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MỞ ĐẦU 

 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Để việc đổi mới giáo dục có kết quả tốt ngoài việc đổi mới 

phương pháp dạy và học thì cần có các phương pháp hỗ trợ trong thi 

cử phù hợp với từng cấp độ kiến thức, đánh giá đúng năng lực của 

từngthí sinh.Hiện nay, việc thi cử phần lớn ở các bậc học đều chuyển 

từ thi tự luận sang trắc nghiệm khách quan, một hình thức thi có 

nhiều ưu điểm vượt trội trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông 

tintrong tổ chức, xây dựng hệ thống câu hỏi và đánh giá kết quả thí 

sinh. Hiện nay nhiều mô hình sử dụng lý thuyết đáp ứng câu hỏi IRT 

để tạo ra ngân hàng câu hỏi có chất lượng, các câu hỏi có độ khó, độ 

phân biệt và độ đoán mò, … Tuy nhiên, việc lựa chọn chuỗi câu 

hỏitrong các câu hỏi này thích nghi, phân loại được với từng trình 

độcủa thí sinhtrong các đề thi trắc nghiệm là một vấn đề hết sức khó 

khăn mà các phương pháp hiện tại vẫn còn nhiều hạn chế. 

Để giải quyết vấn đề lựa chọn một chuỗi câu hỏi đáp ứng với 

trình độ của từng thí sinh dựa vào năng lực của thí sinh qua các câu 

trả lời trước đó, hiện nay đã có nhiều công trình được nghiên cứu và 

đưa ra các hệ thống trắc nghiệm thích nghi dựa trên lý thuyết đáp ứng 

câu hỏi (IRT). Tuy nhiên, các mô hình này chỉ giải quyết được vấn đề 

lựa chọn các câu hỏi tiếp theodựa trên kết quả tính toán xác suất ứng 

với các giá trị đầu vào là năng lực hiện tại của thí sinh và giá trị các 

tham số của câu hỏi tiếp theo mà chưa giải quyết được sự liên kết 

giữa các câu hỏi, xác suất trả lời đúng (sai) của thí sinhđối với các 

câu hỏi tiếp theo trong chuỗi câu hỏi thích nghi sẽ được lựa chọn. 

Trước thực tế đó, được sự định hướng của TS.Đặng Hoài 
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Phương đã mở ra cho tôi một hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực 

trắc nghiệm thích nghi đó là: “Ứng dụng mô hình Markovđể xây 

dựng thuật toán trắc nghiệm thích nghi”. Hướng nghiên cứu này 

cũng là nội dung luận văn mà tôi lựa chọn.  

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

 Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằmxây dựng một thuật 

toán trắc nghiệm thích nghi sử dụng mô hình Markov trên cơ sở lý 

thuyết IRT.Dựa trên lý thuyết nghiên cứu được tiến hành xây dựng 

hệ thống trắc nghiệm thích nghi mang lại hiệu quả cao hơn trong việc 

đánh giá và phân loại trình độ thí sinh. 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Để đạt được mục đích trên, luận văn xác định đối tượng và 

phạm vi nghiên cứu như sau: 

- Phân tích các mô hình và thuật toán trắc nghiệm thích nghi 

hiện tại. 

- Nghiên cứu lý thuyết IRT và mô hình Markov. 

- Nghiên cứu xây dựng mối tương quan giữa các câu trả lời của 

các câu hỏi trong mô hình trắc nghiệm thích nghi (xây dựng mối liên 

kết của từng cặp câu hỏi dựa vào câu trả lời trước đó). 

- Xây dựng thuật toán trắc nghiệm thích nghi đánh giá khả 

năng thí sinh dựa vào mô hình Markov trên cơ sở lý thuyết IRT. 

- Xây dựng hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên cơ sở thuật 

toán vừa xây dựng. 

- So sánh và đánh giá kết quả đạt được. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu của luận văn này sử dụng các kiến 

thức về lý thuyết đáp ứng câu hỏi (IRT), mô hình Markov, kiến thức 

khoa học máy tính, đồ thị, xác suất để biểu diễn mô hình thí sinh, 
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chuỗi các câu hỏi và cơ chế thích nghi tạo ra các chuỗi câu hỏi phù 

hợp với trình độ thí sinh. 

Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm dựa trên kết quả lý thuyết 

nghiên cứu được. Triển khai thử nghiệm, so sánh và đánh giá kết quả 

đạt được. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN 

Ý nghĩa khoa học:Luận văn có ý nghĩa quan trọng, góp phần 

vào việc tạo ra một lý thuyết mới, một công cụ mới trong việc xây 

dựng các hệ thống trắc nghiệm thích nghi. 

Ý nghĩa thực tiễn: Ứng dụng lý thuyết nghiên cứu được để xây 

dựng các hệ thống trắc nghiệm thích nghi hiệu quả hơn trong đánh 

giá và phân loại trình độ thí sinh. 

6. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

Tác giả trình bày luận văn theo cấu trúc sau: 

Mở đầu. Đặt vấn đề xây dựng luận văn. 

Chương 1.Tổng quan cơ sở lý thuyết. 

Chương 2. Xây dựng mô hình, thuật toán TNTN. 

Chương 3. Xây dựng hệ thống TNTN. 

Kết luận và hướng phát triển đề tài. 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

1.1. KHÁI NIỆM VỀ TRẮC NGHIỆM THÍCH 

1.1.1. Khái niệm 

Trắc nghiệm thích nghi (TNTN) Adaptive test là phương pháp 

đánh  giá trình độ thí sinh  (học  sinh,  sinh  viên, ứng viên …) bằng  

hình  thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan (TNKQ) theo hướng tiếp 

cận năng lực của thí sinh. Phương pháp này sử dụng chuỗi câu hỏi 

tương ứng với mức năng lực của từng thí sinh cụ thể [14], [26], [28]. 

Dựa trên những phản hồi của sinh viên, các chương trình máy 

tính điều chỉnh độ khó của câu hỏi trong suốt quá trình đánh giá. Ví 

dụ, một thí sinh trả lời một câu hỏi một cách chính xác sẽ nhận được 

một câu hỏi tiếp theo khó hơn, ngược lại hệ thống tạo ra một câu hỏi 

dễ hơn cho thí sinh. Bằng cách đó tạo ra sự thích ứng cho thí sinh, 

những đánh giá này giống như việc thiết kế một bộ câu hỏi riêng 

dành cho mỗi thí sinh từ đó có thể nhanh chóng xác định các kỹ năng 

thí sinh đã nắm vững. Cách tiếp cận này đại diện cho sự cải thiện 

đáng kể so với những đánh giá bằng phương pháp trắc nghiệm truyền 

thống được sử dụng trong nhiều trường học hiện nay, cung cấp điểm 

số chính xác hơn cho tất cả thí sinh trong phạm vi đầy đủ và liên tục 

[26], [28]. 

Hệ thống TNTN là một hệ thống phần mềm phục vụ công tác 

đánh giá trình độ thí sinh. Ngoài các đặc tính như các hệ thống thi 

trắc nghiệm khách quan bình thường, hệ thống TNTN được phát triển 

dựa trên cơ sở mô hình TNTN để đạt mục đích xây dựng chuỗi câu 
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hỏi phù hợp với năng lực của từng thí sinh.  

Như vậy, Hệ thống trắc nghiệm thích nghi = Hệ thống thi trắc 

nghiệm + Thuật toán lựa chọn câu hỏi thích nghi với trình độ của thí 

sinh và phương pháp đánh giá. 

1.1.2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống 

1.1.3. Tính tất yếu của trắc nghiệm thích nghi 

1.1.4. Các lĩnh vực áp dụng TNNT đầu tiên 

- Kiểm tra trong giáo dục; 

- Đánh giá kết quả trong y tế; 

- Cấp các giấy phép, giấy chứng nhận năng lực cá nhân [2]. 

