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Thao tác 1. Làm việc với CSDL. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân
hàng câu hỏi mới
Trong mô hình giải pháp phần mềm iQB, CSDL Ngân hàng câu hỏi đóng vai trò trung tâm nhất.
Mỗi Ngân hàng câu hỏi (*.iqb) là một KHO chứa các câu hỏi do người dùng nhập, từ kho này, phần
mềm sẽ sinh tự động các Đề kiểm tra (*.qbt) dùng để kiểm tra kiến thức cho học sinh. Do vậy việc
đầu tiên các giáo viên cần biết là các thao tác làm việc với các Ngân hàng câu hỏi này.

Các đề kiểm
tra này được
dùng trong nhà
trường để kiếm
tra kiến thức
học sinh.
Ngân hàng câu hỏi

Đề kiểm tra

Trong phần mềm iQB Cat có 3 lệnh chính làm việc với Ngân hàng câu hỏi.

1. Khởi tạo một Ngân hàng câu hỏi mới.
2. Mở một Ngân hàng câu hỏi có sẵn trong máy tính ra để làm việc.
3. Đóng Ngân hàng đang mở hiện thời (để kết thúc làm việc hoặc để mở một Ngân hàng khác).
Các lệnh này được thực hiện từ thực đơn Hệ thống (xem hình trên), hoặc từ các nút lệnh trên thanh
công cụ (như hình dưới đây).

Chú ý mỗi Ngân hàng câu hỏi sẽ là một tệp *.iqb. Như vậy phần mềm iQB Cat được phép làm việc
với nhiều Ngân hàng câu hỏi. Tuy nhiên tại một thời điểm chỉ được phép mở và làm việc với 1
CSDL duy nhất.
Sau đây là giao diện của lệnh Khởi tạo mới một Ngân hàng câu hỏi mới.
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1. Nhập tên ngân hàng
câu hỏi tại đây. Phần
mở rộng mặc định là
*.iqb

2. Lựa chọn thư mục
lưu trữ ngân hàng câu
hỏi này.

4. Nháy nút này nếu
muốn tạo ngân hàng
câu hỏi cho một môn
học và một khối lớp từ
1 đến 12.

5. Nháy nút này nếu
muốn tạo nhanh kỹ
năng và khuôn dạng
ban đầu cho ma trận
kiến thức.

3. Nhập tên môn học
và tên ngân hàng câu
hỏi.

Nút này dành cho ngân
hàng câu hỏi bậc cao
đẳng, đại học hoặc các
môn học không nằm
trong chương trình phổ
thông 1 – 12.

Nếu nháy nút Kết thúc ngay
tại đây sẽ kết thúc và tạo ra
một ngân hàng câu hỏi rỗng
(chưa có kỹ năng và chủ đề
kiến thức).

Chú ý hai nút, bước 4 và 5 trong hình trên. Người dùng chỉ được phép thực hiện một trong 2 bước
trên.
Nút 4 dùng để tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức cho các môn học thuộc các khối lớp từ 1 đến
12. Chức năng này dành cho các giáo viên phổ thông. Nút 5 dùng để tạo nhanh kỹ năng mà tạo một
khung mẫu cho ma trận kiến thức. Chức năng này dành cho các giáo viên các trường đại học, cao
đẳng.
Khi người dùng nháy nút tại bước 4 trong giao diện Khởi tạo ngân hàng câu hỏi ở trên.

1. Lựa chọn các kỹ
năng câu hỏi cho Ngân
hàng câu hỏi đang khởi
tạo.
Muốn trực tiếp nhập
thêm thì nháy vào vị trí
“Khác” và nhập trực
tiếp các kỹ năng này.

2. Nháy nút Tiếp tục để
chuyển sang màn hình
tiếp theo.
7
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Kết thúc cửa sổ nhập nhanh kỹ năng câu hỏi, chúng ta sẽ sang cửa sổ tiếp theo như sau:

1. Chọn khối lớp (từ
lớp 1 đến lớp 12).

2. Chọn môn học tương
ứng tại đây.

3. Nhập lại tên môn học
và tên ngân hàng câu
hỏi nếu cần.

4. Nháy nút Kết thúc để kết thúc quá trình
khởi tạo Ngân hàng câu hỏi. Phần mềm sẽ
tạo và sau đó mở CSDL này ra để làm
việc.

Tại cửa sổ này, sau khi chọn nhập chính xác khối lớp, môn học và điền thông tin chính xác cho
Ngân hàng câu hỏi mới, nháy nút Kết thúc. Phần mềm lập tức tạo nhanh Ngân hàng câu hỏi này và
mở luôn ra để làm việc.
Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:

Chú ý:
Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và
nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi
Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:
- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.
- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.
- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.
8
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Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo
xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.
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Thao tác 2. Tạo nhanh mẫu Ma trận kiến thức trong khi khởi
tạo Ngân hàng câu hỏi
Trong quá trình khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi có 2 thao tác tạo nhanh Ma trận kiến thức khác
nhau: (1) dành cho Giáo viên các nhà trường phổ thông và (2) dành cho các giáo viên các nhà
trường không là phổ thông.
Bài viết này hướng đến đối tượng giáo viên thứ 2.
Chúng ta nhớ lại giao diện chính của lệnh khởi tạo mới một CSDL ngân hàng câu hỏi có dạng như
hình sau đây:

1. Nhập tên ngân hàng
câu hỏi tại đây. Phần
mở rộng mặc định là
*.iqb

2. Lựa chọn thư mục
lưu trữ ngân hàng câu
hỏi này.

4. Nháy nút này nếu
5. Nháy nút này nếu
muốn tạo nhanh kỹ
năng và khuôn dạng
ban đầu cho ma trận
kiến thức.
Nút này dành cho ngân
hàng câu hỏi bậc cao
đẳng, đại học hoặc các
môn học không nằm
trong chương trình phổ
thông 1 – 12.

muốn tạo ngân hàng
câu hỏi cho một môn
học và một khối lớp từ
1 đến 12.

3. Nhập tên môn học
và tên ngân hàng câu
hỏi.
Nếu nháy nút Kết thúc ngay
tại đây sẽ kết thúc và tạo ra
một ngân hàng câu hỏi rỗng
(chưa có kỹ năng và chủ đề
kiến thức).

Chú ý hai nút, bước 4 và 5 trong hình trên. Người dùng chỉ được phép thực hiện một trong 2 bước
trên.
Nút 4 dùng để tạo nhanh kỹ năng và ma trận kiến thức cho các môn học thuộc các khối lớp từ 1 đến
12. Chức năng này dành cho các giáo viên phổ thông. Nút 5 dùng để tạo nhanh kỹ năng mà tạo một
khung mẫu cho ma trận kiến thức. Chức năng này dành cho các giáo viên các trường đại học, cao
đẳng.
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Khi người dùng nháy nút tại bước 5 trong giao diện Khởi tạo ngân hàng câu hỏi ở trên. Bước này
có chức năng tạo nhanh một số thông tin ban đầu cho Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi
đang được khởi tạo.
Trước khi chuyển sang tìm hiểu các màn hình tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu một chút mô hình và
các khái niệm chính của Ma trận kiến thức. Quan sát và xem hình ảnh một Ma trận kiến thức dưới
đây.
Phạm vi kiến thức Hệ thống. Số lượng
các cột được gọi là MỨC của phạm vi
kiến thức hệ thống.

Chủ đề kiến thức TIÊU ĐỀ được thể
hiện trên các hàng tiêu đề. Cho phép
nhiều mức Tiêu đề.

Thông tin trong các hàng cụ thể này
được gọi là phạm vi kiến thức chi tiết.
Chủ đề kiến thức LÕI được ghi trong
các ô của Ma trận kiến thức.

Khi nháy nút 5, chúng ta sẽ vào cửa sổ đầu tiên chọn và nhập kỹ năng câu hỏi.

1. Lựa chọn các kỹ
năng câu hỏi cho Ngân
hàng câu hỏi đang khởi
tạo.
Muốn trực tiếp nhập
thêm thì nháy vào vị trí
“Khác” và nhập trực
tiếp các kỹ năng này.

2. Nháy nút Tiếp tục để
chuyển sang màn hình
tiếp theo.

11
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Bước tiếp theo chúng ta sẽ bước vào chức năng rất quan trọng là tự động tạo lập một mẫu, khung
cho Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này sẽ được thực hiện theo nhiều bước
nhỏ.
Bước 1: Nhập nhanh phạm vi kiến thức hệ thống.
Tại bước này yêu cầu người dùng chọn một trong 2 mô hình: 1 mức hoặc 2 mức của phạm vi kiến
thức hệ thống. Hay nói cách khác là chọn mô hình ma trận kiến thức có 1 hoặc 2 cột tiêu đề.
Tại bước này sẽ nhập nhanh
phạm vi kiến thức hệ thống của
Ma trận kiến thức.

1. Nhập số mức của phạm vi
Hệ thống. Chỉ được phép chọn
1 hoặc 2.

2. Nhập tên các phạm vi kiến
thức này (1 hoặc 2 tên tùy
thuộc vào số mức đã chọn.

3. Bấm nút Tiếp tục để chuyển
sang màn hình tiếp theo.

Bước 2: Nhập nhanh phạm vi kiến thức chi tiết.
Tại bước này cho phép nhập các dòng phạm vi kiến thức chi tiết của Ma trận kiến thức.
Tại bước này sẽ nhập nhanh
phạm vi kiến thức chi tiết của
Ma trận kiến thức.

1. Với mỗi mức hệ thống, nháy
nút + để bổ sung thêm phạm vi
chi tiết và nhập tên các phạm vi
này trong cửa sổ bên dưới.

2. Bấm nút Tiếp tục để chuyển
sang màn hình tiếp theo.

12
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Bước 3: Lựa chọn mô hình Ma trận kiến thức.
Cho phép chọn 1 trong 3 mô hình như hình dưới đây:
1- Mô hình cây 1 mức, đơn giản.
2- Mô hình cây 1 mức, phức tạp.
3- Mô hình cây 2 mức.

1. Tại bước này sẽ lựa
chọn các phương án để
hoàn chỉnh mô hình Ma
trận kiến thức cho Ngân
hàng câu hỏi đang khởi
tạo.
Cho phép có 3 lựa chọn
theo mẫu đã có hình mô tả.
2. Bấm nút Tiếp tục để chuyển
sang màn hình tiếp theo.

Bước 4: Nhập nhanh chủ đề kiến thức tiêu đề và lõi cho mô hình đã chọn ở bước 3.
Giao diện nhập chủ đề kiến thức mô hình cây 1 mức đơn giản.

1. Nhập nhanh thông tin
chủ đề kiến thức theo mô
hình 1: mô hình cây 1
mức đơn giản.
Nhập chủ đề tiêu đề và các
chủ đề lõi.
Muốn xóa nháy nút X.
Không cho phép nhập
thêm chủ đề lõi.
2. Bấm nút Tiếp tục để
chuyển sang màn hình tiếp
theo.

Giao diện nhập chủ đề kiến thức mô hình cây 1, mức phức tạp.
13
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1. Nhập nhanh thông tin
chủ đề kiến thức theo mô
hình 2: mô hình cây 1
mức phức tạp.
Nhập chủ đề tiêu đề và các
chủ đề lõi.
Muốn xóa nháy nút X.
Không cho phép nhập
thêm chủ đề lõi.
2. Bấm nút Tiếp tục để
chuyển sang màn hình tiếp
theo.

Giao diện nhập chủ đề kiến thức của mô hình cây 2 mức.

1. Nhập nhanh thông tin
chủ đề kiến thức theo mô
hình 3: mô hình cây 2
mức.
Nhập chủ đề tiêu đề và các
chủ đề lõi.
Muốn xóa nháy nút X.
Không cho phép nhập
thêm chủ đề lõi.
2. Bấm nút Tiếp tục để
chuyển sang màn hình tiếp
theo.

Bước 5: kết thúc quá trình khởi tạo CSDL.
Bước này thông báo đã khởi
tạo xong Ngân hàng câu
hỏi. Nháy Kết thúc để đóng
cửa sổ, kết thúc lệnh và mở
luôn ngân hàng câu hỏi mới.

14
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Sau khi kết thúc, phần mềm sẽ mở CSDL ngân hàng câu hỏi vừa khởi tạo để làm việc ngay.
Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:

Chú ý:
Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và
nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi
Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:
- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.
- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.
- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.
Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo
xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.
Tại cửa sổ này, sau khi chọn nhập chính xác khối lớp, môn học và điền thông tin chính xác cho
Ngân hàng câu hỏi mới, nháy nút Kết thúc. Phần mềm lập tức tạo nhanh Ngân hàng câu hỏi này và
mở luôn ra để làm việc.
Khi mở một Ngân hàng câu hỏi, giao diện đăng nhập như sau:

Chú ý:
Tên truy nhập mặc định sẽ là Admin, mật khẩu mặc định là rỗng. Trong cửa sổ trên, gõ mật khẩu và
nháy nút Đăng nhập đề mở Ngân hàng câu hỏi
Hệ thống quản trị người sử dụng của Ngân hàng câu hỏi iQB có thể mô tả ngắn gọn như sau:
15
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- Hệ thống các người sử dụng Ngân hàng câu hỏi được chia thành 2 mức: Quản trị và Người dùng.
- Mức Quản trị có mọi quyền, kể cả quyền khởi tạo người dùng khác.
- Mức Người dùng chỉ có quyền nhập dữ liệu.
Đối với phần mềm iQB Cat, phần mềm không có chức năng quản trị người dùng, do đó khi khởi tạo
xong CSDL thì trong ngân hàng câu hỏi chỉ có một Admin với mật khẩu rỗng.

16
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Thao tác 3. Nhập sửa kỹ năng câu hỏi
Mô tả nhanh một thao tác quan trọng, đơn giản nhưng ít sử dụng trong phần mềm iQB, đó là chức
năng Nhập sửa Kỹ năng câu hỏi.
Như chúng ta đã biết trong mô hình Ngân hàng câu hỏi của iQB, mỗi câu hỏi được lưu trong CSDL
sẽ phải tương ứng duy nhất với một kỹ năng cơ bản. Do vậy danh sách các kỹ năng cơ bản cần
được nhập trước vào CSDL trước khi nhập câu hỏi.
Trong đa số các trường hợp, các kỹ năng câu hỏi này đã được tự động nhập ngay trong quá trình
khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi (xem thao tác 1).
Thao tác nhập, sửa kỹ năng câu hỏi được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu --> Kỹ năng --> Kỹ năng cơ
bản.

Giao diện chính của lệnh như hình sau:

Trong khung bên trái chúng ta nhìn thấy danh sách các kỹ năng hiện có trong CSDL.
Các thao tác cụ thể như sau:
1. Tạo mới kỹ năng
Nháy nút Tạo mới. Màn hình có dạng như sau:
17

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Nhập tên kỹ năng và Ghi chú, sau đó nháy nút Cập nhật để bổ sung kỹ năng này vào danh sách.
2. Sửa tên một kỹ năng
Chọn kỹ năng từ danh sách bên trái và nháy nút Sửa.

Sau đó sửa tên, nhập lại Ghi chú và nháy nút Cập nhật.
3. Xóa một kỹ năng
Chọn kỹ năng trong danh sách và nháy nút Xóa.
Xuất hiện hộp hội thoại sau khẳng định có muốn xóa không.
18
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Chú ý: không thể xóa các kỹ năng đã được gán với câu hỏi. Khi đó sẽ xuất hiện hộp hội thoại như
sau:

19
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Thao tác 4. Xem và Nhập Ma trận kiến thức của Ngân hàng câu
hỏi
Ma trận kiến thức và Danh sách kỹ năng câu hỏi là hai khái niệm rất quan trọng của mô hình
Ngân hàng câu hỏi.
Ma trận kiến thức là nơi chứa các chủ đề kiến thức cần liên kết với câc hỏi trong CSDL. Theo mô
hình của chúng tôi, mỗi câu hỏi cần được gán với một chủ đề kiến thức (lõi) duy nhất. Do đó Ma
trận kiến thức cần được nhập trước vào CSDL trước khi nhập câu hỏi.
Trong quá trình khởi tạo Ngân hàng câu hỏi, phần mềm iQB Cat đã có chức năng giúp người sử
dụng tự động tạo toàn bộ hoặc một phần Ma trận kiến thức. Sau khi khởi tạo xong, các giáo viên có
thể vào thay đổi, nhập thêm hoặc hoàn thiện Ma trận kiến thức của mình.
Các thao tác làm việc với Ma trận kiến thức được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu --> Ma trận kiến
thức.

