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- After production phase, system can be widely employed in many education 

institution, training and testing. Such as, member institutions of Da Nang 

university in basic objects  
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MỞ ĐẦU 

Hiện nay, thi trắc nghiệm là phương pháp được ứng dụng phổ biến nhằm kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của học sinh. So với phương pháp tự luận truyền thống, thi trắc 

nghiệm có nhiều ưu điểm như đảm bảo tính khách quan, kiểm tra được khối lượng kiến 

thức lớn, giảm thiểu tiêu cực phát sinh… Tuy nhiên hoạt động thi trắc nghiệm vẫn gặp 

nhiều hạn chế trong khâu triển khai và thời gian cho ra kết quả.  

Sau quá trình tìm hiểu các giải pháp triển khai thi trắc nghiệm hiện nay, nhóm tác giả 

đã tổng hợp và phân loại thành hai mô hình chính: mô hình thi trắc nghiệm trực tuyến và 

mô hình truyền thống là đề thi, bài làm được lưu trên giấy. 

 

Mô hình truyền thống 

Đề thi được in trên giấy và thí sinh được phát phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN). Thí 

sinh tô kín vào các ô theo lựa chọn của mình. Hình thức chấm bài: Dùng bìa đục lỗ hoặc 

máy chấm bài dựa vào ảnh của bài làm. Mô hình này đang được sử dụng phổ biến trong 

các kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi tuyển sinh đại học, các bài kiểm tra sát hạch, các bài 

thi trong các cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, hình thức thi này có nhiều nhược điểm như không 

cho ra ngay kết quả thi, quá trình triển khai tốn kém, cồng kềnh khi lượng thí sinh lớn…  

 

Mô hình thi trắc nghiệm trực tuyến 

Đề thi được chuẩn bị trên máy PC dùng làm máy chủ và thi trên mạng LAN hoặc 

mạng Internet. Máy chủ chấm bài ngay khi thí sinh nộp bài. Mô hình này đang được ưa 

chuộng vì tính ưu việt về thời gian cho kết quả thi. Có nhiều phần mềm thi trắc nghiệm 

có phí và miễn phí được xây dựng [5]; trong đó hệ thống e-Learning của Moodle được sử 

dụng khá rộng rãi trong các cơ sở đào tạo ở nhiều nước trên thế giới [6]. Mô hình này rất 

tốn kém vì cần nhiều PC; đồng thời khâu chuẩn bị thi và nạp đề vào hệ thống phức tạp. 

 

Ý tưởng đề tài 

Sau khi xem xét các mô hình thi trắc nghiệm hiện nay, nhóm tác giả đề xuất giải pháp 

mới thay cho các mô hình hiện tại và quyết định chế tạo thử nghiệm hệ thống thi trắc 

nghiệm ứng dụng công nghệ không dây với các đặc điểm: 

- Hệ thống gồm phần mềm trên PC; một máy chủ và nhiều máy trạm kết nối thành 

một mạng khép kín. 

- Máy chủ trao đổi dữ liệu với các máy trạm bằng sóng radio trên băng tần 2.4GHz. 

- Triển khai thi trắc nghiệm dễ dàng, có ngay kết quả thi khi thí sinh nộp bài.  

- Phần mềm lưu kết quả thi từ máy chủ thành tệp tin có định dạng bảng tính Excel. 

- Máy trạm có khả năng tự khôi phục dữ liệu bài làm của thí sinh khi bị mất điện 

đột ngột. Máy chủ cũng có chức năng bảo vệ dữ liệu phiên thi. 