1.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI 

1.2.1. Phƣơng pháp đánh giá xấp xỉ tuyến tính 

1.2.2. Phƣơng pháp trắc nghiệm dựa vào dung môn học 

1.2.3. Phƣơng pháp trắc nghiệm phân biệt 

1.2.4. Phƣơng pháp dựa trên lý thuyết đáp ứng câu hỏi 

1.3. BẢNG ĐÁNH GIÁ CÁC HỆ THỐNG TNTN HIỆN TẠI 

Bảng 1.1. Bảng đánh giá các hệ thống TNTN hiện tại 

Phương pháp 

Xác suất 

trả lời 

đúng/sai 

câu hỏi 

tiếp theo 

Liên kết 

nội dung 

giữa các 

câu hỏi 

Đánh 

giá 

thông 

số 

câu 

hỏi 

Khả năng 

thích ứng 

liên tục 

với các 

tham số 

Số câu 

hỏi để 

xác định 

tiêu 

chuẩn 

lỗi 

Thời gian 

tính toán 

hàm 

thông tin 

Xấp xỉ tuyến 

tính 

- - - - - - 

Mô hình nội 

dung môn 

học 

- - - - +/- +/- 

Trắc nghiệm 

phân biệt 

- - + - +/- +/- 

IRT - - + + +/- +/- 
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+:Có hỗ trợ-:Không hỗ trợ-/+: Có hoặc không hỗ trợ tùy 

trường hợp 

1.4. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Phân tích các mô hình trên, mỗi mô hình có những khuyết 

điểm cần được giải quyết như sau: 

- Không tính được xác suất trả lời đúng hoặc sai câu hỏi tiếp 

theo để lựa chọn cho phù hợp; 

- Không có độ liên kết giữa các câu hỏi trong chuỗi các câu hỏi 

mà thí sinh trả lời; 

- Chỉ phù hợp với số lượng câu hỏi nhỏ, câu trả lời tự do, thí 

sinh phải hoàn thành tất cả câu hỏi trong NHCH; 

- Một số mô hình không tính toán được thông số, không có khả 

năng thích ứng liên tục với tham số năng lực của thí sinh. 
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CHƢƠNG 2 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THUẬT TOÁN TRẮC NGHIỆM 

THÍCH NGHI 

 

2.1. LÝ THUYẾT ĐÁP ỨNG CÂU HỎI (Item Response Theory 

– IRT) 

2.1.1. Định nghĩa 

Theo Wikipedia, lý thuyết đáp ứng câu hỏi (Item Response 

Theory – IRT) là lý thuyết khoa học về đo lường trong giáo dục, ra 

đời từ nửa sau của thế kỷ 20 và tiếp tục hoàn thiện cho đến nay. Khác 

với lý thuyết Trắc nghiệm cổ điển (Clasical Test Theory – CTT), các 

nhà tâm trắc học (psychometricians) cố gắng xây dựng một lý thuyết 

trắc nghiệm mới sao cho khắc phục các hạn chế trong việc tiếp cận 

năng lực thực sự của thí sinh. CTT tiếp cận ở cấp độ một đề kiểm tra, 

còn lý thuyết trắc nghiệm hiện đại tiếp cận năng lực của thí sinh ở 

cấp độ từng câu hỏi, phân tích sự tương quan giữa năng lực hiện tại 

của thí sinh và câu hỏi cần đáp ứng do đó lý thuyết này  được gọi 

là Lý thuyết đáp ứng câu hỏi[21].  

2.1.2.  Cơ sở lý thuyết 

a. Nguyên tắc xây dựng  

Trước tiên, cần xây dựng được ngân hàng câu hỏi trong đó mỗi 

câu hỏi được hệ thống kiểm soát được thông qua các tham số đặc 

trưng.Đối với mỗi thí sinh, hệ thống cần tính toán xây dựng được mối 

tương quan giữa năng lực của thí sinh và câu hỏi đáp ứng. 

- Mô hình 1 tham số (mô hình Rasch): Chỉ xét đến độ khó b 

của câu hỏi; 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng_trong_gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_Tr%E1%BA%AFc_nghi%E1%BB%87m_c%E1%BB%95_%C4%91i%E1%BB%83n
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2m_tr%E1%BA%AFc_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
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- Mô hình 2 tham số: Mô hình có xét đến độ phân biệt a của 

câu hỏi; 

- Mô hình 3 tham số: Xét đến mức độ đoán mò c của thí sinh 

khi trả lời câu hỏi. 