Chúng ta nhìn thấy có 4 lệnh như vậy, trong đó 3 lệnh đầu tiên là các chức năng nhập, sửa thông tin
của Ma trận kiến thức.
1. Nhập tên phạm vi
2. Nhập phạm vi kiến thức
3. Nhập chủ đề kiến thức
Chức năng cuối cùng dùng để xem thông tin và in Ma trận kiến thức ra máy in.
Trước khi tìm hiểu kỹ các chức năng này chúng ta cùng nhau tìm hiểu lại một lần nữa khái niệm Ma
trận kiến thức và các thành phần của bảng Ma trận kiến thức này.
Hình ảnh sau cho ta biết được toàn bộ thông tin của một Ma trận kiến thức. Chú ý đến 3 khu vực
khác nhau:
- Phạm vi kiến thức hệ thống.
- Phạm vi kiến thức chi tiết.
- Các chủ đề kiến thức cụ thể. Các chủ đề kiến thức này lại chia làm 2 loại: chủ đề Tiêu đề và chủ
đề Lõi.

20
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Chủ đề kiến thức TIÊU ĐỀ được thể
hiện trên các hàng tiêu đề. Cho phép
nhiều mức Tiêu đề.

Phạm vi kiến thức Hệ thống. Số lượng
các cột được gọi là MỨC của phạm vi
kiến thức hệ thống.

Thông tin trong các hàng cụ thể này
được gọi là phạm vi kiến thức chi tiết.
Chủ đề kiến thức LÕI được ghi trong
các ô của Ma trận kiến thức.

Các chức năng nhập thông tin Ma trận kiến thức của phần mềm iQB như sau:
Lệnh 1: Nhập tên phạm vi sẽ nhập,
sửa các ô thông tin này.

Lệnh 2: Nhập phạm vi kiến
thức sẽ nhập, sửa các ô thông
tin này.
Chủ đề kiến thức Tiêu đề có
biểu tượng màu ĐỎ.
Chủ đề kiến thức Lõi có hình
cuốn sách.
21

Lệnh 3: Nhập chủ đề kiến thức sẽ nhập,
sửa các ô thông tin chính của Ma trận này.
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Trong các lệnh trên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lệnh 3: Nhập chủ đề kiến thức. Đây là lệnh
quan trọng nhất.
Giao diện của lệnh có dạng như hình sau:
Bên trái là mô
hình cây của
các chủ đề kiến
thức cần nhập
và sửa.

Bên phải là
khung thông
tin thể hiện chi
tiết một chủ đề
kiến thức cần
nhập và sửa.

Bên phải là Mô hình cây của các chủ đề kiến thức cần nhập và sửa. Chú ý đặc biệt đến 2 dạng chủ
đề kiến thức: chủ đề tiêu đề và chủ đề lõi.
Một số chú ý quan trọng sau:
- Mô hình các chủ đề tiêu đề là mô hình cây nhiều mức. Số mức không hạn chế.
- Các chủ đề lõi được nằm trong chủ đề tiêu đề.
- Trong mô hình của chúng tôi có 1 qui luật quan trọng sau:
Bên trong một chủ đề Tiêu đề chỉ được phép chứa một kiểu chủ đề kiến thức con: hoặc toàn
chủ đề Tiêu đề hoặc toàn chủ đề lõi.
Hay nói cách khác: không cho phép bên trong 1 chủ dề tiêu đề có chứa lẫn lộn tiêu đề và lõi.
Qui luật này đảm bảo việc thể hiện được nội dung của một Ma trận kiến thức lên một bảng 2 chiều
trong đó các chủ đề Tiêu đề là các hàng tiêu đề, còn các chủ đề lõi thể hiện trong các ô bên trong
của bảng này.
Qui định trên được thể hiện trong 3 ví dụ dưới đây.
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Trong hình ảnh trên, chủ đề kiến thức đang chọn là 1 chủ đề Tiêu đề (Giải tích). Bên trong chủ đề
này đã có các chủ đề tiêu đề con. Do vậy chỉ cho phép khởi tạo thêm các chủ đề Tiêu đề bên trong
chủ đề này.

Trong hình ảnh trên, chủ đề kiến thức đang chọn là 1 chủ đề Tiêu đề (Số phức). Bên trong chủ đề
này đã có một số chủ đề lõi. Do đó chỉ được phép khởi tạo thêm các chủ đề lõi bên trong chủ đề tiêu
đề này.

23

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Trong hình ảnh trên, chủ đề đang chọn là chủ đề tiêu đề mà bên trong là rỗng. Do đó chúng ta có
thể khởi tạo bên trong chủ đề này hoặc chủ đề tiêu đề con hoặc chủ đề lõi con.
Thao tác khởi tạo một chủ đề mới (tiêu đề hoặc lõi)
Thao tác này rất đơn giản: nháy nút Tạo mới, nhập thông tin chủ đề muốn khởi tạo. Nhập xong
nháy nút Cập nhật.
Chú ý

Thao tác sửa thông tin của một chủ đề đã có (tiêu đề hoặc lõi)
Chọn chủ đề này trong khung bên trái, nháy nút Sửa, tiến hành nhập, sửa thông tin. Nhập xong
nháy nút Cập nhật.
Thao tác xóa một chủ đề kiến thức (tiêu đề hoặc lõi)
Chọn chủ đề này trong khung bên trái, nháy nút Xóa.
Thao tác dịch chuyển một chủ đề kiến thức lõi từ một Tiêu đề này đến Tiêu đề khác
Có 2 cách thực hiện công việc này.
Cách 1: sử dụng thao tác kéo thả chuột.
Nháy chuột chọn chủ đề kiến thức lõi muốn dịch chuyển. Nhấn giữ chuột và kéo thả chủ đề này đến
một chủ đề tiêu đề muốn dịch chuyển đến và thả chuột.
Cách 2:
- Mở khung chủ đề kiến thức bên trái, chọn chủ đề muốn dịch chuyển (như hình dưới đây).
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- Nháy nút Chuyển vị trí tại khung bên phải.
Xuất hiện hộp hội thoại như hình dưới đây để chọn chủ đề tiêu đề đích cần chuyển đến.

- Nháy chọn chủ đề tiêu đề muốn chuyến đến và nháy nút Chọn đề hoàn thành thao tác.
25
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Chức năng cuối cùng của lệnh Nhập, sửa Ma trận kiến thức cho phép xem, quan sát Ma trận kiến
thức dưới dạng bảng như hình dưới đây.

Có thể đặt các bộ lọc trên giao diện này. Nháy nút Đóng để kết thúc công việc.

26
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Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi.
Phần 1: nhập câu hỏi ngắn
Sau khi đã nhập xong kỹ năng câu hỏi và ma trận kiến thức, chúng ta bắt đầu có thể nhập câu hỏi.
Công việc nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng câu hỏi là một trong những việc chính và quan trọng
nhất của phần mềm. Đây cũng là một công việc khó khăn nhất.
Vì sao việc nhập câu hỏi lại là một việc quan trọng và khó khăn như vậy?
- Một Ngân hàng câu hỏi chỉ có ý nghĩa khi có một số lượng câu hỏi đầy đủ nhiều. Do vậy việc
nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng có ý nghĩa lớn vì nó góp phần làm đầy thêm kho câu hỏi lưu trữ
trong Ngân hàng này.
- Tuy nhiên việc nhập câu hỏi vào Ngân hàng không dễ dàng, thậm chí rất khó khăn do người sử
dụng có thể không hiếu hết việc phân loại câu hỏi nên nhập sẽ không chính xác. Việc nhập này lại
khá nhàm chán nên dễ gây buồn ngủ, nhập sai dữ liệu.
Phần mềm iQB cho phép có rất nhiều lệnh và chức năng cho phép nhập câu hỏi vào CSDL Ngân
hàng câu hỏi. Bài viết này mô tả thao tác của lệnh nhập câu hỏi chính của phần mềm.
Giao diện chính của lệnh này như hình dưới đây.
Thông tin tổng số
câu hỏi trong Ngân
hàng. Điều khiển
xem các câu hỏi
trước, sau ở đây.

Chọn trực tiếp một
câu hỏi trong danh
sách để chuyển đến.

Hai chức năng đặt lọc, tìm kiếm danh
sách câu hỏi và kiểm tra lỗi logic câu
hỏi hiện có trong Ngân hàng.

Thông tin
chung của
Ngân hàng
câu hỏi.
Nội dung câu
hỏi hiện thời
hiện trong
khung này.
Các thông tin
thuộc tính của
câu hỏi hiện
thời.

Chức năng chuyển nhập
câu hỏi từ một cửa sổ soạn
thảo văn bản.
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hỏi; nhập, sửa câu hỏi hiện
thời; xóa câu hỏi hiện thời.
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Trên giao diện này thể hiện các thông tin chung, tổng quan về các câu hỏi hiện có trong CSDL hiện
thời. Chú ý đến các nút lệnh Tạo mới, Xóa, Sửa là các chức năng cho phép nhập trực tiếp câu hỏi
vào Ngân hàng hiện thời. Chức năng của nút Nhập trực tiếp từ Text Editor sẽ được mô tả trong
một bài viết khác.
Khi nháy nút Tạo mới hoặc Sửa, phần mềm sẽ mở Hộp hội thoại cho phép nhập mới hoặc sửa câu
hỏi hiện thời trong Ngân hàng. Giao diện của Hộp hội thoại nhập 1 câu hỏi trong phần mềm iQB
Cat 7.0 như sau.
Thông tin của mỗi câu hỏi cần nhập và
đánh dấu trong 6 TAB này, trong đó 3
TAB đầu tiên là quan trọng nhất.

Sau khi nhập xong hoàn chỉnh của một câu
hỏi thì nháy nút này để kết thúc, ghi lại và
thoát khỏi cửa sổ nhập dữ liệu này.
Cần chú ý đến 6 TAB thông tin nhập liệu chính của mỗi câu hỏi, bao gồm:
Thông tin: phân loại kiểu nội dung câu hỏi.
Phân loại: gán các thuộc tính bắt buộc cho câu hỏi.
Nội dung: nội dung chính, quan trọng nhất của câu hỏi.
Đáp án: nội dung các đáp án, nếu có.
Lời giải: lời giải chi tiết, nếu có.
Thống kê: các tham số khác. Các thông tin này không cần nhập.
Trong các TAB trên, 3 TAB đầu tiên là bắt buộc phải nhập. Cửa sổ nhập Nội dung câu hỏi sẽ phụ
thuộc vào việc nhập, phân loại câu hỏi từ TAB Thông tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau các phân loại
này.
28
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TAB Phân loại cho phép người dùng nhập, phân loại các thông tin thuộc tính quan trọng của câu
hỏi.

Nháy vào đây để gán kiến
thức lõi cho câu hỏi hiện thời.
Thao tác này bắt buộc.

Chọn các thông tin thuộc tính
câu hỏi: loại câu hỏi, mức độ
khó dễ, kỹ năng.

Mô hình phân loại kiểu nội dung câu hỏi có trong phần mềm iQB như sau:

Câu hỏi

Câu hỏi dài

Câu hỏi ngắn

Lưu nội dung,
đáp án riêng biệt

Đáp án
tường minh

Cặp đôi

Điền khuyết

Trắc nghiệm

Lưu nội dung
cùng đáp án

Đáp án
động

Kéo
thả từ

Điền
từ

Tự luận

Chọn
từ

Đáp án
tường minh

Đáp án không
tường minh

Theo sơ đồ trên, chúng ta thấy riêng các câu hỏi ngắn, phần mềm hỗ trợ 10 kiểu nội dung khác
nhau, trong đó Trắc nghiệm có 4 loại, Điền khuyết có 3 loại, Tự luận có 2 loại và Cặp đôi có 1
loại. Chúng ta hãy cùng nhâu tìm hiểu cách nhập 10 loại câu hỏi ngắn này. Sau khi hiểu rõ mô hình
các câu hỏi ngắn, câu hỏi dài sẽ dễ dàng tìm hiểu.
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1. Câu hỏi trắc nghiệm
1. Câu hỏi trắc nghiệm, nội dung, đáp án lưu riêng biệt
Đây là dạng câu hỏi thường gặp nhất trên thực tế. Nội dung và các phương án trả lời được nhập và
lưu trữ riêng biệt. Cho phép nhập max là 9 phương án trả lời. Giao diện nhập câu hỏi này như hình
dưới đây.

Chọn số
lượng các
phương án
trả lời.
Các phương
án trả lời
nhập riêng tại
đây.

Nội dung câu hỏi nhập tại đây.

Chọn phương
án đúng / sai
tại đây.

Lựa chọn này cho phép
hoán vị thứ tự các phương
án khi tạo câu hỏi cụ thể.

2. Câu hỏi trắc nghiệm, nội dung lưu cùng đáp án
Đối với dạng câu hỏi này, nội dung toàn bộ câu hỏi bao gồm nội dung + các phương án đều được
nhập trong cùng một màn hình và lưu trữ cùng nhau.

Xác định vị trí phương
án đúng trong này:
- Số lượng tổng phương
án.
- Số lượng phương án
đúng.
- Vị trí các phương án
đúng.
- Cách thể hiện phương
án đề HS làm bài.
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Nội dung câu hỏi hoàn chỉnh nhập ở đây
bao gồm câu hỏi + đáp án.
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3. Câu hỏi trắc nghiệm, nội dung, đáp án lưu riêng biệt. Đáp án động
Đây là dạng câu hỏi khá đặc biệt. Các câu hỏi này có dạng như sau: có 1 nội dung câu hỏi và nhiều
phương án đúng và sai được nhập. Khi sinh câu hỏi vào đề kiểm tra, phần mềm sẽ tự động lấy ra
ngẫu nhiên 1 phương án đúng và nhiều phương án sai để tạo ra một câu hỏi trắc nghiệm hoàn chính.
Giao diện nhập liệu như hình dưới đây.

Chọn số
lương các
phương án
đúng và sai
tại đây.

Nhập các phương án đúng tại
đây. Số lượng không hạn chế.

Nhập các phương án sai tại đây.
Số lượng không hạn chế.

2. Câu hỏi điền khuyết
Câu hỏi điền khuyết là loại câu hỏi yêu cầu học sinh điền vào các vị trí trống của nội dung để được
nội dung hoàn chỉnh. Câu hỏi loại này có 3 dạng và cùng được nhập trong cùng một giao diện như
hình sau.
Chọn 1 trong 3 kiểu câu
hỏi điền khuyết tại đây.
Tùy thuộc vào từng
dạng câu hỏi mà cách
nhập phần nội dung
khác nhau.
Đối với câu hỏi kéo thả
từ, các từ cần kéo thả
được nhập tại đây.
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Nội dung chính của câu hỏi nhập tại
đây. Vị trí cần điền khuyết sẽ được
thể hiện trong các dấu < .... >
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- Đối với câu hỏi dạng Kéo thả, vị trí cần điền sẽ có dạng <K>, trong đó K lá số thứ tự từ cần điền
vào vị trí này. Dãy các từ cần kéo thả (điền) được nhập từ khung bên phải. Cho phép max 9 từ kéo
thả.
- Đối với câu hỏi Điền từ, vị trí và từ cần điền sẽ được đưa vào bên trong dấu <>. Ví dụ <Hà Nội>
có nghĩa là tại vị trí này cần điền trực tiếp từ “Hà Nội.
- Đối với câu hỏi Chọn từ, tại vị trí cần điền cần ghi rõ cách tạo ra các từ cần chọn trong dấu <>.
Khi làm bài phần mềm sẽ hiện một danh sách các từ ngay tại vị trí cần điền để học sinh tự chọn. Cú
pháp của việc ghi trong dấu chọn từ là:
<Stt từ đúng |W1|W2| ..... |Wn>
Ví dụ nếu tại vị trí cần điền nhập <2 | Hà Nội | Huế | Sài Gòn> thì khi làm bài cần điền tại vị trí
này, phần mềm sẽ hiện một bảng chọn bao gồm 3 từ: Hà Nội, Huế, Sài Gòn, trong đó phương án
đúng là 2. Huế.

3. Câu hỏi cặp đôi
Câu hỏi cặp đôi là dạng câu hỏi yêu cầu học sinh nối các cặp thông tin một cách chính xác nhất.
Nội dung cần nhập của câu hỏi này bao gồm:
+ Một nội dung chính câu hỏi.
- Một dãy 2 thông tin tương ứng các cặp thông tin cần nối.
Giao diện nhập như hình dưới đây.

Chọn số lượng
cặp đôi tại đây.

Lựa chọn này cho
phép dãy các
thông tin thứ nhất
có cần hoán vị khi
thể hiện trên màn
hình hay không.

Nội dung chính
của câu hỏi
được nhập tại
đây.
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Các cặp thông tin nhập tại
đây, trong 2 ô trái và phải.
Được phép tạo ra 9 cặp
thông tin cần nối.

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

4. Câu hỏi tự luận
1. Câu hỏi tự luận, đáp án tường minh
Câu hỏi tự luận đáp án tường minh là loại câu hỏi mà cần chỉ ra N đáp án riêng biệt. Ví dụ các bài
tập toán dành cho HS Tiểu học hay thuộc các dang câu hỏi này. Phần mềm cho phép nhập câu hỏi
tự luận với 9 đáp án tường minh.