- Mô hình phục vụ cho hình thức thi trắc nghiệm hoàn toàn với tối đa 4 phương án 

trả lời cho mỗi câu hỏi. 
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1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN PHẦN CỨNG 

1.1 Arduino 

1.2 Mô đun wifi NRF24L01  

1.3 Graphic LCD QC12864B 

1.4 Chip thời gian thực DS1307 

1.5 Chip nhớ EEPROM 24C64 

1.6 Chip nhớ FLASH 45DB161D 

1.7 Bàn phím ma trận 4x4  

2 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 

2.1 Tổng quan hệ thống 

Đề tài đề xuất giải pháp triển khai thi TNKQ là một hệ thống độc lập, chuyên phục vụ 

thi trắc nghiệm. Kiến trúc hệ thống gồm 3 thành phần: máy chủ, máy trạm và phần mềm 

được minh họa như Hình 1. Máy chủ và các máy trạm được thiết kế thành những thiết bị 

hoàn chỉnh và tự tạo nên một mạng không dây độc lập. Trong đó, máy chủ là trung tâm 

truy vấn dữ liệu và chủ động kết nối để nhận yêu cầu phục vụ từ máy trạm. Phần mềm có 

chức năng truy vấn dữ liệu phiên thi trên máy chủ và tạo BĐAĐT. 

Máy chủ: Là thiết bị dùng để chứa đáp án các bộ đề thi, triển khai thi, chấm điểm và 

lưu, xuất kết quả thi. Đáp án các bộ đề thi được nhập trực tiếp từ bàn phím ma trận hoặc 

nạp từ PC thông qua phần mềm. Kết quả thi và đáp án thi được lưu ở bộ nhớ bên trong; 

kết quả thi có thể truy vấn bằng phần mềm kèm theo. Mỗi máy chủ có thể phục vụ thi cho 

50 máy trạm, liên lạc qua sóng radio băng tầng 2.4GHz. Hệ thống có thể tự phục hồi dữ 

liệu phiên thi nếu bị mất điện đột ngột. 

Máy trạm: Mỗi thí sinh sử dụng một máy trạm trong phiên thi của mình; các đáp án 

được nhập từ bàn phím ma trận, hiển thị lên màn hình LCD dạng ma trận điểm đơn sắc. 

Máy trạm có bộ nhớ EEPROM lưu tạm bài làm của thí sinh và tự phục hồi phiên thi cho 

thí sinh nếu bị mất điện đột ngột. Bài làm được gửi lên máy chủ để chấm điểm và kết quả 

thi được hiển thị ngay lên màn hình. 

Phần mềm trên PC: Dùng để tạo bộ dữ liệu đáp án của đề thi, nạp BĐAĐT vào máy 

chủ, truy vấn dữ liệu ca thi và xuất ra bảng điểm theo định dạng bảng tính Excel. Phần 

mềm liên lạc với máy chủ thông qua giao thức RS232.  
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Hình 1: Mô hình tổng quát của hệ thống 

2.2 Thiết kế và xây dựng máy chủ 

2.2.1 Các ca sử dụng trên máy chủ 

2.2.1.1 Ca sử dụng tổng quát trên máy chủ 

Sơ đồ: 

Triển khai thi

Người sử dụng

Quản trị viên

«uses»

Thao tác trên máy chủ

Quản lý hệ thống

Giáo viên

Sửa BĐAĐTTạo BĐAĐT

Truy vấn phiên thi

Tải lại phiên cũ

Tải lại phiên thi

Lấy đề từ máy tính

Tạo phiên thi mới

Đăng nhập

Cài đặt hệ thống

Thông tin đơn vị

Quản lý máy trạm

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Máy tính

«uses» «uses»

«uses»

«uses»

Xóa BĐAĐT

Quản lý BĐAĐT

 

Hình 2: Biểu đồ ca sử dụng tổng quát trên máy chủ 
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2.2.2 Thiết kế mạch điện tử cho máy chủ 

2.2.3 Các thuật toán cơ bản. 

2.2.3.1 Thuật toán lưu BĐAĐT. 

Yêu cầu: 

- Mỗi BĐAĐT đều có một ID đại diện. 

- ID BĐAĐT được tạo từ số thứ của BĐAĐT có trong bộ nhớ.  

Thuật toán: 

Bắt đầu(Máy chủ)

Tìm kiếm BĐAĐT cũ nhất (dựa 

vào số thứ tự các BĐAĐT)

Kiểm tra còn vùng 

nhớ trống không?