Công thức tổng quát của mô hình 3 tham số:  

             
         

            
                (2.1) 

Sau khi xây dựng được ngân hàng câu hỏi mà ở đó mỗi câu hỏi 

được hệ thống kiểm soát bởi các tham tham số đặc trưng a,b,c nêu 

trên. Người xây dựng hệ thống tiếp tục xét đến việc đáp ứng các câu 

hỏi tương quan với năng lực của thí sinh tại mỗi thời điểm [16], [18], 

[21]. 

b. Đáp ứng câu hỏi nhị phân đới với mô hình đơn chiều 

c. Mô hình Rash 

d. Điểm thực và đường cong đặc trưng đề trắc nghiệm 

e. Hàm thông tin câu hỏi và đề thi trắc nghiệm 

f. Ước lượng năng lực thí sinh và tham số câu hỏi 

g. So bằng và kết nối các đề trắc nghiệm 

i. Trắc nghiệm đa phân và trắc nghiệm đa chiều 

2.2. MÔ HÌNH MARKOV 

2.2.1. Tổng quan 

Trong lý thuyết xác suất, mô hình Markov là một mô hình ngẫu 

nhiên dùng để mô hình hóa các hệ thống thay đổi ngẫu nhiên được giả 

định rằng các trạng thái trong tương lai chỉ phụ thuộc vào các trạng 

thái hiện tại mà không phụ thuộc vào chuỗi các sự kiện trước đó (nghĩa 

rằng, được giả định các tính chất Markov) [15], [19], [22].  
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Xét một hệ thống gồm N trạng thái phân biệt, được đánh số thứ 

tự 1, 2, …, N. Tại thời điểm t bất kỳ, hệ thống có thể chuyển từ trạng 

thái Si sang một trong N – 1 trạng thái còn lại hoặc chuyển trở lại 

chính trạng thái Si.  

Như vậy, ở thời điểm t, từ trạng thái Si có N nhánh thao tác 

chuyển trạng thái.Mỗi nhánh này có một độ đo khả năng xảy ra (xác 

suất xảy ra), được gọi là xác suất chuyển trạng thái. 

a. Các mô hình Markov 

b. Chuỗi Markov 

c. Mô hình Markov ẩn 

2.2.2. Mô hình Markov 3 trạng thái 

2.3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH THUẬT TOÁN TNTT 

Như đã đề cập ở phần đầu chương, toàn bộ hoạt động của hệ 

thống TNTN là chuỗi các tác tác vụ xác định năng lực của TS được 

điều khiển bởithuật toánước lượng năng lực TS, lựa chọn câu hỏi, 

xác định điều kiện dừng. 

Một hệ thống TNTN có tối ưu hay không phần lớn được quyết 

định bởi thuật toán TNTN.Trong phần này để giải quyết vấn đề đặt 

ra, tác giả xây dựng thuật toán như sau: 

Tại mỗi thời điểm k, thí sinh có thể trả lời đúng hoặc sai câu 

hỏi thứ k. 

Gọi uk  là trạng thái trả lời câu hỏi thứ k của thí sinh khi đó: 

- uk= 0 thí sinh trả lời sai câu hỏi thứ k; 

- uk = 1 thí sinh trả lời đúng câu hỏi thứ k.  

Xét kết quả trả lời câu hỏi trước đó của thí sinh tương ứng với 

giá trị uk-1, uk-1 cũng có 2 trường hợp uk-1=0 hoặc uk-1=1. 
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Theo mô hình Markov thì ta có 04 trạng thái chuyển đổi bao 

gồm: (0,0), (01), (1,0), (1,1). 

Ta có ma trận chuyển đổi trạng thái như sau: 

[

     
     
     
     

] 

- Để mô tả hành vi của 1 chuỗi Markov về sự chuyển trạng 

thái giữa các câu hỏi thì cần phải thiết lập xác suất ban đầu của các 

câu trả lời đúng, ma trận xác suất chuyển giữa các trạng thái như sau: 

(
                                  
                                  

) (2.17) 

Trong đó: 

-   là giá trị năng lực thí sinh tại thời điểm k; 

-                 : là xác suất trả lời sai câu hỏi thứ k, 

khi trả lời sai câu hỏi thứ k-1 ứng với giá trị năng lực tại thời điểm k 

là  ; 

-                 : là xác suất trả lời đúng câu hỏi thứ 

k, khi trả lời sai câu hỏi thứ k-1 ứng với giá trị năng lực tại thời điểm 

k là  ; 

-                 : là xác suất trả lời sai câu hỏi thứ k, 

khi trả lời đúng câu hỏi thứ k-1 ứng với giá trị năng lực tại thời điểm 

k là  ; 

-                  : là xác suất trả lời đúng câu hỏi thứ 

k, khi trả lời đúng câu hỏi thứ k-1 ứng với giá trị năng lực tại thời 

điểm k là  . 