Nhập số
lượng đáp án
tại đây.

Các đáp án
tường minh
nhập tại đây.

Nhập nội dung câu hỏi
chính tại đây.

2. Câu hỏi tự luận, đáp án không tường minh
Với loại câu hỏi này, không phân biệt các đáp án độc lập. Phần mềm cho phép nhập riêng nội dung
câu hỏi và đáp án.
Đa số các câu hỏi tự luận trên thực tế đều thuộc câu hỏi dạng này.

Nhập nội
dung đáp
án, đáp số
hoặc lời giải
tại đây.

Nhập nội dung chính câu hỏi
tại đây.
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Thao tác 5. Lệnh nhập câu hỏi chính của Ngân hàng câu hỏi.
Phần 2: nhập câu hỏi dài
Sau khi đã nhập xong kỹ năng câu hỏi và ma trận kiến thức, chúng ta bắt đầu có thể nhập câu hỏi.
Công việc nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng câu hỏi là một trong những việc chính và quan trọng
nhất của phần mềm. Đây cũng là một công việc khó khăn nhất.
Vì sao việc nhập câu hỏi lại là một việc quan trọng và khó khăn như vậy?
- Một Ngân hàng câu hỏi chỉ có ý nghĩa khi có một số lượng câu hỏi đầy đủ nhiều. Do vậy việc
nhập câu hỏi vào CSDL Ngân hàng có ý nghĩa lớn vì nó góp phần làm đầy thêm kho câu hỏi lưu trữ
trong Ngân hàng này.
- Tuy nhiên việc nhập câu hỏi vào Ngân hàng không dễ dàng, thậm chí rất khó khăn do người sử
dụng có thể không hiếu hết việc phân loại câu hỏi nên nhập sẽ không chính xác. Việc nhập này lại
khá nhàm chán nên dễ gây buồn ngủ, nhập sai dữ liệu.
Phần mềm iQB cho phép có rất nhiều lệnh và chức năng cho phép nhập câu hỏi vào CSDL Ngân
hàng câu hỏi. Bài viết này mô tả thao tác của lệnh nhập câu hỏi chính của phần mềm.
Giao diện chính của lệnh này như hình dưới đây.
Thông tin tổng số
câu hỏi trong Ngân
hàng. Điều khiển
xem các câu hỏi
trước, sau ở đây.

Chọn trực tiếp một
câu hỏi trong danh
sách để chuyển đến.

Hai chức năng đặt lọc, tìm kiếm danh
sách câu hỏi và kiểm tra lỗi logic câu
hỏi hiện có trong Ngân hàng.

Thông tin
chung của
Ngân hàng
câu hỏi.
Nội dung câu
hỏi hiện thời
hiện trong
khung này.
Các thông tin
thuộc tính của
câu hỏi hiện
thời.

Chức năng chuyển nhập
câu hỏi từ một cửa sổ soạn
thảo văn bản.
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Trên giao diện này thể hiện các thông tin chung, tổng quan về các câu hỏi hiện có trong CSDL hiện
thời. Chú ý đến các nút lệnh Tạo mới, Xóa, Sửa là các chức năng cho phép nhập trực tiếp câu hỏi
vào Ngân hàng hiện thời. Chức năng của nút Nhập trực tiếp từ Text Editor sẽ được mô tả trong
một bài viết khác.
Khi nháy nút Tạo mới hoặc Sửa, phần mềm sẽ mở Hộp hội thoại cho phép nhập mới hoặc sửa câu
hỏi hiện thời trong Ngân hàng. Giao diện của Hộp hội thoại nhập 1 câu hỏi trong phần mềm iQB
Cat 7.0 như sau.
Thông tin của mỗi câu hỏi cần nhập và
đánh dấu trong 6 TAB này, trong đó 3
TAB đầu tiên là quan trọng nhất.

Sau khi nhập xong hoàn chỉnh của một câu
hỏi thì nháy nút này để kết thúc, ghi lại và
thoát khỏi cửa sổ nhập dữ liệu này.
Cần chú ý đến 6 TAB thông tin nhập liệu chính của mỗi câu hỏi, bao gồm:
Thông tin: phân loại kiểu nội dung câu hỏi.
Phân loại: gán các thuộc tính bắt buộc cho câu hỏi.
Nội dung: nội dung chính, quan trọng nhất của câu hỏi.
Đáp án: nội dung các đáp án, nếu có.
Lời giải: lời giải chi tiết, nếu có.
Thống kê: các tham số khác. Các thông tin này không cần nhập.
Trong các TAB trên, 3 TAB đầu tiên là bắt buộc phải nhập. Cửa sổ nhập Nội dung câu hỏi sẽ phụ
thuộc vào việc nhập, phân loại câu hỏi từ TAB Thông tin. Chúng ta sẽ tìm hiểu sau các phân loại
này.
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Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu mô hình câu hỏi dài trong phần mềm iQB 7.0.
Câu hỏi dài là dạng câu hỏi đặc biệt chỉ có trong phần mềm iQB. Câu hỏi dài được thiết kế riêng
cho các dạng bài tập đặc biệt của môn ngoại ngữ như các bài đọc hiểu, nghe hiểu. Cấu trúc của một
câu hỏi dài sẽ bao gồm 2 thành phần:
- Một câu hỏi mẹ (câu hỏi gốc). Câu hỏi này chỉ có phần nội dung.
- Nhiều câu hỏi con, phụ thuộc vào nội dung của câu hỏi mẹ. Các câu hỏi con này có cấu trúc gần
tương tự như câu hỏi ngắn trong phần mềm.
Theo qui đinh của iQB 7.0, hệ thống câu hỏi dài sẽ phải thỏa mãn các điều kiện sau khi gán kiểu nội
dung:
1. Câu hỏi mẹ (gốc) chỉ được quyền gán kiểu Trắc nghiệm và Tự luận.
2. Các câu hỏi phụ, con kèm theo được quyền gán như sau:
- Nếu câu hỏi gốc là trắc nghiệm thì được gán trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
- Nếu câu hỏi gốc là tự luận thì chỉ được gán tự luận.
Sơ đồ cấu trúc câu hỏi dài được mô tả trong hình dưới đây:

Câu hỏi

Câu hỏi dài

Câu hỏi ngắn
Câu hỏi mẹ (gốc)
Câu hỏi con
Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Lưu nội dung,
đáp án riêng biệt

Câu hỏi con

Tự luận

Cặp đôi

Điền khuyết

Lưu nội dung
cùng đáp án

Kéo
thả từ

Điền
từ

Tự luận

Chọn
từ

Đáp án
tường minh
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Bây giờ chúng ta cùng thực hiện các thao tác nhập câu hỏi dài trong phần mềm iQB Cat 7.0.

Nhập câu hỏi dài
Câu hỏi dài sẽ bao gồm 1 câu hỏi mẹ (câu gốc) và nhiều câu hỏi phụ (con) kèm theo.
Nếu tại TAB Thông tin chọn kiểu câu hỏi dài, thì tại TAB Nội dung màn hình có dạng sau cho phép
nhập nội dung câu hỏi mẹ (gốc).

Lựa chọn này cho
phép hoán vị thứ tự
các câu hỏi phụ khi
trộn câu hỏi của đề
kiểm tra.
Nháy nút này để
bắt đầu nhập câu
hỏi phụ.
Nhập nội
dung câu hỏi
mẹ (gốc) tại
đây.

Sau khi đã nhập xong nội dung câu hỏi mẹ (chú ý câu hỏi mẹ chỉ cần nhập nội dung) thì bắt đầu
chuyển sang nhập các câu hỏi phụ.
Nháy nút Nhập nội dung các câu hỏi phụ để bắt đầu thực hiện nhập câu hỏi phụ. Khuôn dạng của
sổ nhập tương tự như sau:
Thông tin thuộc tính
của câu hỏi phụ hiện
thời nhập tại đây.
Tại vị trí này có thể
điều khiển chuyển đến
một câu hỏi phụ để
xem, sửa và nhập.
Thông tin chung về câu
hỏi dài hiện thời, kiểu
của câu hỏi mẹ.
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Trong cửa sổ này chúng ta có thể nhập liên tục nhiều câu hỏi phụ cùng một lúc tương ứng với câu
hỏi mẹ (gốc).
Muốn tạo thêm mới 1 câu hỏi phụ nháy nút Tạo mới.
Với mỗi câu hỏi phụ được khởi tạo có thể chọn kiểu nội dung tương ứng tại vị trí góc phải trên của
màn hình. Việc nhập nội dung các câu hỏi phụ gần tương tự như nhập câu hỏi ngắn trong phần
mềm.
Nếu câu hỏi gốc là Trắc nghiệm thì các câu hỏi phụ chỉ có thể chọn là Trắc nghiệm, Điền khuyết,
Cặp đôi. Như vậy không cho phép câu hỏi mẹ là trắc nghiệm nhưng có 1 câu hỏi con là tự luận.
Nếu chọn câu hỏi phụ là Trắc nghiệm thì chỉ được phép chọn 1 trong 2 kiểu: Đáp án tưòng minh
và Lưu nội dung + đáp án.
Màn hình dưới đây mô tả việc nhập câu hỏi phụ là trắc nghiệm, đáp án tường minh.

Chọn số lượng
các phương án
tại đây.

Nhập nội dung
các phương án
tại đây.

Nhập nội dung câu hỏi phụ tại đây.

Chọn
Đúng/Sai cho
phương án
này.

Lựa chọn có
cho phép hoán
vị phương án
này không.

Giao diện nhập thông tin này hoàn toàn tương tự như đối với câu hỏi ngắn, trắc nghiệm, chỉ lưu nội
dung, đáp án tường minh.
Giao diện nhập câu hỏi phụ là trắc nghiệm lưu nội dung + đáp án như hình dưới đây:
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Chọn số lượng
phương án (1-9)
và số lượng
phương án đúng
(có thể > 1).

Chọn phương án
đúng cụ thể.

Nội dung câu hỏi nhập tại đây.
Nhập đầy đủ nội dung và các đáp
án trắc nghiệm.
Đối với câu hỏi phụ là điền khuyết, giao diện như hình dưới đây, trong đó cho phép người dùng
chọn 1 trong 3 kiểu: kéo thả từ, điền từ và chọn từ.

Lựa chọn 1 trong
3 kiểu điền
khuyết:
- Kéo thả từ (cần
nhập riêng các từ
cần kéo thả).
- Điền từ (từ nằm
trong tag <>.
- Chọn từ.

Nội dung câu hỏi điền khuyết nhập
tại đây. Các vị trí điền khuyết cần có
dấu <>.
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Câu hỏi phụ là cặp đôi được nhập như hình dưới đây:

Nhập số cặp thông
tin. Cho phép max
là 9 cặp.

Các cặp thông tin
nhập tại đây. Mỗi
cặp như vậy nhập
2 thông tin ở ô
trên và ô dưới
đồng thời.
Nội dung câu hỏi nhập tại đây. Thông
thường là thông tin dẫn nhập của yêu
cầu nối cặp thông tin.
Nếu câu hỏi mẹ (gốc) là tự luận thì tất cả các câu hỏi phụ cũng đều phải là tự luận. Như vậy phần
mềm iQB không cho phép một câu hỏi dài có kiểu chung là tự luận mà lại có 1 câu hỏi phụ là trắc
nghiệm.
Giao diện nhập câu hỏi phụ là tự luận như hình sau, cho phép chọn 1 trong 2 kiểu: đáp án tường
minh và đáp án không tường minh.
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Thao tác nhập trực tiếp câu hỏi vào CSDL là một thao tác quan trọng mà các GV, người dùng bắt
buộc phải nắm vững.
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Thao tác 6. Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm của Ngân
hàng câu hỏi.
Trong phần trước, chúng ta đã làm quen với các thao tác của chức năng Nhập câu hỏi chính của
phần mềm iQB Cat 7.0. Trong lệnh đó phần mềm cho phép người dùng nhập trực tiếp vào CSDL
Ngân hàng câu hỏi tất cả các loại, kiểu câu hỏi mà phần mềm hỗ trợ. Tuy nhiên chức năng nhập câu
hỏi đó chỉ cho phép nhập từng một câu hỏi. Khi nhập xong 1 câu, cần thoát khỏi cửa sổ nhập dữ
liệu đó để khởi tạo mới một câu hỏi.
Trong mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu một lệnh nhập câu hỏi thứ hai có tên Nhập nhanh câu hỏi
theo nhóm. Lệnh này được thiết kế với mục đích cho phép người dùng nhập nhiều câu hỏi cùng một
lúc để tăng tốc độ nhập dữ liệu. Các câu hỏi này được nhập theo từng nhóm với cùng các tham số,
kiểu nội dung và phân loại như nhau. Chính vì vậy chức năng này còn có tên Nhập câu hỏi theo
nhóm. Lệnh Nhập câu hỏi theo nhóm chỉ áp dụng nhập các câu hỏi ngắn.
Chức năng này được thực hiện từ thực đơn: Dữ liệu --> Nhập câu hỏi theo nhóm.
Giao diện ban đầu của lệnh có khuôn dạng hình dưới đây. Tại bước ban đầu này, người dùng cần
thực hiện 3 bước sau trước khi chính thức thực hiện chức năng nhập câu hỏi nhanh.

1. Nhập, chọn các thông tin
thuộc tính chung cho các câu
hỏi sẽ được nhập.

2. Chọn kiểu
nội dung của
các câu hỏi sẽ
nhập.

3. Nháy nút
Bắt đầu để
vào màn hình
nhập dữ liệu.

Sau khi chọn xong các thông tin thuộc tính và kiểu nội dung câu hỏi tại các bước 1, 2 trong hình
trên, nháy vào nút Bắt đầu đề vào cửa sổ nhập dữ liệu câu hỏi.
Giao diện nhập câu hỏi của lệnh này cũng tương tự như đối với chức năng nhập câu hỏi chính của
phần mềm.
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Khu vực nhập
nội dung chính
của câu hỏi
hiện thời.

Thông tin
thuộc tính của
các câu hỏi
đang nhập.

Các lệnh điều khiển cho
phép nhập, quan sát, điều
chỉnh nhiều câu hỏi cùng
một lúc.

Nhập xong toàn bộ
các câu hỏi nhấn nút
này để kết thúc.

Điểm đặc biệt nhất của cửa sổ nhập câu hỏi này là cho phép nhập đồng thời nhiều câu hỏi. Sử dụng
các nút Tạo mới, Câu trước, Câu sau để tạo mới và dịch chuyển giữa các câu hỏi đang nhập. Khi
nhập xong 1 câu hỏi nháy nút Cập nhật để ghi lại.
Như vậy chức năng này cho phép người dùng nhập nhiều, một nhóm câu hỏi cùng loại, cùng kiểu
vào CSDL.
Chức năng này cho phép nhập tất cả các loại, hình thức câu hỏi ngắn có hỗ trợ trong phần mềm
iQB.
Sau đây là một vài giao diện.
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Giao diện nhập câu hỏi trắc nghiệm, nội dung và đáp án lưu cùng nhau.

Giao diện nhập câu hỏi trắc nghiệm với đáp án động. Các đáp án được nhập trong TAB đáp án. Các
đáp án đúng nhập bên trái, đáp án sai nhập bên phải. Số lượng các đáp án đúng và sai không hạn
chế.
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Giao diện màn hình nhập câu hỏi điền khuyết.

Giao diện màn hình nhập câu hỏi cặp đôi.
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Giao diện màn hình nhập câu hỏi tự luận, đáp án tường minh.

Giao diện màn hình nhập câu hỏi tự luận, đáp án không tường minh.
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Thao tác 7. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor vào Ngân hàng
câu hỏi.
Trong hai phần trước chúng tôi đã trình này hai chức năng nhập câu hỏi chính của phần mềm iQB
Cat, đó là chức năng nhập câu hỏi chính và chức năng nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.
Để tạo thuận lợi hơn cho người dùng khi nhập câu hỏi, ngoài hai cách nhập đã trình bày ở trên,
phần mềm còn cho phép người dùng nhập trước các câu hỏi vào các tệp văn bản (như *.doc file),
sau đó chuyển nhập nhanh vào CSDL Ngân hàng câu hỏi. Cách làm này sẽ giúp cho việc nhập dữ
liệu câu hỏi trở nên rất dễ dàng, thuận lợi vì đa số người dùng đã quen cách nhập văn bản.
Chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor cho phép người dùng vào một cửa sổ soạn thảo văn
bản chuẩn ngay trong phần mềm, trong đó người dùng sẽ nhập trực tiếp các câu hỏi vào văn bản
này và sau đó chuyển nhanh vào phần mềm.
Các đặc điểm của việc chuyển nhập Text Editor này:
- Có thể nhập một hay nhiều câu hỏi.
- Phần mềm tự động nhận biết kiểu nội dung và các thuộc tính quan trọng khác khi nhập câu hỏi.
- Cho phép thực hiện các thao tác nhập dữ liệu văn bản chuẩn, có thể dễ dàng sao chép dữ liệu từ
các tệp *.DOC, *.DOCX.
- Chức năng chuyển nhập này được thực hiện từ ngay trong các lệnh Nhập câu hỏi chuẩn và Nhập
câu nhanh của phần mềm. Vị trí thực hiện lệnh được thể hiện bằng hình ảnh dưới đây:

Nháy vào vị trí này để thực
hiện chức năng Chuyển nhập
câu hỏi từ Text Editor
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Giao diện tiếp sau cho phép lựa chọn các thông số cho việc chuyển nhập câu hỏi này.