Có

Không

Tìm kiếm vùng nhớ trống

Kết thúc

Lưu BĐAĐT vào vùng nhớ trống
Xóa BĐAĐT cũ nhất và lưu 

BĐAĐT mới vào vùng nhớ cũ nhất

Kiểm tra lưu thành 

công không?
Thông báo lỗi Không

Có

Thông báo lưu thành công

 

Hình 3: Thuật toán chức năng lưu BĐAĐT 

2.2.3.2 Thuật toán tìm kiếm ID BĐAĐT. 

Yêu cầu: 

- Các ID BĐAĐT phải khác nhau. 

- ID BĐAĐT được tạo từ số thứ của BĐAĐT có trong bộ nhớ. 

- Tìm kiếm ID BĐAĐT sẽ dựa vào số tự của BĐAĐT có trong ID.  

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy chủ)

Kiểm tra số thứ có 

trùng không?

Có

Không

Tách số thứ tự BĐAĐT từ id

Kết thúc

Trả lại địa chỉ BĐAĐT tìm được

Không tìm thấy BĐAĐT. 

Trả lại địa chỉ -1. 

Duyệt vùng nhớ lưu BĐAĐT

Kiểm tra hết vùng 

nhớ chưa?
Rồi

Chưa

Đọc số thứ tự của các BĐAĐT có trong bộ nhớ

 

Hình 4: Thuật toán chức năng tìm kiếm ID BĐAĐT 

2.2.4 Xây dựng chức năng trên máy chủ 

2.2.4.1 Xây dựng chức năng tạo BĐAĐT 

Yêu cầu: 

- ID BĐAĐT phải được tạo tự động và không trùng lặp nhau. 

- Các đáp án của mã đề phải nhập đầy đủ. 

- Các mã đề nhập vào phải khác nhau và không nhận mã đề 0. 

- Các thông tin của BĐAĐT phải khác rỗng và đúng kích thước (mã truy xuất và 

mã sửa chữa phải có ít nhất 4 ký tự). 

- Nhập đủ số lượng mã đề của BĐAĐT tạo. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy chủ)

Kiểm tra thông tin

Khởi tạo id BĐAĐT

Nhập thông tin BĐAĐT

Thông báo lỗi 

nhập thông tin

Nhập mã đề

Kiểm tra mã đề
Thông báo lỗi 

nhập mã đề

Sai

Không hợp lệ

Nhập đáp án mã đề

Hợp lệ

Kiểm tra đáp án 

đủ không

Thông báo lỗi 

nhập mã đề
Không đủ

Kiểm tra nhập đủ 

mã đề chưa

Đúng

Lưu BĐAĐT  vào bộ 

nhớ chính thức
Đúng

Sai

Lưu thông tin phiên tạo 

BĐAĐT và thông tin BĐAĐT.

Thông báo xác nhận lưu mã đề hay không?

Đủ

Kiểm tra lựa chọn
Vẽ lại giao diện 

nhập đáp án
Không lưu

Lưu mã đề và đáp 

án vào bộ nhớ tạm
Lưu

Hiển thị thông tin 

BĐAĐT

Kết thúc

 

Hình 5: Thuật toán chức năng tạo BĐAĐT 

2.2.4.2 Xây dựng chức năng sửa BĐAĐT 

2.2.4.3 Xây dựng chức năng sửa thông tin BĐAĐT 

2.2.4.4 Xây dựng chức năng sửa đáp án mã đề 

2.2.4.5 Xây dựng chức năng xóa BĐAĐT 

2.2.4.6 Xây dựng chức năng tải lại phiên cũ 

Yêu cầu: 

- Phải nhập chính xác ID và mã sửa chữa của BĐAĐT trong phiên cũ. 

- Phiên cũ phải được tải lại trước khi tạo một phiên mới, vì dữ liệu trên phiên 

mới sẽ ghi đè phiên cũ. 

- Có thể tải lại phiên cũ của phiên tạo đề hoặc phiên sửa BĐAĐT. 

- Kết thúc phiên phải xóa dữ liệu của phiên cũ. 

Thuật toán: 
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Kiểm tra id và 

mã sửa chữa

Nhập id và mã sửa chữa 

BĐAĐT phiên cũ

Có

Thông báo lỗi và 

yêu cầu nhập lại
Sai

Đúng

Kiểm tra phiên 

gì?