Các phần tử của ma trận P mô tả xác suất quá trình chuyển đổi 
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trang thái, không phụ thuộc vào số bước (số câu hỏi) và như nhau đối 

với tất cả các bước. Do đó, tác giả sử dụng chuỗi Markov thuần nhất 

để tìm xác suất cuối cùng của mỗi trạng thái như sau: 

       
                

                                      
 (2.18) 

       
                

                                    
   (2.19) 

Để tính toán sự liên kết giữa các câu hỏi phụ thuộc vào chuỗi 

các câu trả lời, chúng tôi đề xuất sử dụng mô hình Markov để đánh 

giá khả năng của thí sinh.Mô hình này là mô hình tổng quát được xây 

dựng từ lý thuyết IRT và lý thuyết trắc nghiệm cổ điển. Phương án 

đơn giản nhất của mô hình này là sử dụng chuỗi Markov thuần nhất 

để mô tả chuỗi câu trả lời đúng và sai của thí sinh. 

Sự chuyển trạng thái từ trạng thái này sang trạng thái khác 

được mô tả trong chuỗi Markov thuần nhất được xác định bởi ma 

trận xác suất chuyển trạng thái như trên (2.17) 

Sử dụng mô hình IRT 2 tham số có thể nói rằng: xác suất trả 

lời đúng câu hỏi theo lý thuyết IRT là xác suất có điều kiện và được 

tính như sau: 

                 
 

                    (2.20) 

                 
 

                    (2.21) 

Trong đó:  

-     : Tham số a của câu hỏi thứ i ứng với câu trả lời là sai; 

-     : Tham số a của câu hỏi thứ i ứng với câu trả lời là đúng; 
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-    : Tham số b của câu hỏi thứ i ứng với câu trả lời là sai; 

-    : Tham số b của câu hỏi thứ i ứng với câu trả lời là đúng. 

Dựa vào sự thay đổi phụ thuôc của chuỗi Markov, tính toán 

được hàm thông tin i của câu hỏi: 

- Nếu câu trả lời trước đó là sai: 

             
  
                 

                                       
 (2.22) 

- Nếu câu tra lời trước đó là đúng: 

             
  
                 

                                       
 (2.23) 

Phương pháp đề xuất để đánh giá khả năng thí sinh cho phép 

xét đến khía cạnh tương quan giữa các câu hỏi và khả năng hiện tại 

của thí sinh đối với câu hỏi được lựa chọn. Vì vậy, thuật toán trắc 

nghiệm thích nghi trên cơ sở mô hình Markov và Lý thuyết đáp ứng 

câu hỏi là linh hoạt hơn so với thuật toán trắc nghiệm thích nghichỉ 

sử dụng lý thuyết đáp ứng câu hỏi. 

 Thuật toán lựa chọn câu hỏi: 
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 Mô tả thuật toán: 

Mô tả thuật toán lựa chọn câu hỏi: 

Đầu vào: 

Bắt đầu 

MaxInfor:=0; i:=1 

 

Tính hàm đặc trưng câu hỏi i 

Pi() 

Tính hàm thông tin câu hỏi i 

Ii() 

Danh sách câu hỏi đề cử 

Năng lực thí sinh () 

MaxInfor<Ii() 

Là câu cuối?  

Kết thúc 

MaxInfor:= Ii() 

Câu hỏi được chọn:= i 

i:=i+1 

Đánh dấu câu hỏi đã được chọn 

no 

yes 

yes 

no 
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- Danh sách câu hỏi theo môn học và chưa được chọn trong 

bài thi, mỗi câu hỏi đã được ước lượng các tham số đặc trưng. 

- Năng lực hiện tại của thí sinh. 

Đầu ra: 

- Câu hỏi được chọn từ ngân hàng câu hỏi. 