Nhập các thông tin
thuộc tính, kỹ năng,
kiến thức của các
câu hỏi sẽ được
nhập theo chức năng
này.

Các thông tin ký
tự phân biệt nội
dung nên để ở
chế độ mặc định.

Nháy nút này để
vào cửa sổ
chuyển nhập dữ
liệu chính.

Chú ý quan trọng khi lựa chọn các thông số của màn hình trên:
- Chọn chức năng
. Khi đó phần mềm sẽ tự động chọn kiểu
và loại câu hỏi dựa vào các ký tự phân biệt nội dung cho từng loại câu hỏi.
- Thông tin Phạm vi kiến thức cần chọn chính xác. Chú ý rằng chủ đề kiến thức lõi này sẽ được
gán cho tất cả các câu hỏi khi chuyển nhập.
- Các thông tin thuộc tính khác như Loại câu hỏi (lý thuyết, bài tập), mức độ (dễ, trung bình, khó)
và kỹ năng sẽ được gán mặc định cho các câu hỏi khi chuyển nhập. Phần mềm có hỗ trợ thêm các từ
khóa dùng để nhận biết các thuộc tính này của từng câu hỏi khi chuyển nhập.
Nháy nút Bắt đầu để bắt đầu vào cửa sổ soạn thảo câu hỏi cần chuyển nhập.
Giao diện màn hình nhập dữ liệu như hình dưới đây.
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Chú ý khi nhập câu hỏi trong cửa sổ này:
- Không viết thụt vào.
- Không dùng bullet, numbering.
- Không đặt chế độ tự động format, tự động bullet, tự động numbering.
Các câu hỏi cần được nhập theo đúng mẫu chuẩn để phần mềm dễ dàng nhận biết và chuyển nhập.

Sau khi nhập xong thì thực hiện việc chuyển nhập bằng một trong 2 cách sau:
- Thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật (hoặc Ctrl-S).
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- Thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật và Thoát.
Nếu việc chuyển nhập thành công, phần mềm sẽ thông báo tương tự hình sau:

Ngược lại nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ thông báo lỗi chi tiết và người dùng được phép sửa tiếp tệp văn
bản hiện thời.
Về cấu trúc, cú pháp của việc nhập câu hỏi trong Text File chúng tôi sẽ viết trong bài riêng.

50

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Thao tác 8. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC files vào Ngân hàng
câu hỏi.
Trong các phần trước chúng tôi đã trình bày các thao tác nhập dữ liệu câu hỏi vào Ngân hàng theo
nhiều cách và lệnh nhác nhau:
- Lệnh nhập câu hỏi chính.
- Lệnh nhập câu hỏi nhanh theo nhóm.
- Chức năng chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor.
Trong bài viết này sẽ trình bày tiếp một chức năng chuyển nhập câu hỏi thuận tiện nữa của phần
mềm iQB, đó là chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file.
Chức năng này được thực hiện từ thực đơn Dữ liệu ---> Chuyển nhập câu hỏi từ DOC File.

Chức năng này cho phép phần mểm tự động nhận biết và chuyển các câu hỏi đã được nhập sẵn
trong các tệp dạng DOC, DOCX vào CSDL một cách nhanh chóng và chính xác. Điểm khác biệt
của lệnh này và chức năng Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor là ở chỗ người dùng không cần mở
một Text Editor nào ra để xem và chính sửa các câu hỏi nữa. Các câu hỏi đã được nhập xong và
được lưu trữ đúng cách trong các tệp DOC và phần mềm sẽ tự động thực hiện việc chuyển nhập.
Do vậy chức năng này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ chuyển nhập câu hỏi thông qua các tệp DOC,
DOCX mà đa số giáo viên đã làm quen.
Một số chú ý khi nhập dữ liệu trong DOC file để chuyển nhập câu hỏi nhanh vào CSDL.
- Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC File chính là khuôn dạng cần nhập câu hỏi trong Text
Editor.
- Dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi cần có các ký tự nhận biết kiểu nội dung, bắt đầu bằng ký tự #. Tôi
sẽ có 1 bài viết riêng về các qui định này.
- Tất cả các nội dung câu hỏi viết sát ra lề trái, các Indent trái và phải đều đặt = 0. Không sử dụng
Bullet, Numbering, không đặt chế độ tự động Bullet và Numbering.
- Thông thường mỗi tệp DOC sẽ chứa các câu hỏi cùng chủ đề kiến thức, cùng kỹ năng và các thuộc
tính khác như kiểu lý thuyết / bài tập, mức độ khó dễ, ...
- Chú ý không đánh số thứ tự các câu hỏi trong DOC File.
Giao diện chính của lệnh chuyển nhập câu hỏi từ DOC File có dạng như hình sau:
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1. Chọn tệp DOC,
DOCX muốn chuyển
nhập câu hỏi vào
CSDL

2. Chọn số câu hỏi cần
chuyển nhập trong
DOC file.

3. Nhập, chọn thông
tin thuộc tính câu hỏi
cần chuyển nhập từ
DOC file.

4. Chọn kỹ năng và
chủ đề kiến thức (lõi)
của các câu hỏi cần
chuyển nhập.

5. Bấm nút này để tiến
hành công việc chuyển
nhập câu hỏi từ DOC file
vào CSDL hiện thời.

Các chú ý quan trọng:
- Có thể chuyển nhập toàn bộ các câu hỏi hoặc chỉ chuyển nhập <N> câu hỏi đầu tiên.
Đánh dấu vào vị trí sau:

- Luôn đánh dấu như sau để phần mềm coi dòng đầu tiên (sau ký tự #) chỉ bao gồm các ký tự điều
khiển nội dung câu hỏi.

- Nút
kiểu câu hỏi.

cho phép xem và nhập lại các ký tự điều khiển nhận biết

Nếu không có gì đặc biệt thì không cần thay đổi các thông tin này.
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Sau khi nhấn nút Chuyển nhập, nếu thành công thì sẽ có thông báo như hình sau:

Sau đó có thể thực hiện tiếp việc chuyển nhập với các tệp DOC khác.
Nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ thông báo vị trí lỗi và dừng lệnh cho đến khi nào sửa được lỗi này.
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Thao tác 9. Nhập media kèm câu hỏi trong CSDL Ngân hàng
câu hỏi
Một tính năng rất đặc biệt của phần mềm iQB là khả năng gắn mỗi câu hỏi trong CSDL Ngân hàng
câu hỏi với 1 tệp dạng âm thanh, video, hình ảnh (gọi chung là tệp Media). Tính năng đặc biệt này
rất có ý nghĩa trên thực tế vì nhiều khi các câu hỏi rất cần có các minh họa media kèm theo như
hình ảnh, âm thanh hoặc phim. Trong số các tệp Media được phép gắn với câu hỏi, phần mềm iQB
còn hỗ trợ các tệp hình học động như Geogebra và Cabri3D.
Trong tất cả các cửa sổ nhập dữ liệu câu hỏi của phần mềm chúng ta đều sẽ nhìn thấy biểu tượng
sau:

Đó chính là biểu tượng của chức năng nhập tệp Media kèm câu hỏi của phần mềm.
Nháy nút này để nhập trực tiếp
các tệp media kèm câu hỏi hiện
thời.

Khi nháy vào biểu tượng nhập Media này chúng ta sẽ thấy xuất hiện cửa sổ nhập Media như sau:
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Đây chính là giao diện dùng để nhập Media file vào cùng câu hỏi hiện thời.
Các thao tác nhập như sau:
- Nháy chọn

.

- Chọn kiểu nội dung của tệp Media trong khung phía dưới như hình sau:

Chú ý: các loại tệp media có quyền chọn như sau:
+ Âm thanh: các tệp âm thanh thường gặp như wav, mp3, wv, ....
+ Video: các tệp phim video tương ứng như mp4, avi, mov, ...
+ Flash: các tệp macromedia flash tương ứng *.swf.
+ Hình ảnh: các tệp hình ảnh tương ứng như jpg, bmp, tif, ....
+ Geogebra: tệp toán học động ggb được tạo bởi phần mềm Geogebra.
+ Cabri 3D: tệp hình học không gian động được tạo bởi phần mềm Cabri3D.
- Nhập tệp Media cụ thể tại vị trí Tên file.
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Chú ý: sau khi nhập xong tên tệp media thì nút Trình diễn Media sẽ bật sáng đề sẵn sàng làm việc.
Nháy vào nút này để xem được thông tin của tệp Media.
Ví dụ hình sau là một trình diễn của tệp Cabri 3D – hình không gian 3D động.

- Sau khi nhập xong nháy nút Đồng ý.
Phần mềm hỗ trợ việc trực tiếp thu âm ngay từ máy tính. Công việc này làm như sau, bỏ qua công
việc tìm file media cụ thể.

- Nháy vào nút

.

- Xuất hiện hộp hội thoại thu âm trực tiếp như sau:
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Các nút lệnh trong cửa sổ này có ý nghĩa như sau:

Bắt đầu thu
âm

Tạm dừng
Kết thúc

Ghi vào
tệp

Nghe, xem
lại

- Sau khi thu âm và ghi tệp âm thanh thì tên tệp này sẽ hiện ra trong cửa sổ lệnh nhập Media file.

Nhập Media File từ câu hỏi trong DOC file hoặc từ Text Editor
Qui định thông tin Media File đi kèm câu hỏi ghi trong DOC file như sau:
1. Các tệp Media phải nằm trong cùng thư mục với DOC file tương ứng.
2. Các tệp Media phải nằm trong cùng thư mục của CSDL nếu việc nhập được tiến hành từ Text
Editor.
3. Cú pháp của ký tự dùng để nhận biết chuyển nhập Media file như sau (từ khóa file):

(file:<tên tệp media>
Ví dụ:
(file: bai_hat_1.wav)
(file: hinh-1.ggb).
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Thao tác 10. Khuôn dạng nhập câu hỏi trong DOC file và Text
Editor
Trong các phần trước, chúng tôi đã trình này các thao tác nhập câu hỏi chính trong phần mềm iQB
Cat 7.0. Đây là một trong những thao tác quan trọng nhất và thường xuyên nhất đối với người sử
dụng phần mềm Ngân hàng câu hỏi.
Chú ý có 2 loại thao tác như vậy:
1. Thao tác nhập trực tiếp các câu hỏi vào CSDL thông qua các chức năng nhập câu hỏi của phần
mềm.
2. Thao tác chuyển nhập câu hỏi thông qua Text Editor và DOC file. Trong trường hợp này, việc
nhập câu hỏi trước vào các các tệp văn bản cần tuân thủ các khuôn dạng nhất định.
Bài viết này mô tả chi tiết các khuôn dạng nhập câu hỏi đó.
Với việc chuyển nhập câu hỏi từ DOC file, giáo viên sẽ nhập trước các câu hỏi vào các tệp DOC và
sau đó sử dụng các lệnh chuyển nhập câu hỏi của phần mềm để chuyển nhanh các câu hỏi này vào
CSDL Ngân hàng. Trong mô hình chuyển nhập như vậy, phần mểm chỉ hỗ trợ một số dạng câu hỏi
chính. Sau đây là sơ đồ mô tả các dạng câu hỏi hỗ trợ việc chuyển nhập từ DOC file hoặc từ Text
Editor.
Sơ đồ sau mô tả các dạng câu hỏi ngắn hỗ trợ cho việc chuyển nhập từ DOC file hoặc từ Text
Editor.
Câu hỏi

Câu hỏi dài

Câu hỏi ngắn

Trắc nghiệm

Lưu nội dung,
đáp án riêng biệt

Đáp án
tường minh

Cặp đôi

Điền khuyết

Kéo
thả từ

Điền
từ

Tự luận

Chọn
từ

Đáp án không
tường minh

Với câu hỏi ngắn, việc chuyển nhập câu hỏi từ DOC file và Text Editor sẽ hỗ trợ 1 kiểu câu hỏi trắc
nghiệm (dạng: nội dung + đáp án lưu riêng biệt, đáp án tường minh), câu hỏi điền khuyết (cả 3
dạng), câu hỏi cặp đôi và 1 dạng câu hỏi tự luận.
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Sơ đồ sau mô tả các dạng câu hỏi dài hỗ trợ cho việc chuyển nhập từ DOC file hoặc từ Text Editor.

Câu hỏi

Câu hỏi dài

Câu hỏi ngắn
Câu hỏi mẹ (gốc)
Câu hỏi con
Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Lưu nội dung,
đáp án riêng biệt

Câu hỏi con

Tự luận

Cặp đôi

Điền khuyết

Kéo
thả từ

Điền
từ

Chọn
từ

Tự luận

Đáp án không
tường minh

Với câu hỏi dài, phần mềm hỗ trợ như sau:
- Câu hỏi mẹ có thể là trắc nghiệm hoặc tự luận.
- Nếu câu hỏi mẹ là trắc nghiệm thì các câu hỏi con có thể là trắc nghiệm (1 dạng, nội dung + đáp
án lưu riêng biệt, đáp án tường minh), điền khuyết (3 dạng) và cặp đôi.
- Nếu câu hỏi mẹ là tự luận thì các câu hỏi con chỉ có thể là tự luận, dạng đáp án không tường
minh).
Mô tả khuôn dạng câu hỏi cần nhập trong DOC file và Text Editor
Để phần mềm có thể tự động nhận biết khuôn dạng câu hỏi, việc nhập câu hỏi trong các trình soạn
thảo này phải tuân thủ 1 số qui tắc nhất định. Trước khi mô tả cụ thể các qui tắc này, cần nhắc lại
một số yêu cầu tối thiểu khi nhập dữ liệu câu hỏi trong các DOC file như sau:
- Dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi chính là dòng chứa các ký tự nhận biết kiểu nội dung, bắt đầu bằng
ký tự #. Từ dòng thứ hai trở đi sẽ là nội dung chính của câu hỏi này.
- Tất cả các nội dung câu hỏi viết sát ra lề trái, các Indent trái và phải đều đặt = 0. Không sử dụng
Bullet, Numbering, không đặt chế độ tự động tạo Bullet và Numbering.
- Thông thường mỗi tệp DOC sẽ chứa các câu hỏi cùng chủ đề kiến thức, cùng kỹ năng và các thuộc
tính khác như kiểu lý thuyết / bài tập, mức độ khó dễ, ...
- Không đánh số thứ tự các câu hỏi trong DOC File.
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Bây giờ chúng ta cùng mô tả qui định dòng đầu tiên của mỗi câu hỏi phải tuân thủ khuôn dạng
chung như sau:

# (x)(y) (key1: param) (key2: param) (key3: param)
Nhóm ký tự nhận
dạng các tham số
điều khiển khác

Nhóm ký tự
nhận biết
kiểu câu hỏi

Bảng sau mô tả các ký tự nhận biết kiểu nội dung câu hỏi. Các ký tự này đứng ngay sau dấu #.
Stt

X

Y

Mô tả ý nghĩa

Ví dụ

-

Câu hỏi ngắn, trắc nghiệm. Nội
dung, đáp án lưu riêng biệt.
Đáp án tường minh.

# (m)

Câu hỏi ngắn
1

(m)

Khi truyền qua lăng kính, chùm ánh sáng
trắng sẽ:
A. bị biến thành ánh sáng màu đỏ.

2

(t)

-

- Các đáp án bắt đầu bằng các
chữ cái hoa, dấu . và dấu cách
sau đó.

B. chỉ bị tách ra thành nhiều màu.

- Phương án đúng có dấu *.

*D. bị lệch phương truyền đồng thời bị tách
ra thành nhiều màu.

Câu hỏi ngắn, tự luận. Đáp án
không tường minh.

# (t)

- Đáp án, lời giải bắt đầu bằng
*. Bắt buộc phải có đáp án.

3

(d)

-

C. chỉ bị lệch phương truyền.

Tính độ dài và chu kỳ quay của vệ tinh nhân
tạo bay ở độ cao h bằng bán kính Trái Đất
(R0=6400 km)
*Đáp số: Chu kỳ quay của vệ tinh:
2R 2.3,14.2.6400
T=
=
=4 giờ.
v
5,6

Câu hỏi ngắn, điền khuyết,
dạng kéo thả từ.