Vẽ lại giao diện nhập mã 

đề và đáp án còn thiếu của 

BĐAĐT

Phiên tạo BĐAĐT

Hiển thị hai chức năng:

1. Thông tin BĐAĐT

2. Đáp án BĐAĐT 

Phiên sửa BĐAĐT

Bắt đầu(Máy chủ)

Kiểm tra có phiên 

cũ không
Không

Thông báo không 

có phiên cũ

Kết thúc

 

Hình 6: Thuật toán chức năng tải lại phiên cũ 

2.2.4.7 Xây dựng chức năng tạo phiên thi 

Yêu cầu: 

- Phải nhập chính xác ID và mã truy xuất của BĐAĐT triển khai thi. 

- ID phiên thi phải được tạo tự động và không trùng lặp nhau. 

- Các thông tin của phiên thi phải khác rỗng. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy chủ)

Kiểm tra thông tin

Khởi tạo id phiên thi

Nhập thông tin phiên thi

Thông báo lỗi 

nhập thông tin
Sai

Đúng

Lưu thông tin phiên tạo phiên 

thi và BĐAĐT triển khai thi.

Kết thúc

Hiển thị giao diện tổng quát 

phiên thi

Kiểm tra lựa chọn 

người dùng

Kiểm tra yêu 

cầu máy trạm

Đáp ứng yêu cầu 

máy trạm
Có yêu cầu

Hiển thị thông báo xác 

nhận kết thúc phiên
Thoát

Kiểm tra lựa 

chọn

Lưu thông tin phiên thi 

vào bộ nhớ chính thức

Kết thúc

Không

Thay đổi giao diện

Vẽ giao diện người 

dùng yêu cầu
Không có lựa chọn

Theo dõi máy 

trạm

Kiểm tra phím bấm để biết lựa 

chọn của người dùng

Xóa dữ liệu tạm 

thời của phiên
Vẽ lại giao diện 

triển khai thi

Không có yêu cầu

 

Hình 7: Thuật toán chức năng tạo phiên thi 

 

2.2.4.8 Xây dựng chức năng nhận BĐAĐT từ máy tính 

2.2.4.9 Xây dựng chức năng tải lại phiên thi cũ 

Yêu cầu: 

- Phải nhập chính xác ID phiên thi và mã truy xuất của BĐAĐT được triển khai 

thi. 

- Phiên thi phải được tải lại trước khi vào một phiên khác (vì phiên mới sẽ ghi đè 

lên phiên cũ). 

- Khi phiên thi kết thúc dữ liệu tạm thời cũ của phiên phải được xóa hết. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy chủ)

Hiển thị giao diện nhập id phiên 

thi và mã truy xuất của BĐAĐT

Thông báo lỗi

Khởi tạo các giá 

trị của phiên thi

Kết thúc

Kiểm tra id và mã truy 

xuất

Đúng

Sai

Vẽ giao diện tổng 

quát của phiên thi

Kiểm tra có phiên 

thi cũ không?
Không có

Hiển thị thông báo 

không có phiên thi cũ

 

Hình 8: Thuật toán chức năng tải lại phiên thi cũ 

2.2.4.10 Xây dựng chức năng truy vấn phiên 

Yêu cầu: 

- Phải nhập chính xác ID phiên thi và mã truy xuất của BĐAĐT muốn truy vấn. 

- Máy chủ phải được kết nối với máy trạm trước khi thực hiện chức năng truy 

vấn phiên. 