Hoạt động: 

- Bước 1: Khởi tạo maxinfor:=0;//giá trị lớn nhất của thông tin 

câu hỏi 

- Bước 2: Duyệt danh sách được chọn. Với câu hỏi thứ i thực 

hiện: 

o Bước 2.1: Tính toán hàm đặc trưng câu hỏi cho các danh 

sách câu hỏi theo công thức (2.20) và (2.21) 

o Bước 2.2: Tính giá trị hàm thông tin câu hỏi theo công thức 

(2.22) và (2.23) 

o Bước 2.3: Chọn mã câu hỏi có giá trị hàm thông tin lớn nhất 

- Bước 3: Ghi nhận câu hỏi và đánh dấu đã chọn 

- Bước 4: Kết thúc 

2.4. TỔNG KẾT CHƢƠNG 

Trong chương này, tác giả đã trình bày tổng quan về lý thuyết 

đáp ứng câu hỏi IRT và mô hình Markov.Từ phân tích lý thuyết tác 

giả đã đề xuất một mô hình thuật toán trắc nghiệm thích nghi mới kết 

hợp giữa IRT và Markov để giải quyết các vấn đề hạn chế đã đề cập 

ở Chương 1. 
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CHƢƠNG 3 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẮC NGHIỆM THÍCH NGHI 

 

3.1. CẤU TRÚC HỆ THỐNG TNTN 

Hệ thống TNTN được xây dựng trên cơ sở là một website phục 

vụ đánh giá năng lực thí sinh qua hình thức thi trắc nghiệm thích 

nghi. Cấu trúc của hệ thống gồm hai thành phần chính: 

- Dành cho admin: Thực hiện các chức năng quản lý, quản lý 

toàn bộ hoạt động của hệ thống trong đó có các chức năng chính: xây 

dựng, quản lý CH, ĐT, quản lý truy cập, các chức năng quản lý khác. 

- Dành cho thí sinh:Thực hiện các bài test kiểm tra năng lực 

theo hình thức trắc nghiệm thích nghi, kiểm tra đánh giá kết quả vài 

test. 

Các thành phần của hệ thống như sau: 

Website Thi Trắc Nghiệm

Admin Thí sinh

Quản lý thí sinh

Quản lý câu hỏi

Quản lý đề thi

Làm bài thi

Xem lich sử thi

Đăng ký tài khoản

Đăng nhập

Xem bảng xếp hạng

Quản lý môn học

Quản lý chương

 

Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống. 
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3.2. MODULE THUẬT TOÁN TNTN 

Hệ thống TNTN bao gồm các module thuật toán sau: 

 

User

Admin

Chọn đề

Thi

Xem thành tích

Xem lịch sử thi

Tạo câu hỏi

Quản lý đề thi

Quản lý thí sinh

Đăng nhập

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Đề có sẵn

Đề random

Đề theo trình độ

<<extend>>

<<extend>>

<<extend>>

Sửa câu hỏi

Quản lý đề mục

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Tạo đề

Xóa đề

Sửa đề

<<extend>>

<<extend>><<extend>>

Xóa câu hỏi

<<include>>

Quản lý môn học

Quản lý chương
<<extend>>

<<extend>>

 

Hình 3.3. Module thuật toán 
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3.3.BIỂU ĐỒ LỚP 

Bao gồm

0..*

Thuộc

1..1

Chứa

*

nằm trong

0..*

Bao gồm

0..*

Thuộc

1..1

Bao gồm0..*

Của1..1

Bao gồm0..*

Thuộc

1..1

Bao gồm0..*

Thuộc1..1

Bao gồm

0..*

Của 1..1

MonHoc

- idMonHoc: string

+ string ThemMonHoc(string)

- tenMonHoc: string

+ void XoaMonHoc(string)
+ void SuaMonHoc(string, string)

Chuong

-idChuong: string

+string ThemChuong(string, string)

-idMonHoc: string
-tenChuong: string

+void SuaChuong(string, string)
+void XoaChuong(string, string)

CauHoi

-idCauhoi: string

+string themCauHoi(string, string, string[], 
string[], float, float, float, float, int)

-idChuong: string
-noiDung: string
-soDapAn: int
-doPhanBiet: float
-doKho: float
-a2: float
-b2: float

+bool xoaCauHoi(string)
+void luuSuaDoiCauHoi(string, string, string, 
string[], string[], float, float, float, float, int)

DapAn

-idDapAn: string

+void themDapAn(string,string,string)

-idCauHoi: string
-noiDung: string
-isDapAnDung: bool

+void xoaDapAn(string)