# (d)

Các vị trí cần điền sẽ có dấu
<N>, trong đó N là số thứ tự
cùa từ cần điền bằng cách kéo
thả từ.

Nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng
châu thổ <2>, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến
21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến 106°02'
kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh <1> ở phía
Bắc, <4>, <3> phía Nam, Bắc Giang, Bắc
Ninh và Hưng Yên phía Đông, <3> cùng
Phú Thọ phía Tây. Thành phố có diện tích
3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ <2>
nhưng tập trung chủ yếu bên hữu ngạn

- Danh sách các từ cần điền
được ghi ở phía dưới, bắt đầu
bằng các chữ cái hoa, dấu . và
dấu cách sau đó.

Điền các từ, cụm từ vào các vị trí trống
trong đoạn văn sau:

A. Thái Nguyên
B. Sông Hồng
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Stt

X

Y

Mô tả ý nghĩa

Ví dụ
C. Hòa Bình
D. Hà Nam

4

5

(f)

(c)

-

-

Câu hỏi ngắn, điền khuyết,
dạng điền từ.

# (f)

- Vị trí cần điền, các từ được
đánh dấu trong <>.

Nằm ở phía tây bắc của vùng đồng bằng
châu thổ sông <Hồng>, Hà Nội có vị trí từ
20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc và 105°44' đến
106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh
<Thái Nguyên> ở phía Bắc, <Hà Nam>,
Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh
và Hưng Yên phía Đông, <Hòa Bình> cùng
Phú Thọ phía Tây. Thành phố có diện tích
3.324,92 km², nằm ở cả hai bên bờ <sông
Hồng> nhưng tập trung chủ yếu bên hữu
ngạn.

Câu hỏi ngắn, điền khuyết,
dạng chọn từ.

# (c)

- Vị trí cần điền có cú pháp
như sau:

6

(p)

-

Điền các từ, cụm từ vào các vị trí trống
trong đoạn văn sau:

Chọn các từ đúng chính tả điền vào các vị trí
trống trong đoạn văn sau:

<Stt từ đúng |W1|W2|...|Wn>

Không giữ vững được ý <2 | trí | chí>,
thiếu kiên <1 | trì | chì> <1 | trước |
chước> khó khăn, <2 | chở | trở> ngại.

Câu hỏi ngắn, cặp đôi.

# (p)

- Danh sách các thông tin cặp
đôi được ghi ở phía dưới, bắt
đầu bằng các chữ cái hoa, dấu .
và dấu cách sau đó.
- Chú ý cần có các cặp thông
tin A, B, C, D. ....

Hãy kết nối các cặp thông tin sau một cách
chính xác nhất:
A. Bình Nhưỡng
A. Thu đô của Triều Tiên
B. Băng Cốc
B. Thủ đô của Thái Lan
C. Viên Chăn
C. Thủ đô của Lào
D. New Deli
D. Thủ đô của Ấn độ

Câu hỏi dài
7

8
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(b)

(b)

(t)

(m)

Câu hỏi mẹ, dạng tự luận. Tất
cả các câu hỏi con đều phải là
tự luận.

# (b) (t)

Câu hỏi mẹ, dạng trắc nghiệm.

# (b) (m)

<.... nội dung câu hỏi mẹ là tự luận ...>
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Stt

X

Y

Mô tả ý nghĩa

Ví dụ

Các câu hỏi con được phép
chọn 1 trong 3 loại: trắc
nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.

<.... nội dung câu hỏi mẹ là trắc nghiệm...>

9

(s)

(t)

Câu hỏi con, tự luận.

Tương tự như câu hỏi ngắn, tự luận.

10

(s)

(m)

Câu hỏi con, trắc nghiệm.

Tương tự câu hỏi ngắn, trắc nghiệm.

11

(s)

(d)

Câu hỏi con, điền khuyết, kéo
thả từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết kéo thả
từ.

12

(s)

(f)

Câu hỏi con, điền khuyết, điền
từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết, điền từ.

13

(s)

(c)

Câu hỏi con, điền khuyết, chọn
từ.

Tương tự câu hỏi ngắn, điền khuyết, chọn
từ.

14

(s)

(p)

Câu hỏi con, cặp đôi.

Tương tự câu hỏi ngắn, cặp đôi.

Bảng sau mô tả các key và param trong mô hình mới như sau.
Stt

Key

Param

Mô tả ý nghĩa

1

file

<file name>

Tên Media file cần gán cùng câu hỏi. Tùy thuộc vào
phần mở rộng mà phần mềm sẽ tự động nhận biết
kiểu nội dung file.
Ví dụ:
(file: hinh1.ggb)

2

type

<LT / BT>

Mô tả kiểu câu hỏi là Lý thuyết (LT) hay Bài tập
(BT). Chú ý không phân biệt chữ hoa chữ thường).
Ví dụ:
(type: lt)

3

level

<D / TB / K>

Mô tả mức độ khó / dễ của câu hỏi.
Ví dụ:
(level: k)

4

skill

<1 / 2 / 3 / ...>

Mô tả kỹ năng câu hỏi. Các kỹ năng được đánh số 1,
2, 3, ...
Ví dụ:
(skill: 2)

Chú ý:
- Nếu các tham số type, level, skill không có thì phần mềm sẽ gán các thông số mặc định được lấy
từ thông tin của lệnh chuyển nhập dữ liệu.
- Đối với việc chuyển nhập dữ liệu vào Test File thì tham số skill (kỹ năng) không có ý nghĩa nữa.
- Thứ tự các key không quan trọng.
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Thao tác 11. Nhập nhóm mẫu đề kiểm tra
Bắt đầu từ phần này chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm rất quan trọng gắn liền với Ngân hàng
câu hỏi, đó là Mẫu đề kiểm tra.
Hiểu một cách đơn giản, Mẫu đề kiểm tra là một cái KHUNG ĐỀ KIỂM TRA với đầy đủ các
thông số của một đề kiểm tra thực sự, nhưng bên trong chưa có câu hỏi cụ thể, chỉ là một cái
KHUNG. Nhiệm vụ của mẫu đề kiểm tra là sinh tự động rất nhanh các đề kiểm tra thực sự từ ngân
hàng câu hỏi, dựa trên bộ KHUNG này.
Các mẫu đề kiểm tra được lưu ngay trong Ngân hàng câu hỏi.
Theo thiết kế của phần mềm iQB, các mẫu đề kiểm tra sẽ được khởi tạo và lưu trữ trong một mô
hình thông tinh cấu trúc cây đặc biệt, cấu trúc thông tin này có nhiệm vụ chứa các mẫu đề kiểm tra.
Cấu trúc thông tin dùng để lưu trữ các mẫu đề kiểm tra được gọi là Nhóm mẫu đề kiểm tra. Như
vậy theo thiết kế hệ thống, các Nhóm mẫu đề kiểm tra có cấu trúc cây và được khởi tạo trước khi
tạo mẫu đề kiểm tra.
Sơ đồ sau mô tả quan hệ giữa 3 khái niệm chính: CSDL Ngân hàng câu hỏi, Mẫu đề kiểm tra và
Nhóm mẫu đề kiểm tra.

Mẫu đề kiểm
tra

Ngân hàng câu
Nhóm mẫu đề kiểm tra
hỏi
Bài viết này sẽ mô tả các thao tác làm việc với Nhóm mẫu đề kiểm tra. Lệnh được thực hiện từ thực
đơn: Dữ liệu ---> Mẫu đề kiểm tra ---> Nhóm mẫu đề.

Giao diện ban đầu của lệnh có dạng như hình sau:
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Khung phải là
các nút lệnh
làm việc với
nhóm mẫu đề
kiểm tra:
- Tạo mới
- Sửa
- Xóa
- Dịch chuyển

Khung trái chính là hình ảnh thể hiện sơ đồ CÂY
của các nhóm mẫu đề kiểm tra.
Phần mềm hỗ trợ mô hình cây nhiều mức (không
hạn chế số mức) của các nhóm mẫu đề này.
Khung bên trái của cửa sổ trên chính là Mô hình cây của Nhóm mẫu đề kiểm tra.
Nếu là lần đầu tiên khởi tạo thì cây thông tin này là rỗng.
Phần mềm sẽ cho phép chúng ta thực hiện các thao tác đơn giản sau:
- Tạo mới 1 nhóm mẫu đề kiểm tra.
- Sửa tên 1 nhóm mẫu đề kiểm tra đã có.
- Xóa 1 nhóm mẫu đề kiểm tra đã có.
- Dịch chuyển các Nhóm Mẫu đề kiểm tra trong sơ đồ cây thông tin.
Sau đây là mô tả nhanh các thao tác với Nhóm mẫu đề kiểm tra.

1. Tạo mới
Các bước thực hiện như sau:
- Nháy chuột chọn một nhóm mẫu đề muốn khởi tạo bên trong một nhóm mới bên trong nhóm này.
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- Nháy nút Tạo mới trong khung bên phải.

- Nhập tên nhóm mẫu đề mới tại dòng nhập liệu phía dưới.
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- Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy vào nút

.

Kết quả thể hiện nay trên cửa sổ bên trái.

2. Sửa tên một nhóm mẫu đề kiểm tra
Các bước như sau:
- Chọn nhóm muốn sửa trong cửa sổ bên trái.
- Nháy nút Sửa tên trong khung bên phải.
- Sửa tên nhóm mẫu đề tại dòng nhập liệu phía dưới.
- Nhập xong nhấn ENTER hoặc nháy vào nút

.

3. Xóa một nhóm mẫu đề kiểm tra
Các bước như sau:
- Chọn nhóm muốn sửa trong cửa sổ bên trái.
- Nháy nút Xóa trong khung bên phải.
Chú ý: không được phép xóa 1 nhóm nếu nó đã chứa các mẫu đề kiểm tra.

4. Dịch chuyển một nhóm mẫu đề kiểm tra
Các bước như sau:
- Chọn nhóm muốn dịch chuyển trong cửa sổ bên trái.
- Nháy các nút Chuyển lên, Chuyển xuống trong cửa sổ bên phải.
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Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi.
Phần 1: tổng quan về Sơ đồ Test
Mẫu đề kiểm tra là một trong những khái niệm quan trọng nhất nhưng cũng khó nhất, phức tạp
nhất trong mô hình phần mềm iQB.
Hiểu một cách đơn giản, Mẫu đề kiểm tra là một cái KHUNG ĐỀ KIỂM TRA với đầy đủ các
thông số của một đề kiểm tra thực sự, nhưng bên trong chưa có câu hỏi cụ thể, chỉ là một cái
KHUNG. Nhiệm vụ của mẫu đề kiểm tra là sinh tự động rất nhanh các đề kiểm tra thực sự từ ngân
hàng câu hỏi, dựa trên bộ KHUNG này.
Các mẫu đề kiểm tra được lưu ngay trong Ngân hàng câu hỏi.
Theo thiết kế của phần mềm iQB, các mẫu đề kiểm tra sẽ được khởi tạo và lưu trữ trong một mô
hình thông tinh cấu trúc cây đặc biệt, cấu trúc thông tin này có nhiệm vụ chứa các mẫu đề kiểm tra.
Cấu trúc thông tin dùng để lưu trữ các mẫu đề kiểm tra được gọi là Nhóm mẫu đề kiểm tra. Như
vậy theo thiết kế hệ thống, các Nhóm mẫu đề kiểm tra có cấu trúc cây và được khởi tạo trước khi
tạo mẫu đề kiểm tra.
Sơ đồ sau mô tả quan hệ giữa 3 khái niệm chính: CSDL Ngân hàng câu hỏi, Mẫu đề kiểm tra và
Nhóm mẫu đề kiểm tra.

Mẫu đề kiểm
tra

Ngân hàng câu
hỏi

Nhóm mẫu đề kiểm tra

Bài viết này sẽ mô tả các thao tác đầu tiên khi làm việc với các Mẫu đề kiểm tra.
Lệnh khởi tạo, nhập, sửa Mẫu đề kiểm tra được thực hiện từ thực đơn:
Dữ liệu ---> Mẫu đề kiểm tra ---> Nhập mẫu đề kiểm tra.
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Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu chức năng quan trọng này của phần mềm iQB Cat 7.0.
Giao diện ban đầu của lệnh có dạng như hình sau:

Khung trái là danh sách
các mẫu đề kiểm tra hiện
có trong CSDL được thể
hiện trong khung thông tin
của nhóm mẫu đề.

Khung phải là nơi nhập thông tin chi tiết của
các mẫu đề kiểm tra. Khung này bao gồm 3
TAB thông tin sau: Thông tin chung; Nội
dung; Thang điểm và các lựa chọn khác.

Phía dưới khung trái của cửa sổ trên chúng ta nhìn thấy các lệnh chính liên quan đến mẫu đề kiểm
tra: Tạo mới, Xóa. Muốn sửa thông tin của một mẫu đề kiểm tra chỉ cần nháy chọn mẫu đề này
trong danh sách, thông tin của mẫu đề này sẽ hiện tại khung bên phải.
Muốn tạo mới một mẫu đề kiểm tra cần nháy chọn một Nhóm mẫu đề trong khung bên trái. Khi đó
chúng ta thấy nút Tạo mới sẽ hiện ra để thực hiện lệnh.
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Nháy nút Tạo mới. Khi đó cửa sổ lệnh sẽ chuyển trạng thái cho phép nhập thông tin của mẫu đề
kiểm tra trong khung bên phải như hình sau:

Trong TAB Thông tin chung cần nhập các tham số như hình trên:
- Kiểu mẫu đề kiểm tra:
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Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ chỉ chọn kiểu Sơ đồ Test là kiểu mẫu đề kiểm tra thường
dùng nhất tại Việt Nam.
- Tên mẫu đề, mã mẫu đề.
- Mục đích, đối tượng. Mô tả chi tiết.
- Tên trường, tên giáo viên.
- Tiêu đề trên, tiêu đề dưới.
Các thông số này sẽ tự động được gán cho đề kiểm tra khi sinh tự động từ mẫu đề này.

TAB Thang điểm và các lựa chọn khác cho phép nhập một số thông tin quan trọng như mô tả
trong hình trên.
- Thời gian làm bài được tính bằng phút.
- Bình quân điểm câu hỏi: lựa chọn này chỉ ra việc tính điểm cho các câu hỏi
- Phương pháp tính điểm: chỉ ra cách tính điểm tự động cho mỗi câu hỏi khi phần mềm chấm bài
tự động kiểm tra trắc nghiệm Online trên máy tính. Có 3 phương pháp có thể lựa chọn là: phương
pháp 1/0; Lũy tiến tích cực; Lũy tiến lùi.
Phương pháp 1/0: cách tính điểm như sau: làm đúng được điểm tối đa, làm sai 0 điểm.
Phương pháp lũy tiến tích cực: cách tính điểm có tính đến các tình huống gần đúng, làm đúng một
phần cũng được tính điểm, làm sai 0 điểm. Cách tính điểm này áp dụng cho các trường hợp câu hỏi
trắc nghiệm có nhiều đáp án đúng. Khi đó học sinh chọn một phần trong các phương án đúng đó
cũng được một phần điểm.
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Phương pháp Lũy tiến lùi: đây là phương pháp tính điểm kết hợp giữa phương pháp lũy tiến tích
cực và trừ điểm nếu làm sai. Nếu làm đúng thì cộng điểm từng phần của phần đúng, nếu làm sai trừ
điểm phần làm sai.
- Mật khẩu bảo vệ đề kiểm tra. Thông tin này sẽ được tự động gán cho mỗi đề kiểm tra khi khởi
tạo. Mỗi đề kiểm tra có thể đặt hoặc không đặt mật khẩu. Mật khẩu có 2 mức: mức đọc, xem (mức
1) và mức đầy đủ (mức 2). Các mật khẩu này cần gõ 2 lần.
- Các lựa chọn in của đề kiểm tra. Các lựa chọn in có ý nghĩa khi tiến hành in đề kiểm tra này ra
giấy.
- Chế độ cho phép dừng làm bài hay không trong khi làm bài Online. Lựa chọn này chỉ có ý nghĩa
đối với các MDKT kiểu trắc nghiệm hoàn toàn.
- Chế độ ghi Logfile. Log File là các tệp dùng để ghi lại kết quả làm bài kiểm tra Online của đề trắc
nghiệm.

Trong TAB Nội dung chỉ có một nút lệnh là Nhập Sơ đồ Test. Nháy vào nút này để vào cửa số
nhập Sơ đồ Test cho Mẫu đề kiểm tra hiện thời.
Sơ đồ Test chính là cái LÕI quan trọng nhất của một Mẫu đề kiểm tra. Sơ đồ Test có khuôn dạng là
một khung bao gồm một dãy các mẫu câu hỏi. Vậy Sơ đồ Test chính là bộ KHUNG CHÍNH của
Mẫu đề kiểm tra.
Sơ đồ Test sẽ bao gồm 1 bảng bao gồm các hàng và cột. Mỗi cột tương ứng một tham số thuộc tính
của câu hỏi. Mỗi hàng tương ứng với một mẫu câu hỏi của Mẫu đề kiểm tra.
Hình sau cho ta thấy cửa sổ làm việc với Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra. Đây là một trong các cửa
sổ làm việc quan trọng nhất của phần mềm.
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Vị trí nhập và
gán thuộc tính
cho từng dòng
của Sơ đồ Test

Các lệnh làm
việc với dòng
của Sơ đồ Test
Các chức năng
chính, quan
trọng nhất của
lệnh

Bảng Sơ đồ Test bao gồm 7 cột.