- Người không nhấn “thoat” trong quá trình truy vấn phiên thi nếu không truy 

vấn phiên thi sẽ không thành công. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy chủ)

Hiển thị giao diện nhập id phiên 

thi và mã truy xuất của BĐAĐT

Thông báo lỗi

Hiển thị thông báo 

chờ kết nối máy tính

Kết thúc

Kiểm tra id và mã truy 

xuất

Đúng

Sai

Gửi dữ liệu phiên 

thi cho máy tính

Hiển thị thông báo kết 

quả phiên truy vấn

 

Hình 9: Thuật toán chức năng truy vấn phiên thi 

2.2.4.11 Xây dựng chức năng quản lý hệ thống  

2.2.4.12 Xây dựng chức năng cài đặt hệ thống 

2.2.4.13 Xây dựng chức năng quản lý máy trạm 

2.2.4.14 Xây dựng chức năng thông tin đơn vị 

2.3 Thiết kế và xây dựng máy trạm 

2.3.1 Các ca sử dụng trên máy trạm 

2.3.1.1 Ca sử dụng tổng quát trên máy trạm 

Sơ đồ: 
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Giáo viên

Thao tác máy trạm

Đăng nhập thi

Sao chép phiên thi

Xem số thứ tự máy

trạm

Thí sinh

Kết nối máy chủ

Quản trị viên
 

Hình 10: Biểu đồ ca sử dụng các chức năng chính trên máy trạm 

2.3.2 Xây dựng các chức năng cho máy trạm 

2.3.2.1 Xây dựng chức năng đăng nhập thi 

Yêu cầu: 

- Mỗi thí sinh chỉ được thi một lần và thi theo số thứ tự. 

- Thí sinh có thể tải lại phiên thi cũ của mình nếu quá trình thi có trục trặc. 

- Mọi thông tin xác nhận đều được kiểm tra trên máy chủ. 

- Khi nộp bài thí sinh sẽ có điểm ngay sau đó. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy trạm)

Hiển thị thông báo tải lại 

phiên không?

Kiểm tra có phiên 

thi cũ không?

Không

Có

Không
Kiểm tra lựa chọn 

người dùng

Khởi tạo các giá trị của phiên 

thi từ bộ nhớ tạm

Có

Hiển thị giao diện 

nhập thông tin thí sinh

Sai

Gửi thông tin thí sinh cho 

máy chủ và chờ xác nhận

Kiểm tra xác nhậnThông báo lỗi

Khởi tạo các giá trị của phiên thi từ dữ liệu máy chủ gửi về

Đúng

Vẽ giao diện phiên thi

Kiểm tra thời 

gian thi?

Chờ thí sinh nộp bài hoặc nhấn “thoat”

Hiển thị thông báo xác nhận nộp bài hoặc “thoat”

Hết giờ
Hiển thị thông báo nộp 

bài

Kết thúc

Kiểm tra lựa 

chọn của thí sinh

Gửi bài thi cho máy 

chủ và chờ kết quả

Còn thời gian

Có

Không

Hiển thị điểm của thi sinh

 

Hình 11: Thuật toán chức năng đăng nhập thi 

2.3.2.2 Xây dựng chức năng kết nối máy chủ 

2.3.2.3 Xây dựng chức năng sao chép phiên thi 

Yêu cầu: 

- Dữ liệu sao chép phải thuộc phiên thi. 

- Phải kết nối trạm hỏng và máy trạm không hỏng trước khi sao chép. 

- Phải nhập đúng mật mã sao chép (lấy từ máy chủ). 

Thuật toán: 
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Bắt đầu(Máy trạm)

Thông báo lỗi
Kiểm tra mã sao 

chép đúng không?

Có

Không

Gửi yêu sao chép đến máy 

trạm hỏng và chờ kết quả

Không
Kiểm tra thành 

công không?
Thông báo lỗi

Gửi hoàn tất lên máy chủ và 

chờ nhận xác nhận thông tin

Có

Kết thúc

Gửi yêu cầu sao chép phiên thi lên 

máy chủ và chờ nhận mã sao chép.

