rçt tốt đð lêp trình). 

2.1.2. MongoDB  

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liòu 

mã nguồn mở NoSQL (NoSQL là một kiðu cơ sở 

dữ liòu có cách lþu trữ, truy vçn dữ liòu khác 

với SQL, nó bỏ qua tính toàn vìn cûa dữ liòu và 

giao tác (transaction) đð đổi lçy hiòu suçt nhanh 

và khâ nëng mở rộng) phổ biïn nhçt trên thï 

giới, đþợc ra đời nëm 2007 và đþợc viït bìng 

C++. Đåy là hò cơ sở dữ liòu hỗ trợ đa nîn tâng, 

có thð chäy trên Windows, Linux, Mac. Nó hỗ 

trợ hæu hït ngôn ngữ lêp trình phổ biïn nhþ 

Csharp, Java, PHP, Javascript (Kyle Banker & 

cs., 2016; Greg Lim, 2019; Simon Holmes, 2015). 
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Hình 2. Mô phỏng cách hoạt động của các webserver đơn luồng 

 

Hình 3. Ví dụ một bảng cơ sở dữ liệu văn bản MongoDB 

Trong khi cơ sở dữ liòu quan hò lþu trữ dữ 

liòu bìng các đ÷nh däng bâng, sử dýng ngôn ngữ 

truy vçn cçu trúc (SQL) đð truy vçn cơ sở dữ 

liòu, phâi đ÷nh nghöa sẵn các schema theo yêu 

cæu, cüng nhþ phâi xác đ÷nh têp hợp các quy tíc 

đð đ÷nh nghöa quan hò giữa các trþờng trong 

bâng. Thì MongoDB läi khác, nó lþu trữ dữ liòu 

trong các tài liòu thay vì các bâng, dữ liòu đþợc 

thð hiòn thông qua các hàng, các cột b÷ loäi bỏ vì 

thï có thð thay đổi cçu trúc các bân ghi (đþợc 

gọi là document trong MongoDB) đơn giân chõ 

cæn thêm mới các trþờng hoặc xóa các trþờng có 

sẵn. MongoDB lþu trữ dữ liòu dþới däng JSON, 

cho phép dữ liòu có cçu trúc động, nghöa là có 

thð lþu trữ dữ liòu linh hoät mà không cæn lo 

líng vî kiðu cûa dữ liòu và cçu trúc cûa dữ liòu.  

Khâ nëng này cûa MongoDB giúp trình bày các 

quan hò däng thứ bêc, đð lþu trữ mâng và các 

cçu trúc phức täp khác một cách dñ dàng. 

MongoDB cung cçp hiòu suçt cao, tính sẵn có 

cao và dñ dàng mở rộng. 

2.1.3. AngularJS 

AngularJS là một ngôn ngữ lêp trình 

framework ứng dýng web mã nguồn mở trên 

nîn tâng Javascript Framework, cho phép sử 

dýng HTML nhþ là ngôn ngữ méu và mở rộng 

cú pháp cûa HTML đð diñn đät các thành phæn 

ứng dýng, đþợc phát triðn læn đæu nëm 2009 bởi 

MiskoHevery và Adam Abrons, hiòn täi nó đþợc 

duy trì bởi Google (Hà Th÷ Minh Phþơng, 2016). 



Xây dựng hệ thống quản lý và tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính 

56 

 

Hình 4. Cơ chế two-way binding của AngularJS 

AngularJS thþờng đþợc sử dýng đð xây 

dựng project däng SPA (Single Page 

Application) có nghöa là ngþời dùng chõ request 

đïn 1 trang nhçt đ÷nh và viòc chuyðn trang chõ 

đơn giân là AngularJS së lçy nội dung ngþời 

dùng cæn và hiðn th÷. Viòc này giống với khái 

niòm AJAX trong Jquery. Hæu hït các d÷ch vý 

cûa Google đîu đþợc thiït kï däng SPA nhþ: 

Gmail, Youtube,… (Greg Lim, 2019; Simon 

Holmes, 2015). 

Một trong những đặc điðm nổi bêt nhçt cûa 

AngularJS là liên kït dữ liòu hai chiîu (Two-way 

data binding), tônh nëng này giúp cho viòc lêp 

trình phía front-end hiòu quâ hơn nhiîu. Tính 

liên kït hai chiîu giữa tæng View và Controller 

(client) xây ra nhþ mô tâ trong hình 4. 