Sơ đồ Test là một bảng bao gồm 7 cột và nhiều hàng. Mỗi hàng tương ứng với 1 mẫu câu hỏi trong
đề kiểm tra. Thông tin Sơ đồ Test nằm ngay chính giữa màn hình. Khung bên phải phía trên là các
lệnh làm việc trực tiếp với càng dòng của Sơ đồ Test này.
Trong cửa sổ trên chúng ta có thể làm việc trực tiếp với Sơ đồ Test bằng các lệnh đơn giản như sau:

1. Tạo mới 1 dòng (mẫu câu hỏi)
- Chọn thông tin thuộc tính của dòng này tại khung bên phải phía trên (bao gồm: kiểu, phân loại,
hình thức, mức độ, phạm vi kiến thức, kỹ năng câu hỏi, điểm).
- Nháy nút Tạo mới.

2. Xóa 1 dòng (mẫu câu hỏi)
- Chọn 1 dòng trên Sơ đồ Test.
- Nháy nút Xóa.

3. Chỉnh sửa thông tin 1 dòng (mẫu câu hỏi)
- Chọn 1 dòng trên Sơ đồ Test.
- Thay đổi thông tin tại khung bên trái.
- Nháy nút Cập nhật.
Chú ý:
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- Có thể nháy đúp chuột trên dòng tại cột Kiến thức để hiện cửa sổ cho phép chọn chủ đề kiến thức
mới cho mẫu câu hỏi này. Được phép chọn chủ đề tiêu đề.
- Có thể nháy đúp chuột trên dòng tại cột Kỹ năng để hiện cửa sổ cho phép chọn Kỹ năng gán cho
câu hỏi này.

4. Thay đổi vị trí, thứ tự các dòng
- Chọn 1 dòng trên Sơ đồ Test.
- Nháy các nút

ở phía dưới màn hình để dịch chuyển thứ tự dòng này lên hay xuống.

Sau khi nhập, sửa xong Sơ đồ Test này thì nháy nút Đồng ý để ghi lại và thoát khỏi cửa sổ này.
Chú ý:
Các lệnh quan trọng nhất với Sơ đồ Test sẽ được trình bày sau.
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Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi.
Phần 2: Nhập nhanh Sơ đồ Test
Trong phần này sẽ trình bày một chức năng quan trọng đầu tiên của lệnh làm việc với Sơ đồ Test,
đó là chức năng Nhập nhanh Sơ đồ Test.
Trong bài trước chúng ta đã biết cách nhập Sơ đồ Test theo từng dòng, từng mẫu câu hỏi. Nhưng
trên thực tế phương pháp này ít hiệu quả với các lý do sau:
1. Tốn thời gian vì phải mất công thiết lập thuộc tính cho từng câu hỏi trong Sơ đồ Test.
2. Không có thước đo tính hiệu quả và khả năng đáp ứng đúng theo yêu cầu ra đề bài kiểm tra.
Chức năng Nhập nhanh Sơ đồ Test sẽ đáp ứng tốt hạn chế 1 trên đây và phần nào đáp ứng yêu cầu
2.
Với chức năng Nhập nhanh Sơ đồ Test, người dùng sẽ có thể nhập nhanh một Sơ đồ Test với một
vài thao tác đơn giản nhưng khá hiệu quả.
Trong cửa sổ nhập Sơ đồ Test, nút lệnh Nhập nhanh Sơ đồ Test nằm ở khung bên phải của màn
hình như hình dưới đây.

Vị trí nhập và
gán thuộc tính
cho từng dòng
của Sơ đồ Test

Các lệnh làm
việc với dòng
của Sơ đồ Test
Các chức năng
chính, quan
trọng nhất của
lệnh

Bảng Sơ đồ Test bao gồm 7 cột.

Chức năng Nhập nhanh
Sơ dồ Test.

Ý tưởng cơ bản của chức năng Nhập nhanh Sơ đồ Test là nhập các nhóm câu hỏi theo từng chủ đề
kiến thức.
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Giao diện chính của chức năng này có dạng như hình dưới đây, trong đó các mẫu câu hỏi của Sơ đồ
Test được nhóm theo từng chủ đề kiến thức.

Trong hình trên, các mẫu câu hỏi đã có trong Sơ đồ Test (bao gồm 20 câu) được nhóm theo 2 chủ
đề kiến thức, mỗi chủ đề được thể hiện trên 1 dòng. Trên dòng đó sẽ có thông tin tổng hợp các câu
hỏi với cùng chủ đề kiến thức.

Bổ sung thêm 1 nhóm câu hỏi thuộc 1 chủ đề kiến thức
Muốn bổ sung thêm 1 nhóm câu hỏi nữa vào Sơ đồ Test hiện thời thì cần thực hiện các thao tác sau:
- Nháy nút Bổ sung từ cửa sổ Thông tin Sơ đồ Test ở trên.
- Xuất hiện hộp hội thoại chọn chủ đề kiến thức.

Nháy chọn chủ đề kiến thức và nháy nút Lựa chọn.
Khi đó ta sẽ nhìn thấy trong cửa sổ Thông tin Sơ đồ Test sẽ xuất hiện thêm 1 dòng mới với chủ đề
kiến thức vừa chọn.
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Một dòng
mới được bổ
sung vào
danh sách
này với số
lượng 1 câu
hỏi.

Tại dòng mới xuất hiện trong bảng trên ta nhìn thấy mới chỉ có 1 câu hỏi. Nháy đúp chuột vào ô Chi
tiết để vào màn hình thay đổi số lượng câu hỏi và phân bổ các câu hỏi này.

Trong cửa sổ trên nhập số lượng câu hỏi của Sơ đồ Test tương ứng với chủ đề kiến thức này. Sau
tiến hành nhập các phân bổ chi tiết số câu hỏi đó theo LT/BT, Ngắn/Dài, Trắc nghiệm/ Tự luận/
Điền khuyết/ Cặp đôi, Dễ/ Trung bình/ Khó.
Ví dụ chúng ta thực hiện việc nhập và phân bổ số lượng câu hỏi như màn hình dưới đây.
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Nháy nút Phân bổ theo kỹ năng để thực hiện phân bổ số câu hỏi này theo kỹ năng.
Trong cửa sổ phân bổ theo kỹ năng nhập phân bổ chi tiết theo từng kỹ năng.
Nhập xong bấm nút Thoát để đóng cửa sổ này lại.

Sau khi thực hiện phân bổ xong nháy nút Đồng ý để đóng cửa sổ Phân bổ chi tiết và quay trở lại
màn hình Thông tin Sơ đồ Test như hình dưới đây.
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Chúng ta tiếp tục bổ sung thêm câu hỏi như cách đã làm. Sau khi thực hiện xong nháy nút Kết thúc
của cửa sổ trên và kết thúc chức năng Nhập nhanh Sơ đồ Test và quay trở lại cửa sổ ban đầu nhập
Sơ đồ Test như hình sau.

Nháy nút Kết thúc để quay lại màn hình nhập Mẫu đề kiểm tra. Khi đó cần bấm nút Cập nhật 1 lần
nữa để ghi lại thông tin của Mẫu đề kiểm tra này.
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Thao tác 12. Nhập mẫu đề kiểm tra trong Ngân hàng câu hỏi.
Phần 3: Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test
Nhiệm vụ chính của các Mẫu đề kiểm tra là sinh tự động các đề kiểm tra thực sự lấy nguồn câu hỏi
từ CSDL Ngân hàng câu hỏi.
Ngoài việc các mẫu đề kiểm tra này phải có cấu trúc sao cho việc sinh đề kiểm tra đảm bảo chất
lượng và đúng mục đích, đối tượng của công việc đánh giá, một việc quan trọng nữa là cần kiểm tra
xem từ Mẫu đề kiểm tra này liệu có sinh được thực sự các đề kiểm tra hay không.
Chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test có nhiệm vụ chính là kiểm tra xem với một Mẫu đề kiểm tra
hiện thời và nguồn câu hỏi có sẵn trong Ngân hàng, thì có thể sinh được đề kiểm tra hay
không. Đây là một chức năng rất quan trọng. Khi xây dựng và nhập các mẫu đề kiểm tra, người
dùng bắt buộc phải sử dụng lệnh này để tiến hành kiểm tra khả năng sinh tự động đề kiểm tra của
Sơ đồ Test gắn liền với Mẫu đề kiểm tra.
Trong cửa sổ nhập Sơ đồ Test, chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test nằm ở nhóm các nút lệnh chính tại
khung bên phải màn hình.

Vị trí nhập và
gán thuộc tính
cho từng dòng
của Sơ đồ Test

Các lệnh làm
việc với dòng
của Sơ đồ Test
Các chức năng
chính, quan
trọng nhất của
lệnh

Bảng Sơ đồ Test bao gồm 7 cột.

Chức năng Kiểm tra Sơ
đồ Test.

Ngoài tính năng kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra, chức năng này còn có 1 số tính năng khác rất
quan trọng liên quan đến cấu trúc của Sơ đồ Test và cách mà phần mềm xử lý các tính chất của Sơ
đồ Test này.
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Chúng ta cùng tìm hiểu cửa sổ chính của chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test dưới đây.

1. Vùng
thông tin lựa
chọn thể hiện
và kiểm tra Sơ
đồ Test.

2. Vùng
thông tin kiểm
tra chính của
lệnh. Vùng
này chứa rất
nhiều thông
tin quan trọng
liên quan đến
Sơ đồ Test
hiện thời.

3. Vùng hiện kết quả
kiểm tra Sơ đồ Test.
Vùng thông tin quan trọng nhất nằm ở chính giữa màn hình. Đây chính là thông tin liên quan đến
Sơ đồ Test hiện thời thể hiện trên một bảng của màn hình.
Cấu trúc của bảng này như sau:
- Các cột dữ liệu chính từ trái sang bao gồm: Chủ đề kiến thức, kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT,
K/TB/D là các cột có liên quan đến các thuộc tính của các mẫu câu hỏi của Sơ đồ Test.
- Tiếp theo là 2 cột Số lượng và Nguồn CSDL. Ý nghĩa các cột này sẽ được trình bày sau.
Các cột thông tin thuộc tính có ý nghĩa như sau:
- Cột Chủ đề kiến thức sẽ liệt kê các chủ đề kiến thức có liên quan trong Mẫu đề kiểm tra hiện
thời. Cột này luôn hiện và không thể làm ẩn đi.
- Các cột tiếp theo tính từ trái qua phải là các thuộc tính, tính chất liên quan đến khái niệm câu hỏi
của phần mềm iQB. Các cột này bao gồm: kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT, K/TB/D. Ý nghĩa
các cột này như sau: dùng để thể hiện phân bổ thông tin theo các thuộc tính đã thể hiện trong các
cột bên trái của mình.
Ví dụ:
+ Cột Kỹ năng sẽ bao gồm 3 giá trị: biết - hiểu - vận dụng. Mỗi bộ 3 kỹ năng này được liệt kê theo
từng chủ đề kiến thức của cột bên trái.
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+ Cột TN/TL bao gồm 2 giá trị: TN (trắc nghiệm), TL (tự luận). Mỗi bộ 2 giá trị này được liệt kê
theo từng giá trị của cột bên trái (kỹ năng).
Các cột thuộc tính kỹ năng, ngắn/dài, TN/TL, LT/BT, K/TB/D sẽ được điều khiển thể hiện bởi
các lựa chọn thể hiện ở phía trên, vùng 1.

Cụ thể như sau:
+ Cột Kỹ năng, LT/BT, D/TB/K có thể được điều khiển hiện hoặc ẩn đi trên màn hình chính của
lệnh.
+ Cột TN/TL luôn được thể hiện, không thể ẩn được, nhưng các giá trị cụ thể của cột này được
phép chọn trong 3 kiểu sau:
a) TL/TN: chỉ hiện Tự luận, Trắc nghiệm. Khi đó giá trị Trắc nghiệm sẽ bao hàm cả các loại nội
dung trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
b) TL/TN/DK-CĐ: hiện 3 giá trị: Tự luận, Trắc nghiệm và DK-CĐ. Khi đó DK-CĐ được hiểu là
bao gồm 2 kiểu nội dung câu hỏi là điền khuyết, cặp đôi.
c) TL/TN/DK/CĐ: hiện đủ 4 giá trị riêng biệt là Tự luận, Trắc nghiệm, Điền khuyết, Cặp đôi.
Ví dụ hình dưới đây cho ta thấy 1 cách thể hiện khác của cửa sổ lệnh khi các cột Kỹ năng, LT/BT
và cột D/TB/K bị ẩn đi.

Trong cửa sổ này
chỉ còn 2 cột là
Ngắn/Dài và
TL/TN.
Các cột thông tin
khác đã bị ẩn đi.
Chú ý:
Riêng cột Chủ đề
kiến thức luôn
hiện, không thể
ẩn được.

Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa chính của 2 cột: Số lượng câu hỏi và Nguồn CSDL. Đây là 2
cột thông tin quan trọng nhất của chức năng Kiểm tra Sơ đồ Test.
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- Cột Số lượng câu hỏi chỉ ra số lượng câu hỏi cần có của Sơ đồ Test tương ứng với các thông tin
thuộc tính của tất cả các ô nằm bên trái ô này. Chú ý đây là số lượng câu hỏi tương ứng với toàn bộ
các thuộc tính của dãy các ô bên trái. Do vậy nếu các cột bên trái hiện càng nhiều thì việc phân bổ
càng chi tiết và giá trị số lượng này càng nhỏ đi. Ngược lại nếu các cột bên trái hiện ít thì việc phân
bổ này ít chi tiết hơn và giá trị số lượng này sẽ lớn hơn.
- Cột Nguồn CSDL chỉ ra số lượng câu hỏi hiện có trong Ngân hàng câu hỏi hiện thời, tương ứng
với các thuộc tính của các thông tin nằm tại tất cả các ô nằm bên trái ô Số lượng câu hỏi.
Như vậy nhìn vào bảng dữ liệu chính giữa màn hình Kiểm tra Sơ đồ Test này, chúng ta sẽ có bức
tranh tổng thể về phân bổ số lượng câu hỏi theo yêu cầu của Mẫu đề kiểm tra hiện thời và số lượng
câu hỏi hiện có trong CSDL nguồn.
Thông tin này có ý nghĩa:
- Số lượng câu hỏi là trắc
nghiệm, ngắn, thuộc kiến
thức Este-Lipit trong Sơ
đồ Test theo yêu cầu của
Sơ đồ Test là 10.
- Trong Ngân hàng câu
hỏi hiện thời, số lượng
câu hỏi là trắc nghiệm,
ngắn, thuộc kiến thức
Este-Lipit hiện có là 212.
Tương tự với các
vùng có dữ liệu khác
trong bảng này.

Ví dụ trong hình ảnh trên, chúng ta thấy rõ:
- Bảng dữ liệu chỉnh chỉ còn 3 cột thông tin: Chủ đề kiến thức, Ngắn/Dài, TL/TN. Còn các cột khác
đều bị ẩn đi, không hiện, do đó dữ liệu trên bảng cũng sẽ không còn liên quan đến những cột ẩn đó
nữa.
- Mẫu đề kiểm tra hiện thời bao gồm 4 chủ đề kiến thức, mỗi chủ đề có yêu cầu 10 câu hỏi, các câu
hỏi này đều phải có thuộc tính là câu hỏi Ngắn và Trắc nghiệm. Theo thiết kế thì khi cột TL/TN
chỉ thể hiện 2 thông tin là Tự luận và Trắc nghiệm thì thuộc tính trắc nghiệm sẽ tự hiểu là Trắc
nghiệm + Điền khuyết + Cặp đôi.
- Tương ứng với 4 chủ đề kiến thức trên, thuộc tính câu hỏi Ngắn, Trắc nghiệm (bao gồm
TN+ĐK+CĐ) thì trong CSDL Ngân hàng hiện đang có lần lượt là 212, 74, 195, 116 cây hỏi.
- Với những dữ liệu trên thì Sơ đồ Test này đủ điều kiện sinh đề kiểm tra.
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Nếu tại một vị trí bất kỳ trong bảng trên, ta thấy Số lượng câu hỏi > Nguồn CSDL thì điều này
đồng nghĩa rằng không có đủ nguồn dữ liệu để đáp ứng nhu cầu về số lượng câu hỏi cho ô hiện thời
và đó kết quả là Sơ đồ Test này không đủ khả năng sinh tự động đề kiểm tra.
Ví dụ trong hình dưới đây chúng ta nhìn thấy ngay tại dòng đầu tiên ô Số lượng câu hỏi có giá trị >
ô Nguồn CSDL. Như vậy trong mô hình này, Sơ đồ Test này sẽ không đủ khả năng sinh đề kiểm
tra.