-thoiHianTraLoi: intDeThi

- idDeThi: string

+ string themDe(string, string, int)

- idChuong: string
- tenDe: string
- thoiGianLamBai: int

+ void suaTenDeThi(string, string)
+ void xoaDeThi(string)

NoiDungDeThi

- idNoiDungDeThi: int

+ void xoaDeThi(int)

- idDeThi: string
- idCauHoi: string

+ void themDeThi(stirng, string[])

LichSuLamBai

- idThiSinh: string

+ void ThemLichSuLamBai(string, string, string)

- maThiSinh: string
- maDeThi: string
- thoiGian: DateTime
- noiDung: string

+ void XoaLichSu(string)

ThiSinh

- idThiSinh: string

+ string ThemThiSinh(string, DateTime, string, 
string, string, string)

- chenhLechTrinhDo: float

- hoTen: string
- ngaySinh: DateTime
- gioiTinh: string
- email: string
- tenDangNhap: string
- matKhau: string
- tongSoBaiLam: int
- tongDiem: float
- xepLoai: string
- trinhDo: float

+ void EditThiSinh(string, string, DateTime, string)

+ void XoaThiSinh(string)
+  void CapNhatTrinhDo(int, float, string, float)

ChiTietLichSu

- idChiTiet: int

+ ThemChiTiet(string, string, string)

- idLichSuLamBai: string
- idCauHoi: string
- idCauHoi: string

1..*Gồm

1..1

Của

1..1Có

thuộc

0..*

Thuộc0..*

1..1Có

  

Hình 3.4.Sơ đồ các lớp ở tầng model. 

Ngoài ra còn có lớp DataContext thừa kế từ lớp DbContext để 

tạo cơ sử dữ liệu và được sử dụng để tương tác với CSDL trong các 

controller. Ta có sơ đồ như sau: 
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QuanLyDeThiController

+ TaoCauHoi()
+ TaoDeThi()
+ TaoChuong()
+ TaoMonHoc()
+ SuaCauHoi()
+ SuaDeThi()
+ SuaChuong()
+ SuaMonHoc()
+ XoaCauHoi()
+ XoaDeThi()
+ XoaChuong()
+ XoaMonHoc()
+ XoaThiSinh()

TrangThiSinhController

+ ThiDeCoSan()
+ ThiDeNgauNhien()
+ ThiTheoTrinhDo()
+ XemLichSuThi()
+ XemChiTietLichSuThi()
+ XoaLichSuThi()
+ XemBangXepHang()

TaiKhoanContoller

+ DangKyTaiKhoa()
+ DangNhap()

DataContext

DataContext()

DbContext

 

Hình 3.5.Sơ đồ các lớp ở tầng Data Controler 

Và lớp ThiTheoTrinhDo để thực hiện quá trình chọn câu hỏi 

thi theo trình độ của thí sinh. 
 

ThiTheoTrinhDo

- tapCauHoi: List<CauHoi>
- tapCauHoiDaCo: string[]
- hamThongTinCacCauHoi: string[]
- trinhDoThiSinh: float
- cauHoiDuocChon: CauHoi

+ TinhHamThongTinCacCauHoi()
+ TimCauHoiDauTien()
+ TimCauHoiTiepTheo()
+ CamCauTraLoi()
+ UpdateTrinhDo()

 

Hình 3.6. Lớp thi theo trình độ 
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3.4. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 

3.4.1. Giao diện website hệ thống 

 

 

 

Hình 3.7. giao diện Admin 

 

 

 

 

Hình 3.8. Giao diện tạo câu hỏi 
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Hình 3.9. Giao diện quản lý đề thi 

 

 

 

Hình 3.10. Trang chủ thí sinh 
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3.4.2. Cơ sở dữ liệu 

 

 

 

Hình 3.12. CSDL bảng câu hỏi 
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3.4.3. Kết quả triển khai 

Cho 2 nhóm TS (mỗi nhóm gồm 3 TS có kết quả thi gần như 

nhau trong đợt kiểm tra nâng bậc lương đợt 1 năm 2015 của cán bộ 

công nhân kỹ thuật  thuộc Trung tâm Hạ tầng mạng viễn thông khu 

vực Miền trung (VNPT-Net3) thực hiện thi trên hệ thống TNTN do 

tác giả xây dựng. Kết quả thi của các thí sinh được biểu diễn qua biểu 

đồ sau: 