Với phþơng thức truyîn thống, khi ngþời 

dùng muốn khai báo dữ liòu trên form bìng 

AJAX thì lêp trình viên phâi lçy giá tr÷ cûa tÿng 

thành phæn trên form và gửi vî server và ngþợc 

läi nïu sau khi nhên các đáp ứng tÿ server läi 

phâi hiðn th÷ lên trình duyòt thì së phâi gán 

tÿng thành phæn một.  

Với AngularJS, lêp trình viên chõ cæn gín 

dữ liòu dþới javascript vào các thành phæn trong 

form khi submit thó đã có sẵn dữ liòu, ngoài ra 

khi nhên dữ liòu tÿ server trâ vî thì chõ cæn gán 

läi vào biïn dþới Javascript là giao diòn đþợc 

cêp nhêt tự động. 

2.2. Phân tích bài toán 

Sau khi thực hiòn khâo sát hò thống và quy 

trónh, quy đ÷nh vî viòc quân lý và tổ chức thi 

tríc nghiòm täi Bộ môn Công nghò phæn mîm – 

Khoa Công nghò thông tin – Học viòn Nông 

nghiòp Viòt Nam, chúng tôi xây dựng hò thống 

thi tríc nghiòm mới bao gồm các phân hò sau: 

Quân lý quyîn, Quân lý giâng viên, Quân lý bộ 

môn, Quân lý môn học, Quân lý ngân hàng câu 

hỏi, Quân lý đî thi, Quân lý ca thi, Quân lý cçu 

trúc đî thi, Quân lý sinh viên, Quân lý cçu hình 

hò thống. 

Hò thống bao gồm 03 tác nhân: 

- Tác nhân sinh viên có thð thực hiòn các 

chức nëng:  

Vào ca thi: Sau khi quét vân tay thì sinh 

viên chõ cæn vào máy tônh đþợc phân chỗ, trên 

máy tính së hiðn th÷ sẵn thông tin cûa sinh 

viên. Ở chức nëng này, sinh viín chõ phâi quét 

vân tay và không thao tác gì thêm với hò thống. 

Trong trþờng các hợp khác nhþ thiït b÷ nhên 

däng vân tay không nhên däng đþợc (ví dý ngón 

tay sinh viên b÷ thþơng) hoặc thiïu thiït b÷ 

nhên däng vân tay thì hò thống hoàn toàn có 

thð cho phép cán bộ coi thi xác nhên đëng nhêp 

bìng phþơng pháp thû công sau khi đã kiðm tra 

ânh thê cûa sinh viên. 

Làm bài thi: Sinh viên sử dýng chức nëng 

này đð làm bài thi tríc nghiòm, yêu cæu trên 

màn hình thi cûa sinh viên phâi hiðn th÷ danh 

sách câu hỏi và các phþơng án trâ lời tþơng ứng. 

Một câu hỏi có thð có nhiîu phþơng án trâ lời, 

trong quá trình làm bài cæn hiðn th÷ thời gian 

còn läi, số cåu đã làm, số cåu chþa làm đð sinh 

viên chû động thông tin. Viòc hiðn th÷ đồng hồ 

đïm ngþợc có thð gây ânh hþởng tâm lý cho một 
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số sinh viên trong khi làm bài cho nên chức 

nëng này có thð èn hoặc hiòn theo ý muốn cûa 

sinh viên.  

Nhận thông báo điểm: Khi hït giờ hoặc sinh 

viên thực hiòn thao tác nộp bài thì hò thống së 

tiïn hành chçm điðm bài làm cûa sinh viên, 

màn hình làm bài thi tự động chuyðn sang màn 

hónh thông báo điðm. Trên màn hình hiðn th÷ 

to, rõ ràng điðm thi cûa sinh viên. 

- Tác nhân giâng viên thực hiòn các  

chức nëng: 

Quản lý ngân hàng câu hỏi: Câu hỏi đþợc 

täo có thð gín thêm hình ânh, một câu hỏi có 

thð có nhiîu đáp án đúng, khi täo câu hỏi phâi 

có lựa chọn độ khó cho câu hỏi và phâi chõ ra 

câu hỏi này thuộc chþơng nào cûa môn học. 