Hiển thị giao diện nhập mã sao chép

Thí sinh nhập mã sao chép

Kiểm tra xác nhận Sai

Đúng

Khởi tạo các giá trị phiên 

thi từ dữ liệu sao chép 

Vẽ giao diện phiên thi

Thông báo lỗi

 

Hình 12: Thuật toán chức năng sao chép phiên thi 

 

2.3.2.4 Xây dựng chức năng xem số thứ tự máy trạm 

2.4 Thiết kế và xây dựng phần mềm trên máy tính 

2.4.1 Các ca sử dụng trên phần mềm trên máy tính 

2.4.1.1 Biểu đồ ca sử dụng tổng quát 

Biểu đồ ca sử dụng của phần mềm trên máy tính (sau đây gọi tắt là phần mềm)  
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Người sử dụng

Truy vấn bảng điểm

phiên thi

Truy vấn bài làm

thí sinh
Tạo BĐAĐT

Sửa BĐAĐT

Gửi BĐAĐT xuống

máy chủ

Truy cập BĐAĐT

Xem danh sách ID

BĐAĐT trên từng máy chủ

«uses»

«uses»

Quản lý BĐAĐT

«uses»

«uses»

«uses»
«uses»

Xuất Excel
«extends»

«extends»

Máy tính

 

Hình 13: Biểu đồ ca sử dụng của người dùng máy tính 

Phần mềm cho phép người dùng có thể tạo và quản lý BĐAĐT, BĐAĐT này được 

dùng để triển khai thi trong hệ thống trên máy chủ . Phần mềm còn có chức năng truy vấn 

kết quả của một phiên thi bất kỳ. 

 

2.4.2 Xây dựng các chức năng của phần mềm  

2.4.2.1 Xây dựng chức năng truy vấn bảng điểm phiên thi 

Yêu cầu: 

- Đang có máy chủ kết nối với máy tính. 

- Máy chủ đã vào chức năng truy vấn phiên thi và đã truy cập thành công 

một phiên thi thông qua ID phiên phi và mật khẩu. Đang trong chế độ 

chờ kết nối máy tính. 

- Trên máy tính, người dùng đã chọn đường dẫn để lưu file excel sẽ được 

tạo ra sau khi lấy dữ liệu. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu (Máy tính)

Tự động dò cổng kết nối máy tính với máy chủ;

Thực hiện giao tiếp bắt tay để xác thực thiết bị;

Gửi lệnh yêu cầu lấy bảng điểm;

Lấy thông tin BĐAĐT gửi lên từ máy chủ;

Lấy danh sách thí sinh cùng với kết quả từ máy chủ;

Xử lý dữ liệu nhận được và lưu kết quả vào file Excel;

Kết thúc

Bắt đầu (Máy chủ)

Thực hiện giao tiếp bắt tay để xác thực thiết bị;

Nhận lệnh từ máy tính;

Gửi thông tin BĐAĐT lên máy tính;

Gửi danh sách thí sinh cùng với kết quả lên máy tính;

Kết thúc

Có kết nối từ 

máy tính?

Không

Có

Vào chức năng truy vấn phiên thi;

Nhập ID và mật khẩu của phiên thi;

 

Hình 14: Thuật toán chức năng truy vấn bảng điểm phiên thi 

2.4.2.2 Xây dựng chức năng truy vấn bài làm thí sinh  

2.4.2.3 Xây dựng chức năng tạo BĐAĐT 

2.4.2.4 Xây dựng chức năng sửa BĐAĐT 

2.4.2.5 Xây dựng chức năng gửi BĐAĐT xuống máy chủ 

Yêu cầu: 

- Đang có máy chủ kết nối với máy tính. 

- Máy chủ đã vào chức năng lấy BĐAĐT từ máy tính và đang chờ kết 

nối với máy tính. 

- Trên máy tính, người dùng chọn file lưu BĐAĐT hợp lệ. 

Thuật toán: 
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Bắt đầu (Máy tính)

Tự động dò cổng kết nối máy tính với thiết bị;

Thực hiện giao tiếp bắt tay để xác thực thiết bị;

Gửi lệnh gửi BĐAĐT;

Gửi dữ liệu BĐAĐT xuống máy chủ;

Nhận thông tin của máy chủ và ID của BĐAĐT 

này trong máy chủ đó

Kết thúc

BĐAĐT đã được lưu 

trên máy chủ này?

Lấy thông tin máy chủ

Không

Gắn ID của 

BĐAĐT 

tương ứng với 

máy chủ này 

vào dữ liệu đề 

thi

Có

Bắt đầu (Máy chủ)

Thực hiện giao tiếp bắt tay để xác thực thiết bị;

Nhận lệnh từ máy tính;

Gửi thông tin của máy chủ

Lấy BĐAĐT thi từ máy tính;

Kết thúc

Có kết nối từ 

máy tính?