Tại vị trí này, số
lượng câu hỏi theo
yêu cầu của Sơ đồ
Test là 10, trong khi
đó trong CSDL không
có câu hỏi nào.

Kết quả kiểm tra sẽ thể hiện
ngay tại đây.

Chúng ta tạm kết luận như sau:
1. Lệnh Kiểm tra Sơ đồ Test có chức năng kiểm tra khả năng sinh tự động đề kiểm tra từ một Mẫu
đề kiểm tra cho trước, lấy nguồn câu hỏi từ CSDL Ngân hàng hiện thời.
2. Lệnh sẽ tiến hành kiểm tra như sau: Sau khi thể hiện thông tin các cột từ trái sang phải theo yêu
cầu của người dùng, phần mềm sẽ tính toán để tính được các giá trị tại các cột Số lượng câu hỏi và
Nguồn CSDL. (Chú ý: như vậy thông tin thể hiện trên 2 cột Số lượng câu hỏi và Nguồn CSDL sẽ
phụ thuộc vào các cột thuộc tính hiển thị bên trái).
3. Nếu tại tất cả các dòng, nếu Số lượng câu hỏi <= Nguồn CSDL thì kết luận là Đủ khả năng
sinh câu hỏi cho đề kiểm tra.
4. Ngược lại nếu trên 1 dòng nào đó, Số lượng câu hỏi > Nguồn CSDL thì kết luận là Không đủ
khả năng sinh câu hỏi cho đề kiểm tra.
Như vậy việc kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra thực tế từ các Mẫu đề kiểm tra sẽ phụ thuộc vào
cách thể hiện các cột thuộc tính trên màn hình kiểm tra này. Nếu một cột được ẩn đi, điều đó có
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nghĩa là các thông tin thuộc tính trên cột đó sẽ được bỏ qua, không tính đến khi kiểm tra khả năng
sinh đề kiểm tra. Do vậy càng có nhiều cột thể hiện, yêu cầu làm đề càng khắt khe, và càng khó có
khả năng sinh tự động đề kiểm tra.
Trong phần mềm iQB có nhiều lựa chọ cho việc sinh đề kiểm tra từ các Mẫu đề kiểm tra. Các
phương án lựa chọn này tương tự như các lựa chọn hiện hay ẩn các cột trong chức năng Kiểm tra
Sơ đồ Test này.
Do vậy Kiểm tra Sơ đồ Test là một chức năng quan trọng mà các giáo viên cần hiểu và nắm được
khi sử dụng phần mềm iQB.
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Thao tác 13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ
Test theo Ma trận đề.
Phần 1: Ma trận đề là gì?
Chức năng Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề là một trong những chức năng quan trọng nhất (và
cũng phức tạp nhất) của phần mềm iQB Cat 7.0. Chức năng này cho phép người sử dụng, các GV,
thiết lập các Mẫu đề kiểm tra bằng cách nhập trực tiếp vào Ma trận đề của Sơ đồ Test.
Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu xem Ma trận đề là gì và vì sao chúng quan trọng như vậy đối với
bài toán ra đề kiểm tra đánh giá của giáo viên.
Ma trận đề là một bảng thông tin 2 chiều, trong đó ghi ra các ràng buộc về kiến thức, kỹ năng câu
hỏi và các tham số khác dùng để xác định và đánh giá một đề kiểm tra. Một đề kiểm tra, theo yêu
cầu của các nhà quản lý giáo dục, phải tuân thủ đúng theo qui định của Ma trận đề tương ứng.
Một Ma trận đề kiểm tra sẽ có các thông tin ràng buộc liên quan đến các thuộc tính sau:
- Kiến thức các câu hỏi.
- Kỹ năng câu hỏi.
- Kiểu, dạng câu hỏi (ví dụ tự luận hay trắc nghiệm, dạng lý thuyết hay bài tập, ...).
- Thang điểm các câu hỏi.
Đặc điểm quan trọng nhất của Ma trận đề là quan hệ chặt chẽ về yêu cầu của các câu hỏi cần có
trong đề kiểm tra. Các yêu cầu này được gắn cứng với các thông tin quan trọng như Chủ đề kiển
thức, Kỹ năng câu hỏi, kiểu dạng câu hỏi, thang điểm. Tính kết hợp cứng và chặt chẽ này sẽ đảm
bảo chất lượng cao đúng theo yêu cầu của đề kiểm tra. Chính vì tính chặt chẽ và đảm bảo chất
lượng này của Ma trận đề mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các nhà trường, các giáo viên khi
thiết kế đề kiểm tra thì nên tuân thủ theo các mẫu Ma trận đề đã có.
Sau đây là khuôn dạng của một Ma trận đề theo mẫu của Bộ GD và ĐT.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Kiến thức

Chủ đề kiến thức 1

Kỹ năng
Kiểu

Biết
TL

Chủ đề kiến thức 2

Hiểu

TN

TL

TN

Biết
TL

TN

Hiểu
TL

Vận dụng

TN

TL

TN

Câu hỏi

2

2

5

5

1

5

Điểm

0.5

1

0.3

0.4

1.0

0.3

Tổng hợp câu hỏi

4

16

Tổng hợp điểm

3

7

Tổng hợp chung

Câu hỏi: 20. Điểm: 10

Như vậy Ma trận đề là bảng mô tả các yêu cầu quan hệ chặt chẽ giữa các thuộc tính của câu hỏi
trong đề kiểm tra. Theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo, mô hình ra đề kiểm tra đánh giá học
sinh phải tuân thủ theo các khuôn dạng định sẵn của Ma trận đề. Do đó Ma trận đề đóng vai trò rất
quan trọng trong mô hình phần mềm iQB.
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Với mỗi Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra trong phần mềm iQB, sẽ dễ dàng thiết lập một bảng thông
tin có tính chất, chức năng tương tự như Ma trận đề đã nói ở trên. Bảng tính chất này cũng được gọi
là Ma trận đề của Sơ đồ Test.
Thực chất Ma trận đề chính là một bảng tổng hợp 2 chiều các thông tin gốc của đề kiểm tra như số
lượng câu hỏi phân bổ theo kiến thức, kỹ năng và kiểu câu hỏi.
Ma trận đề của Sơ đồ Test trong phần mềm iQB có khuôn dạng tổng quát hơn so với mẫu Ma trận
đề theo Mẫu của Bộ GD & ĐT. Hình ảnh sau cho ta nhìn thấy khuôn dạng của một Ma trận đề trong
phần mềm iQB.

Một số chú ý đối với Ma trận đề trong phần mềm iQB:
- Các thông số tổng hợp theo Kiến thức và Kỹ năng là cứng không thay đổi trong ma trận đề.
- Các cột thông tin dạng câu hỏi Ngắn/Dài, Lý thuyết/Bài tập, Dễ / Trung bình / Khó có thể lựa
chọn hiện hoặc không hiện trong Ma trận đề.
- Cột thông tin Kiểu, dạng câu hỏi sẽ có 3 lựa chọn hiển thị là:
+ Tự luận / Trắc nghiệm: chỉ có 2 cột là TL/TN. Các dạng câu hỏi TN, ĐK, CĐ được xếp chung
vào cột TN.
+ Tự luận / Trắc nghiệm / Điền khuyết - Cặp đôi: Có 3 cột thể hiện: TL/TN/DK-CĐ, các dạng
câu hỏi điền khuyết, cặp đôi được xếp chung vào cột DK-CĐ.
+ Tự luận / Trắc nghiệm / Điền khuyết / Cặp đôi: Có 4 cột riêng biệt được thể hiện.
- Có 2 dạng thể hiện của Ma trận đề.

Các kiểu thể hiện của Ma trận đề kiểm tra
Ma trận đề trong phần mềm iQB có 2 dạng thể hiện sau, 2 dạng này chỉ khác nhau cách thể hiện,
nhưng nội dung là đồng nhất.
Cách thể hiện 1.
Tất cả các thuộc tính đều được thể hiện và tổng kết theo các cột.
Riêng cột Chủ đề kiến thức và Kỹ năng câu hỏi nằm bên trái cùng và cố định.
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Các cột thông tin thuộc tính câu hỏi khác (ngắn/dài, tự luận/trắc nghiệm, lý thuyết/bài tập, dễ/trung
bình/khó) có thể điều khiển việc thể hiện bằng các lựa chọn khác nhau.

Các nút lựa chọn thể hiện
các cột của Ma trận.

Hai cột Kiến thức, Kỹ
năng là cố định.

Các cột thuộc tính có thể
thay đổi hiện ở đây.

Thông tin tổng hợp trên
lưới của Ma trận đề

Thông tin tổng hợp của Ma
trận đề.

Cách thể hiện 2.
Cột bên trái ngoài cùng là cột thông tin Kiến thức, có chức năng tương tự như cách thể hiện 1 và cố
định.
Các thông tin tổng hợp còn lại sẽ được nhóm theo các mức thông tin và thể hiện theo mô hình nhóm
mẹ - con như sau:
Kỹ năng --> Ngắn / Dài --> Trắc nghiệm/Tự luận --> Lý thuyết / bài tập --> Dễ/Trung
bình/Khó.
Các thông tin từ mức Ngắn/dài trở xuống sẽ được điều khiển thể hiện tương tự như trên:
+ Tự luận / Trắc nghiệm: chỉ có 2 cột là TL/TN. Các dạng câu hỏi TN, ĐK, CĐ được xếp chung
vào cột TN.
+ Tự luận / Trắc nghiệm / Điền khuyết - Cặp đôi: Có 3 cột thể hiện: TL/TN/DK-CĐ, các dạng
câu hỏi điền khuyết, cặp đôi được xếp chung vào cột DK-CĐ.
+ Tự luận / Trắc nghiệm / Điền khuyết / Cặp đôi: Có 4 cột riêng biệt được thể hiện.
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Các nút lựa chọn thể hiện cột
của Ma trận đề

Cột Kiến thức là
cố định bên trái
ngoài cùng.

Các cột thông tin thể hiện theo
mức, nhóm, trong đó hàng Kỹ
năng là cố định

Thông tin câu hỏi,
nguồn CSDL, thang
điểm.

Thông tin tổng hợp

Một trong những chức năng quan trọng nhất khi làm việc với Sơ đồ Test là chức năng tạo, nhập Sơ
đồ Test theo Ma trận đề. Với tính năng này, phần mềm iQB 7.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cho mô hình
kiến tạo đề kiểm tra theo Ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Khi toàn bộ các Mẫu đề kiểm tra trong một Ngân hàng câu hỏi đều được kiến tạo trước theo đúng
mẫu của các Ma trận đề thì Ngân hàng câu hỏi này sẽ trở thành một Ngân hàng Đề Thông Minh,
theo đúng tên gọi gốc của bộ phần mềm này: iQB – intelligent Question Bank.
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Thao tác 13. Mô hình Ma trận đề của đề kiểm tra. Nhập Sơ đồ
Test theo Ma trận đề.
Phần 2: Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề
Chức năng Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề là một trong những chức năng quan trọng nhất (và
cũng phức tạp nhất) của phần mềm iQB Cat 7.0. Chức năng này cho phép người sử dụng, các GV,
thiết lập các Mẫu đề kiểm tra bằng cách nhập trực tiếp vào Ma trận đề của Sơ đồ Test.
Nút lệnh nằm tại khung bên phải của cửa sổ lệnh Sơ đồ Test như hình dưới đây.

Vị trí nhập và
gán thuộc tính
cho từng dòng
của Sơ đồ Test

Các lệnh làm
việc với dòng
của Sơ đồ Test
Các chức năng
chính, quan
trọng nhất của
lệnh

Bảng Sơ đồ Test bao gồm 7 cột.

Chức năng Nhập theo Ma trận
đề tại đây.

Màn hình thể hiện của chức năng này có 2 kiểu thể hiện. Hai kiểu này chỉ khác nhau ở cách thể hiện
trên màn hình, còn bản chất vẫn là một.

Kiểu thể hiện thứ 1 của Ma trận đề
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Giao diện chức năng Nhập Sơ đồ Test theo Ma trận đề, cách thể hiện 1 như hình dưới đây:

1. Khu vực các lựa chọn thể

2. Khu vực chọn kiểu thể

hiện Ma trận đề.

3. Khu vực các lệnh, tính
năng làm việc với Ma trận
đề.

hiện và bình quân điểm.

4. Bảng thông tin chính của
Ma trận đề.

Khu vực 1 bao gồm các lựa chọn thể hiện của Ma trận đề. Trong mô hình Ma trận đề, hai cột
thông tin Chủ đề kiến thức và Kỹ năng luôn hiện. Còn các cột thông tin khác thì có thể làm ẩn,
hiện hoặc thay đổi cách thể hiện nội dung (như cột TL/TN).

Khu vực 2 bao gồm nút lệnh chuyển sang kiểu thể hiện 2 và lựa chọn bình quân điểm cho Mẫu đề
kiểm tra hiện thời. Nếu lựa chọn Bình quân điểm thì các câu hỏi của Sơ đồ Test sẽ có số điểm giống
nhau, được gán tự động và người dùng sẽ không thể nhập được thông tin điểm số trong Ma trận đề
nữa.
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Khu vực 3 là các nút lệnh làm việc trực tiếp với Ma trận đề. Tại khu vực này có các nút lệnh sau:
- Bổ sung chủ đề kiến thức: cho phép bổ sung thêm 1 chủ đề nữa vào Ma trận đề. Chủ đề kiến
thức này sẽ được bổ sung vào phía dưới cùng của Ma trận đề. Việc bổ sung hay xóa đi 1 chủ đề
kiến thức có thể được thực hiện ngay trên cột Chủ đề kiến thức bằng cách nháy chuột phải lên cột
này.
- Kiểm tra: Kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra từ Ma trận đề. Kết quả kiểm tra thể hiện ngay bên
cạnh nút lệnh này.
- In ma trận đề: in ma trận đề hiện thời ra máy in hoặc chuyển qua DOC file.
- Tự động điều chỉnh điểm số: tự động tính toán lại cột điểm số của Ma trận đề.
Khu vực 4 là bảng thông tin chính của Ma trận đề. Đây là khu vực quan trọng nhất và là nơi làm
việc chính của GV khi nhập Ma trận đề. Các cột thể hiện tương tự như chức năng Kiểm tra Sơ đồ
Test. Tuy nhiên có điểm khác biệt cơ bản, đó là người dùng có thể nhập trực tiếp dữ liệu lên vùng
màn hình này tại 2 cột: Số lượng và Điểm.
- Cột Số lượng chỉ số câu hỏi của Mẫu đề kiểm tra cần có tương ứng với ô này. Chú ý bên cạnh cột
Số lượng là cột Nguồn CSDL chỉ ra số lượng câu hỏi hiện có trong Ngân hàng tương ứng với ô này.
- Cột Điểm chỉ ra số điểm mà mỗi câu hỏi tương ứng tại ô Số lượng đã chỉ ra. Nếu kiểu của Mẫu đề
kiểm tra này là “Bình quân điểm” thì cột Điểm này không thể nhập được nữa.
Khi nhập các giá trị tại cột Số lượng và Điểm, các thông tin từ 2 cột này sẽ được tự động tính toán
và tổng hợp lại tại hai cột Tổng hợp câu hỏi và Tổng hợp điểm.

Nhập số lượng câu hỏi tương
ứng với các ô thông tin bên
trái tại đây.

Nhập thang
điểm cho từng
câu hỏi tương
ứng với các câu
hỏi đã nhập ở
cột bên.

Hai cột này sẽ được tự
động cập nhật giá trị
(không phải tự nhập).

Thông tin tổng
kết Ma trận đề
nằm ở hàng
cuối cùng.
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Muốn bổ sung thêm hoặc xóa đi 1 chủ đề kiến thức trong Ma trận đề, thực hiện thao tác sau:
- Nháy chuột phải tại cột Chủ đề kiến thức và tại ô tương ứng.
- Xuất hiện bảng chọn như hình sau cho phép Bổ xung thêm hay xóa đi Chủ đề kiến thức hiện thời.

Sau khi thực hiện xong tất cả các thao tác nhập dữ liệu cho Ma trận đề thì nháy nút Đồng ý tại góc
dưới bên phải để kết thúc việc nhập và cập nhật thông tin của Ma trận đề vào Sơ đồ Test.