Quản lý cấu trúc đề thi: Một đî thi đþợc täo 

së đi liîn với 1 cçu trúc đî thi. Cçu trúc đî thi 

bao gồm các thông tin vî số lþợng câu hỏi, số 

lþợng câu dñ, trung bónh, khó, điðm thi cho tÿng 

phæn. Hò thống së dựa vào cçu trúc đî thi đð 

sinh đî ngéu nhiín cüng nhþ chçm điðm bài làm 

cûa sinh viên. Cçu trúc đî thi muốn sử dýng phâi 

qua kiðm duyòt cûa giâng viên có quyîn duyòt, 

một môn học täi một thời điðm chõ có 1 cçu trúc 

đî thi đþợc duyòt và có thð sử dýng. 

Quản lý đề thi: Täo đî thi cho các môn học, 

1 môn học có nhiîu đî thi. Các đî thi täo ra phâi 

đi với 1 cçu trúc đî thi đþợc täo và duyòt trþớc 

đó với chức nëng quân lý cçu trúc đî thi. Đî thi 

đþợc täo muốn sử dýng trong các ca thi thì phâi 

đþợc giâng viên (có chức nëng duyòt) duyòt đî 

thi trþớc.  

Quản lý ca thi: Ngoài những chức nëng cho 

phép giâng viên täo, sửa hay xóa ca thi thì cæn 

có thêm phæn giám sát thí sinh trong ca thi. 

Chức nëng giám sát cho phép giâng viên có thð 

gọi sinh viên vào thi, nhíc nhở, thông báo thông 

qua tin nhín xuống máy sinh viên, thu bài cûa 

sinh viên vi phäm, dÿng, đóng ca thi khi cæn 

thiït. Khi sinh viên làm bài, số lþợng câu hỏi đã 

làm phâi đþợc cêp nhêt lên máy cûa giâng viên, 

khi ca thi kït thúc thó điðm bài làm cûa sinh 

viín cüng phâi đþợc hiðn th÷ trên máy cûa giâng 

viên. Khi kït thúc ca thi, bài làm cûa sinh viên 

phâi đþợc lþu läi đð phýc vý công tác phúc 

khâo, thanh tra, kiðm tra sau này.  

Quản lý sinh viên: Chõ cæn lþu các thông tin 

cơ bân cûa sinh viín nhþ: mã sinh viín, họ đòm, 

tên, lớp,… Chức nëng tóm kiïm có thð tìm theo 

khóa học, lớp đð có thð xóa nhanh nhiîu sinh 

viên cùng khóa, lớp đã ra trþờng. Với mỗi sinh 

viên phâi có thông tin câ vî vân tay, mỗi sinh 

viên chõ lþu 1 thông tin vån tay tþơng ứng.  

- Tác nhân quân tr÷ viên thực hiòn các  

chức nëng: 

Quản lý quyền: Cho phép täo quyîn cho 

giâng viên sử dýng hò thống, mỗi quyîn là một 

danh sách các chức nëng. Mặc đ÷nh së có một 

quyîn quân tr÷ và quyîn này không thð xóa, có 

thð chõnh sửa, tuy nhiên không thð bỏ chọn các 

chức nëng mặc đ÷nh: quân lý quyîn, quân lý 

giâng viên, quân lý môn học, quân lý bộ môn, …  

Quản lý giảng viên: Quân tr÷ viên có thð 

thím đþợc giâng viên vào hò thống, mỗi giâng 

viín đþợc thêm vào së là một tài khoân sử dýng 

hò thống. Khi täo hay chõnh sửa së đþợc chọn 

danh sách quyîn, một giâng viên có thð có nhiîu 

quyîn, têp hợp tçt câ các quyîn së cho ra một 

danh sách chức nëng đþợc sử dýng cûa giâng 

viín đó.  

Quản lý bộ môn: Quân tr÷ viên thêm thông 

tin vî các bộ môn, thông tin này phýc vý cho các 

chức nëng quân lý môn học, quân lý giâng viên.  