Không

Có

Vào chức năng lấy BĐAĐT từ máy tính;

Gửi thông tin của máy chủ và ID của 

BĐAĐT vừa tính được lên máy tính;

Xử lý BĐAĐT vừa nhận được;

Cập nhật lại file lưu BĐAĐT;

 

Hình 15: Thuật toán chức năng gửi BĐAĐT xuống máy chủ 

 

2.4.2.6 Xây dựng chức năng xuất BĐAĐT sang file Excel 

2.4.2.7 Xây dựng chức năng truy cập BĐAĐT 

3 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

3.1 Demo chức năng trên máy chủ. 

3.1.1 Giao diện chọn chức năng chính 

Mô tả: 

Trên giao diện hiển thị thời gian hiện tại của máy chủ và ba chức năng chính của máy 

chủ. 

Người dùng chọn chức năng từ giao diện chính bằng phím số tương ứng từ 1 đến 3: 

- Quản lý đề thi: quản lý các thao tác của BĐAĐT 

- Triển khai thi: tạo các phiên thi mới và truy vấn phiên thi. 

- Quản lý hệ thống: thay đổi thông tin hệ thống. 

Giao diện: 
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Hình 16: Giao diện chọn chức năng chính trên máy chủ  

3.1.2 Giao diện chọn chức năng quản lý đề thi 

Giao diện: 

 

Hình 17: Giao diện chọn chức năng quản lý đề  thi 

3.1.3 Giao diện chọn chức năng triển khai thi 

Giao diện: 

 

Hình 18: Giao diện chọn chức năng triển khai thi 

 

3.1.4 Giao diện chọn chức năng quản lý hệ thống 

Giao diện: 
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Hình 19: Giao diện chọn chức năng quản lý hệ thống 

3.1.5 Giao diện chọn chức năng phiên thi 

Mô tả: 

Giao diện phiên thi thuộc mức hai và gồm bốn màn hình khác nhau: 

- Màn hình thông tin tổng quát: hiển thị tên môn thi, số máy đang thi, số máy đang 

chờ, số máy đang đóng và số lượng các bài đã nộp. Giao diện này giúp giáo viên 

nắm được thông tin tổng quát của phiên thi. 

- Màn hình trạng thái máy trạm: hiển thị danh sách các máy trạm có trong hệ thống. 

Mỗi máy trạm đều có thông tin trạng thái kèm theo. Có bốn loại trạng thái máy 

trạm: đóng, đang thi, mất kết nối, đang chờ. 

- Màn hình xem thông tin thí sinh: chức năng này giúp giáo viên có thể xem toàn bộ 

thông tin của các thí sinh đang ngồi thi.  

- Màn hình hủy một phiên thi: giúp giáo viên xóa kết quả thi của thí sinh vì một lý 

do nào đó. 

Người dùng nhấn “#” để thay đổi giữa các màn hình và nhấn “thoat” để trở về giao 

diện thông tin tổng quát của phiên thi. Ở giao diện thông tin tổng quát, người dùng nhấn 

“thoat” để kết thúc phiên thi.  

Khi kết thúc phiên thi toàn bộ quá trình thi sẽ dần lại vì vậy phải chắc chắn kết thúc 

phiên thi khi các thí sinh đã nộp bài hoàn tất. 

 

Giao diện: 

  

Hình 20: Giao diện thông tin tổng quát của phiên thi 
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3.2 Demo chức năng trên máy trạm. 

3.2.1 Giao diện chọn chức năng chính 

Mô tả: 

Người dùng chọn chức năng từ giao diện chính bằng phím số tương ứng từ 1 đến 4. 

Máy trạm có 4 chức năng chính: 

- Đăng nhập thi: khi đăng nhập thi nếu máy trạm có phiên thi cũ thì thí sinh phải 

xác nhận có tải lại phiên thi cũ hay tạo một phiên thi mới. Mỗi thông tin của phiên 

thi điều được xác nhận trên máy chủ. 