 

 

Hình 3.15 Biểu đồ kết quả thi của TS 

Bảng 4.1 Bảng tổng kết kết quả thi TN của TS trên hệ thống 

Câu hỏi TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0.23 0.23 0.23 0.3 0.37 0.25 

3 0.3 0.24 0.29 0.32 0.49 0.2 

4 0.31 0.21 0.39 0.46 0.47 0.21 

5 0.45 0.22 0.4 0.48 0.5 0.25 

6 0.5 0.27 0.47 0.5 X 0.35 

7 X 0.4 0.49 X X 0.45 

8 X 0.474 0.5 X X 0.46 

9 X 0.478 X X X 0.47 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TS1

TS2

TS3

ts4

ts5

ts6
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Dựa vào biểu đồ ta thấy: 

- Các thí sinh triển khai đánh giá trên mô hình tác giả đề xuất 

sẽ đánh giá được năng lực thí sinh nhanh hơn so với sử dụng TNTN 

trên cơ sở lý thuyết đáp ứng câu hỏi. Từ kết quả cho thấy hệ thống đã 

phân loại được năng lực của các thí sinh mà trước đó năng lực của 

các thí sinh này trong các hình thức trắc nghiệm thông thường được 

đánh giá là tương đương; 

-  Số câu hỏi được thực hiện trong một bài thi ít hơn dẫn đến 

thời gian thi ngắn hơn nhưng hệ thống vẫn tiếp cận và đánh giá năng 

lực thí sinh là tương đương. 

3.4.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG 

Trong chương này, tác giả đã triển khai thi và đánh giá kết quả 

trên hệ thống từ số liệu thực tế. Từ kết quả cho thấy hệ thống TNTN 

đề xuất đã thành công trong việc xây dựng được thuật toán TNTN 

dựa trên cơ sở lý thuyết là IRT và mô hình Markov để cải thiện khả 

năng đánh giá năng lực thí sinh. Các nhóm thí sinh tham gia thi đều 

được đánh giá chính xác về năng lực với số lượng câu hỏi phải trả lời 

ít hơn các hệ thống TNTN khác. 

Kết quả cho thấy, với mô hình TNTN đề xuất đã tiếp cận được 

năng lực thí sinh theo đúng hướng, dựa trên việc lựa chọn các câu hỏi 

phù hợp với năng lực thí sinh tại mỗi thời điểm, tính được xác suất 

trả lời đúng sai đối với các câu hỏi được lựa chọn là yếu tố quyết 

định thành công của hệ thống. 
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KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 

  

 Luận văn này trình bày về vấn đề trắc nghiệm thích nghi,tác 

giả đã tiếp cận từ cơ sở lý thuyết đến việc phân tích các mô hình trắc 

nghiệm thích nghi thực tiễn. Từ đó, tác giảđặt ra các vấn đề cần giải 

quyết đối với các mô hình TNTN hiện tại bao gồm: Hiệu quả của hệ 

thống trắc nghiệm thích nghi so với trắc nghiệm cổ điển, số lượng 

câu hỏi cần trả lời trong mỗi đề thi TNTN để đánh giá cùng một năng 

lực TS,mối liên kết giữa các câu hỏi được lựa chọn, xác suất trả lời 

đúng(sai) của thí sinh đối với các câu hỏi sẽ được lựa chọn tại mỗi 

thời điểm. 

Tác giả đã thành công trong việc xây dựng được hệ thống 

TNTN Sử dụng lý thuyết đáp ứng câu hỏi IRT kết hợp với mô hình 

Markov để giải quyết các vấn đề nêu ra ở trên. Các kết quả đạt được 

từ việc triển khai thi thử trên hệ thống và đánh giá cho thấy luận văn 

đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra. 

Tuy nhiên, để hệ thống đi vào hoạt động mang lại hiệu quả 

trong triển khai thực tế thì hướng tiếp theo của đề tài là tiếp tục thử 

nghiệm so sánh với các hệ thống TNTN hiện tại.Tiến hành thử 

nghiệm với số lượng thí sinh lớn và đa dạng về năng lực để phát hiện 

và hoàn thiện các khuyết điểm của hệ thống. 
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