Quản lý môn học: Cho phép thêm thông tin 

vî các môn học, thông tin bao gồm: tên môn học, 

mã môn học, số tín chõ, các chþơng cûa môn 

học,… Thông tin vî môn học së đþợc dùng đð 

phýc vý chức nëng quân lý giâng viên, quân lý 

cçu trúc đî thi, quân lý đî thi, quân lý ca thi. 

2.3. Thiết kế hệ thống 

Hò thống đþợc phân tích thiït kï theo 

phþơng pháp phån tôch thiït kï hþớng đối 

tþợng. Đåy là phþơng pháp đþợc sử dýng khá 

phổ biïn trong ngành Công nghò phæn mîm 

hiòn nay. 

Dþới đåy là sơ đồ use case tổng quát cûa  

hò thống. 
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Hình 5. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống 

Chờ làm bài

Làm bài thiThông báo kết quả

Màn hình thông báo Màn hình dừng thi

Vào ca thi

Thất bại

Sinh viên vào muộn
ca thi đã bắt đầu

Giảng viên bắt đầu ca thi

Sinh viên nộp bài
hoặc hết giờ

Giảng viên thu bài vì vi phạm

Sau 10s

Giảng viên dừng ca thi
hoặc phía server gặp sự cố

Có nhắc nhở từ giảng viên

Thành công

 

Hình 6. Luồng màn hình của sinh viên 

2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu 

Hò thống sử dýng cơ sở dữ liòu không quan 

hò trên MongoDB với các document sau: 

- Document: role (quyîn) 

- Document: user (giâng viên) 

- Document: department (bộ môn) 

- Document: subject (môn học) 

- Document: question (câu hỏi) 

- Document: exam_questions (đî thi) 

- Document: exam_session (ca thi) 
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URL không tồn tại

Đăng nhập Trang chủ quản trị

Quản lý giảng viên

Quản lý bộ môn

Quản lý môn học

Quản lý câu hỏi

Quản lý đề thi

Quản lý ca thi

Quản lý sinh viên

Thành công

Thất bại

Cấu hình hệ thống

Quản lý quyền

Quản trị viên

Quản lý cấu trúc đề 
thi

404

Request theo dạng nhớ URL

Đổi mật khẩu

Đăng xuất

 

Hình 7. Luồng màn hình tổng quan của giảng viên và quản trị viên 

- Document: student_exam (bài thi cûa  

sinh viên) 

- Document: student (sinh viên) 

- Document: exam_ques_structure (cçu trúc 

đî thi). 

2.5. Thiết kế luồng màn hình 

Luồng màn hình cûa sinh viên (Hình 6). 

Luồng màn hình tổng quan cûa giâng viên 

và quân tr÷ viên (Hình 7). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Sau khi tiïn hành khâo sát hò thống, phân 

tích bài toán, thiït kï hò thống và thiït kï cơ sở 

dữ liòu, nhóm nghiên cứu đã tiïn hành xây 

dựng thành công hò thống quân lý và tổ chức thi 

tríc nghiòm trên máy tính. Hò thống đã đþợc 

cài đặt thử nghiòm trên Internet täi đ÷a chõ: 

https://dse.vnua.edu.vn:6885/admin và đang 

đþa vào sử dýng täi Bộ môn Công nghò phæn 

mîm – Khoa Công nghò thông tin – Học viòn 

Nông nghiòp Viòt Nam. Sau một thời gian thử 

nghiòm, hò thống này đã đem läi hiòu quâ rõ ròt 

trong công tác quân lý thi tríc nghiòm täi Bộ 

môn nhþ:  

Giâng viên hoàn toàn có thð täo các cçu 

trúc đî thi cho các môn học nhþ phån chia số 

lþợng câu hỏi theo tÿng chþơng, phån chia số 

lþợng câu hỏi theo mức độ khó, trung bình, dñ, 

tÿ đó hò thống tự động sinh mã đî theo đúng 

cçu trúc đî đã đþợc chọn thay vì phâi làm thû 

công mçt rçt nhiîu thời gian nhþ trþớc kia. 