- Kết nối máy trạm: quản trị viên sử dụng chức năng này để đăng ký máy trạm vào 

hệ thống. 

- Sao chép phiên thi: thí sinh hoặc giáo viên có thể sao chép kết quả thi khi máy 

trạm có sự cố. Toàn bộ dữ liệu phiên thi sẽ không bị mất khi máy trạm có sự cố. 

Để thực hiện phiên sao chép cần có mật mã xác nhận từ máy chủ. 

- Xem số thứ tự máy trạm: chức năng này giúp giao viên biết được số thứ tự của 

các máy trạm trong hệ thống. 

 

Giao diện: 

 

 

Hình 21: Giao diện chọn chức năng chính trên máy trạm 

3.2.2 Giao diện nhập thông tin thí sinh thi 

Giao diện: 

 

Hình 22: Giao diện nhập thông tin thí sinh  

3.2.3 Giao diện nhập đáp án đề thi 
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Giao diện: 

 

Hình 23: Giao diện nhập đáp án đề thi  

3.2.4 Giao diện hiện thị kết quả thi 

Giao diện: 

 

Hình 24: Giao diện hiển thị kết quả thi  

3.3 Demo chức năng trên máy tính 

3.3.1 Giao diện truy vấn bài làm thí sinh 

Giao diện: 

 

Hình 25: Giao diện truy vấn bài làm thí sinh 

3.3.2 Giao diện truy vấn bảng điểm phiên thi 
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Giao diện: 

 

 

Hình 26: Giao diện truy vấn bảng điểm phiên thi 

3.3.3 Giao diện quản lý BĐAĐT 

Giao diện: 

 

 

Hình 27: Giao diện quản lý BĐAĐT 

3.3.4 Giao diện tạo BĐAĐT 
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Giao diện: 

 

 

Hình 28: Giao diện tạo BĐAĐT 

3.3.5 Giao diện hiển thị ID của BĐAĐT trên từng máy chủ 

Giao diện: 

 

Hình 29: Giao diện hiển thị ID của BĐAĐT trên từng máy chủ 

3.4 Thử nghiệm và đánh giá kết quả 
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KẾT LUẬN  

Hệ thống thi trắc nghiệm không dây đã thực hiện được các chức năng của một phiên 

thi trắc nghiệm khách quan trong các giai đoạn: tạo bộ đáp án đề thi, triển khai thi và lưu, 

truy vấn kết quả thi. Các máy chủ và máy trạm được thiết kế thành những thiết bị hoàn 

chỉnh, trong quá trình thử nghiệm đã cho kết quả có độ chính xác cao và ổn định. Phần 

mềm tạo bộ đáp án đề thi có giao diện hiện đại và dễ sử dụng. Chức năng khôi phục 

phiên thi đã hoàn thành tốt. 

Hệ thống vẫn còn một số giới hạn có thể nêu ra như: 

- Bộ nhớ trong của thiết bị vẫn còn hạn chế 

- Thời gian phản hồi khi có yêu cầu từ máy trạm còn lớn 

- Chỉ phục vụ cho thi TNKQ có tối đa 4 lựa chọn A, B, C, D 

- Chưa mã hóa dữ liệu truyền trên kênh RF và trên PC 

Để vượt qua các các giới hạn nêu trên, hệ thống cần thay thế vi điều khiển trung tâm 

và sử dụng bộ nhớ trong lớn hơn.  

Trong mục tiêu hướng đến của đề tài, nhóm tác giả mong muốn tạo ra một giải pháp 

mới phục thi TNKQ có kết quả ngay, triển khai dễ dàng với chi phí hợp lý. Trong quá 

trình triển khai, nhóm tác gải đã rất cố gắng tạo nên sản phẩm có thể thương mại hóa 

hoặc dùng được trong các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng; bởi việc ứng dụng 

công nghệ để giải quết bài toán này góp phần nâng cao hình ảnh và vị thế của trường Đại 

học Bách khoa nói riêng và Đại học Đà Nẵng nói chung. 

 