Thống kê kït quâ làm bài cûa sinh viín đð 

đî xuçt thay đổi độ khó cûa câu hỏi. Khi xây 

dựng chức nëng này, nhóm chúng tôi sử dýng 

khái niòm độ khó dựa vào lý thuyït tríc nghiòm 

cổ điðn, theo đó độ khó p cûa câu hỏi đþợc đ÷nh 

nghöa bìng tỷ số phæn trëm số thí sinh làm 

đúng chia cho tổng số thí sinh tham gia làm câu 

hỏi đó (Lâm Quang Thiòp (2010)). 

p = Tổng số TS làm đúng cåu hỏi/Tổng số 

thí sinh làm câu hỏi 

Viòc tổ chức thi tríc nghiòm cho sinh viòn 

thuên lợi, hiòu quâ và chônh xác hơn trþớc rçt 

nhiîu, cán bộ coi thi hoàn toàn có thð dñ dàng 

phát hiòn thí sinh thi hộ, do hò thống cûa chúng 

tôi có tích hợp đþợc với máy quét vân tay 

Hamster Pro 20 giúp thực hiòn chức nëng xác 

thực thí sinh bìng vân tay. 

Hình 9-14 là giao diòn chính cûa hò thống. 
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Hình 8. Minh họa cách tính toán độ khó của câu hỏi 

 

Hình 9. Giao diện xác thực bằng vân tay của sinh viên 

 

Hình 10. Giao diện thống kê theo từng câu hỏi 
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Hình 11. Giao diện quản lý môn học 

 

Hình 12. Giao diện quản lý ngân hàng câu hỏi 

 

Hình 13. Giao diện quản lý cấu trúc đề thi 
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Hình 14. Giao diện quản lý sinh viên 

4. KẾT LUẬN 

Qua bài báo này, chúng tôi đã tóm hiðu, 

nghiên cứu các công nghò tiên tiïn dùng cho 

viòc xây dựng mới một hò thống thi tríc nghiòm 

trên máy tính. Hò thống quân lý và tổ chức thi 

tríc nghiòm cûa chúng tôi đã khíc phýc đþợc 

những hän chï cûa hò thống hiòn täi, ngoài ra 

còn bổ sung những tônh nëng mới mà các hò 

thống thi tríc nghiòm khác chþa có. Đó là tônh 

nëng xác thực thí sinh vào thi bìng vân tay; cçu 

trúc đî thi có thð xác đ÷nh số lþợng câu hỏi theo 

tÿng chþơng cûa môn học, số lþợng câu hỏi theo 

độ khó; tự động sinh đî thi tÿ ngân hàng câu hỏi 

theo cçu trúc đî thi xác đ÷nh trþớc; thống kê kït 

quâ làm bài cûa sinh viín đð đî xuçt thay đổi độ 

khó câu hỏi; các thống kê thð hiòn bìng biðu đồ 

trực quan;… Hò thống này đã đþợc thử nghiòm 

và mang läi hiòu quâ sử dýng cho câ ngþời quân 

lý và thí sinh dự thi, vì thï viòc áp dýng hò 

thống này trong thực tï là hoàn toàn khâ thi. 

Trong tþơng lai, chúng tôi së tiïp týc 

nghiên cứu, tìm hiðu các công nghò mới, tìm ra 

cách thức xử lý cho các däng câu hỏi tríc 

nghiòm phức täp hơn nhþ däng câu hỏi điîn tÿ 

vào chỗ trống, däng câu hỏi yêu cæu ghép cặp, 

hay däng bài thi nghe trong Tiïng Anh có một 

tòp nghe nhþng có nhiîu câu hỏi tríc nghiòm đi 

kèm… đð hþớng tới hò thống thi tríc nghiòm này 

có thð phýc vý đþợc câ cho các kỳ thi Tiïng Anh. 

LỜI CẢM ƠN 

Chúng tôi muốn bày tỏ lời câm ơn chån 

thành đïn các em sinh viên cûa Khoa Công 

nghò thông tin trong nhóm SV, gồm Đông Vën 

Trung - K58QLTT, Hoàng Th÷ Chinh K59QLTT, 

Nguyñn Th÷ Trang - K58CNTTA vó đã có tinh 

thæn làm viòc hït sức tích cực, trách nhiòm và 

chuyên nghiòp, các em đã có những đóng góp rçt 

lớn giúp chúng tôi thực hiòn thành công nghiên 

cứu này. 
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