Kiểu thể hiện thứ 2 của Ma trận đề
Kiểu thể hiện thứ 2 của Ma trận để có khuôn dạng tương tự như mẫu Ma trận đề của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
- Trong mô hình này, chỉ có Chủ đề kiến thức là hiện tại cột trái. Còn các thông tin thuộc tính còn
lại như Kỹ năng, Ngắn/Dài, TL/TN, LT/BT, D/TB/K sẽ được thể hiện như các hàng tiêu đề của Ma
trận đề.
Xem hình dưới để hiểu rõ hơn kiểu thể hiện thứ 2 của Ma trận đề.

Hình dưới đây mô tả kiểu thể hiện thứ 2 của Ma trận đề trong đó đã ẩn nhiều thông tin thuộc tính,
chỉ còn để lại các thông tin sau:
- Cột tiêu đề: Chủ đề kiến thức.
- Hàng tiêu đề: Kỹ năng câu hỏi và Kiểu nội dung TL/TN.
Với khuôn dạng này, bảng Ma trận đề hoàn toàn trùng khớp với mô hình mẫu Ma trận đề của Bộ
Giáo dục và đào tạo.
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Do vậy có thể nói mô hình Ma trận để của phần mềm iQB 7.0 là một tổng quát tự nhiên của mô
hình Ma trận đề của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Chức năng In ma trận đề
Chức năng này cho phép xem và in ra khuôn dạng hiện có của Ma trận đề đang thể hiện trên màn
hình ra máy in.

Từ cửa sổ trên, chúng ta dễ dàng phóng to, thu nhỏ, chuyển sang file DOC hoặc in trực tiếp ra máy
in.
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Thao tác 14. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra.
Phần 1: Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề kiểm tra

Mục đính chính và cuối cùng của bộ phần mềm iQB là sinh được các đề kiểm tra, đánh giá kiến
thức học sinh. Các câu hỏi sẽ dược lấy từ nguồn CSDL Ngân hàng đang mở. Trong mô hình phần
mềm iQB, các đề kiểm tra sẽ có phần mở rộng mặc định là *.qbt hoặc *.qbtz.
Do vậy lệnh khởi tạo, sinh đề kiểm tra trong iQB là một trong những chức năng quan trọng nhất
và cùng hay được sử dụng nhất trong phần mềm. Sau khi đã nhập đủ (hoặc gần đủ) vốn câu hỏi
trong Ngân hàng thì các giáo viên sẽ chuyển sang chế độ thường xuyên dùng lệnh này để khởi tạo
các đề kiểm tra dùng cho học sinh.

Nhóm mẫu đề
kiểm tra

Sinh đề kiểm tra từ Mẫu đề

Đề kiểm tra
Bài 1.
Mẫu đề kiểm
tra

Bài 2.
Bài 3.

Ngân hàng câu
hỏi

Bài 4.
Đề kiểm tra

Lệnh Khởi tạo đề kiểm tra của phần mềm iQB là một chức năng khá phức tạp, tuy nhiên nếu chúng
ta đã có sẵn các Mẫu đề kiểm tra rồi thì việc sinh đề kiểm tra sẽ trở nên hết sức nhanh chóng, thuận
tiện.
Bài viết này sẽ trình bày những thao tác đầu tiên của lệnh Khởi tạo đề kiểm tra, chức năng sinh đề
từ mẫu đề kiểm tra có sẵn trong Ngân hàng câu hỏi.
Chức năng Khởi tạo đề kiểm tra được thực hiện từ lệnh:
Đề kiểm tra --> Khởi tạo đề kiểm tra.
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Xuất hiện cửa sổ như hình sau, đó chính là cửa sổ của bước 1/6 của lệnh Khởi tạo đề kiểm tra của
phần mềm iQB.

Muốn sinh đề
kiểm tra từ Mẫu
đề, nháy chọn
ckeck box này.

Đây là cửa sổ đầu tiên của chuỗi 6 bước thực hiện chức năng Khởi tạo đề kiểm tra. Tuy nhiên trong
khuôn khổ bài viết này, chún ta sẽ chỉ học thao tác tạo đề kiểm tra từ các Mẫu đề có sẵn. Khi đó có
thể rút ngắn qui trình thực hiện lệnh và thời gian khởi tạo thành công một đề kiểm tra chỉ còn mất
một vài giây.
Các thao tác trên cửa sổ này như sau:
- Nhập tên Test file, chú ý các Test File luôn có phần mở rộng là *.qbt.
- Chọn thư mục lưu trữ đề kiểm tra này. Nháy nút Chọn để tìm thư mục lưu trữ trên máy tính.
- Nháy chọn Mẫu đề kiểm tra. Khi đó nút Chọn mẫu đề sẽ bật lên để hoạt động.
- Nháy nút Chọn mẫu đề để tìm và chọn mẫu đề muốn sinh đề kiểm tra.
Tìm mẫu đề trong DS các mẫu đề như hình sau.
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Chọn xong nháy Chấp nhận để quay về cửa sổ 1/6 như hình sau:

- Nhập tiếp Tên Test (là dòng chữ ghi trên đề kiểm tra khi in ra giấy).
- Nháy nút

.

Sau bước này chúng ta sẽ chuyển ngay sang cửa sổ 6/6 là cửa sổ cuối cùng để chuẩn bị sinh đề kiểm
tra.
Như vậy chúng ta thấy, sử dụng mẫu đề, chúng ta đã tiết kiệm được 4 bước tiếp theo để chuyển
ngay sang bước cuối cùng.
Hình ảnh bước 6/6 của chức năng Khởi tạo đề kiểm tra như hình sau đây.
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1. Thông tin
chung của đề
kiểm tra

2. Thông tin
chi tiết của
từng câu hỏi sẽ
khởi tạo trong
đề kiểm tra

3. Các lựa chọn
khác khi sinh
đề kiểm tra

4. Các nút điều khiển
chính. Nút Kết thúc sẽ
thực hiện sinh đề và
đóng cửa sổ lệnh này.
Tại bước này, nếu muốn tạo nhanh đề kiểm tra, chúng ta chỉ cần nháy nút Kết thúc. Một đề kiểm tra
sẽ lập tức được khởi tạo và mở ra ngay trong phần mềm sẽ sẵn sàng làm việc.
Tuy nhiên chúng tôi muốn trình bày kỹ hơn một chút về cửa sổ quan trọng này của lệnh Khởi tạo đề
kiểm tra.
Đây là bước 6/6, bước cuối cùng của công việc tạo đề kiểm tra. Bước này cho phép giáo viên xem
và rà soát lại một lần nữa các thông số của đề kiểm tra trước khi khởi tạo chính thức.
- Vùng 1 của cửa sổ sẽ hiện các thông tin chung có tính thống kê của đề kiểm tra sẽ khởi tạo.
- Vùng 2 là thông tin chi tiết của Sơ đồ Test, tại đây, giáo viên có thể xem lại từng câu hỏi sẽ được
khởi tạo trong đề kiểm tra. Các thông tin chi tiết này hiện rõ trong khu vực này. Điều quan trọng là
GV có toàn quyền được sửa lại các thông số này.
Tại vùng này chúng ta có thể xem lại một lần nữa Sơ đồ Test hiện thời. Muốn xem hãy nháy vào
nút Xem sửa Sơ đồ Test, cửa sổ sau xuất hiện.
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Trong cửa sổ này chúng ta sẽ lại nhìn thấy các dòng của Sơ đồ Test. Chúng ta có thể chỉnh sửa từng
thuộc tính của các dòng trong bảng này. Các nút lệnh phía dưới như Kiểm tra Sơ đồ Test, Ma trận
đề cho phép xem lại Sơ đồ Test theo Ma trận đề.
- Vùng 3 là các thông tin lựa chọn mà GV có thể chọn trước khi tiến hành tạo đề kiểm tra.
+ Lựa chọn

có ý nghĩa sau:

Nếu được kích hoạt (lựa chọn này là mặc định), thì việc sinh đề kiểm tra sẽ tuân thủ chặt chẽ theo
các ràng buộc của Sơ đồ Test (chú ý là luôn tuân thủ thêm các lựa chọn sinh đề kiểm tra sẽ nói sau).
Nếu hủy chọn thì phần mềm sẽ có quyền phá vỡ các ràng buộc của Sơ đồ Test để khởi tạo bằng
được đề kiểm tra.
+ Nút Lựa chọn câu hỏi Sơ đồ Test sẽ làm xuất hiện hộp hội thoại xem và nhập các thông tin lựa
chọn hệ thống của phần mềm để khởi tạo đề kiểm tra từ Sơ đồ Test.
Cửa sổ này như hình dưới đây.
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Ý nghĩa các tham số trên như sau:
Phân biệt câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi:
Tham số này qui định cách phân biệt các loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi trong quá
trình kiểm tra và sinh tự động câu hỏi từ Sơ đồ Test. Có 3 lựa chọn cho tham số này như sau:
- Không phân biệt câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết và cặp đôi.
- Phân biệt trắc nghiệm với điền khuyết - cặp đôi nhưng không phân biệt giữa điền khuyết và
cặp đôi.
- Phân biệt cả 3 loại câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết và cặp đôi.
Phân biệt câu hỏi Lý thuyết / Bài tập khi sinh đề kiểm tra:
Tham số này qui định cách phân biệt (hoặc không) giữa 2 loại câu hỏi Lý thuyết - Bài tập trong quá
trình kiểm tra và sinh tự động câu hỏi từ Sơ đồ Test.
Phân biệt mức độ câu hỏi Dễ / Trung bình / Khó trong khi sinh đề kiểm tra:
Tham số này qui định cách phân biệt (hoặc không) giữa các mức độ khó / dễ của câu hỏi trong quá
trình kiểm tra và sinh tự động câu hỏi từ Sơ đồ Test.
Phân biệt kỹ năng câu hỏi:
Tham số này qui định có phân biệt tham số kỹ năng câu hỏi khi sinh đề kiểm tra hay không. Mặc
định phần mềm luôn phân biệt các kỹ năng câu hỏi này.
Sinh câu hỏi từ tỷ lệ phần trăm trắc nghiệm / tự luận:
Tham số này qui định cách hiểu về khái niệm "trắc nghiệm" trong tỷ lệ phần trăm Tự luận - Trắc
nghiệm tại bước 3/6 của khởi tạo đề kiểm tra theo Tỷ lệ phạm vi kiến thức. Có 2 lựa chọn cho tham
số này:
- Chỉ gồm các câu hỏi trắc nghiệm, không có câu điền khuyết, cặp đôi:
Khi đó cụm từ "trắc nghiệm" sẽ được hiểu là chỉ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm.
- Bao gồm các câu trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi:
Khi đó cụm từ "trắc nghiệm" sẽ được hiểu là bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và cả điền khuyết,
cặp đôi.
Sau khi nhập, thay đổi các lựa chọn này thì nháy nút Cập nhật,
+ Lựa chọn
cho phép phần mềm tự động tạo nhóm câu hỏi của đề
kiểm tra trước khi khởi tạo. Nháy nút Chi tiết để vào 1 cửa sổ xem và điều khiển việc tạo nhóm câu
hỏi này.
Giao diện tạo nhóm câu hỏi của đề kiểm tra có dạng như hình sau:
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Thông tin các
nhóm câu hỏi
hiện tại đây.

Nháy lựa chọn
này để thực hiện
việc nhóm câu
hỏi tự động.
Chọn kiểu phân
biệt câu hỏi để
tạo nhóm.
Chọn các khóa
để sắp lại thứ tự
các câu hỏi.

Nháy nút này
để đóng cửa sổ
này.

Sau khi tạo xong nháy nút Thực hiện để tạo và đóng cửa sổ này lại, quay về cửa sổ bước 6/6.
Sau khi thực hiện xong công việc chuẩn bị sinh đề kiểm tra, nháy nút
ở khu vực 4 để
tạo nhanh đề kiểm tra. Sau khi tạo xong, cửa sổ 6/6 sẽ đóng lại và đề kiểm tra sẽ được mở ra để làm
việc.
Chúng ta có thể xem đề vừa khởi tạo này ngay trên màn hình.
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Nháy nút
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Thao tác 15. Lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính trong phần mềm
iQB 7.0
Mục đính chính và cuối cùng của bộ phần mềm iQB là sinh được các đề kiểm tra, đánh giá kiến
thức học sinh. Các câu hỏi sẽ được lấy từ nguồn CSDL Ngân hàng đang mở. Trong mô hình phần
mềm iQB, các đề kiểm tra sẽ có phần mở rộng mặc định là *.qbt hoặc *.qbtz.
Do vậy lệnh khởi tạo, sinh đề kiểm tra trong iQB là một trong những chức năng quan trọng nhất
và cùng hay được sử dụng nhất trong phần mềm. Sau khi đã nhập đủ (hoặc gần đủ) vốn câu hỏi
trong Ngân hàng thì các giáo viên sẽ chuyển sang chế độ thường xuyên dùng lệnh này để khởi tạo
các đề kiểm tra dùng cho học sinh.
Bài viết này sẽ trình bày thao tác Khởi tạo Đề kiểm tra chính thức của phần mềm, lấy từ nguồn
câu hỏi của Ngân hàng để tạo ra các đề kiểm tra theo yêu cầu.

Nhóm mẫu đề
kiểm tra

Đề kiểm tra
Bài 1.
Mẫu đề kiểm
tra

Bài 2.
Bài 3.

Ngân hàng câu
hỏi

Khởi tạo đề kiểm
tra chính

Bài 4.
Đề kiểm tra

Lệnh khởi tạo một đề kiểm tra (TEST FILE) được thực hiện từ thực đơn:
Đề kiểm tra --> Khởi tạo đề kiểm tra hoặc nút lệnh
trên thanh công cụ. Cũng có thể dùng tổ
hợp phím Ctrl-N để bắt đầu lệnh này.
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Công việc tạo đề kiểm tra được tiến hành theo 6 bước.
Nếu người sử dụng dùng Mẫu đề kiểm tra (MDKT) để tạo nhanh các đề kiểm tra thì qui trình tạo đề
sẽ ngắn và nhanh hơn đáng kể.
Sau đây là mô tả chi tiết các bước tạo một đề kiểm tra (sẽ được viết ngắn là Test) hoàn chỉnh.

1. Bước 1:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 1/6 có dạng sau:
Nhập tên tệp đề kiểm tra. Tệp
này luôn có dạng *.qbt

Chọ thư mục
lưu trữ tệp đề
kiểm tra ở đây.

Chọn kiểu sinh
đề kiểm tra.
Tên chính thức
của đề kiểm
tra

- Các thông số chính của bước 1 cần nhập là: Tên TEST FILE, Thư mục lưu trữ TEST này và Tên
của đề kiểm tra. TEST file luôn có phần mở rộng ngầm định là qbt.
- Chọn kiểu khởi tạo Test là theo Tỉ lệ phạm vi kiến thức hay theo Sơ đồ Test. Chúng tôi khuyên
các giáo viên chỉ chọn kiểu Sơ đồ Test, vì đó là cách khởi tạo đề kiểm tra hay dùng nhất trên thực
tế.
- Nếu muốn sử dụng các Mẫu đề kiểm tra (MDKT) đã có trong CSDL, hãy nháy chuột chọn mục
Mẫu đề Test và nhấn nút Chọn mẫu đề để chọn MDKT được dùng. Khi đó nút lệnh Test Schema
sẽ hiện. Nhấn vào nút lệnh này sẽ chuyển thẳng sang bước tạo đề 6/6. Toàn bộ các thông tin khởi
tạo đề kiểm tra từ bước 2 đến bước 5 đã được tự động khởi tạo từ dữ liệu của MDKT này. Người
dùng vẫn có thể nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang các bước tiếp theo như bình thường.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang Bước 2.

2. Bước 2:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 2/6 có dạng sau:
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- Các thông tin cần nhập trong bước 2 bao gồm phần mô tả ngắn, các Tiêu đề trên, Tiêu đề dưới,
Tên trường và Tên giáo viên.
+ Tên TEST được in ra phía trên, căn giữa trang in.
+ Tiêu đề trên, tiêu đề dưới là những dòng chữ được in ra giống nhau trong các trang in
của đề kiểm tra.
+ Tên trường được in ra phía trên, bên phải ngay bên dưới của tiêu đề trên.
+ Tên giáo viên được in ra dòng dưới của Tên TEST.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 3, nút Quay lại để chuyển về bước 1.

3. Bước 3:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 3/6 có khuôn dạng phụ thuộc vào cách khởi tạo Test này
là theo tỷ lệ kiến thức hay sơ đồ Test.
Trường hợp Test được tạo bởi Sơ đồ Test, màn hình có dạng sau:

Nháy nút này để
vào màn hình nhập
Sơ đồ Test cho đề
kiểm tra này.
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Đối với Test loại này, người dùng không cần nhập bất cứ thông tin nào ngoại trừ chính sơ đồ Test.
Nhấn nút

để vào màn hình nhập hoặc điều chỉnh trực tiếp sơ đồ Test.

Cửa sổ nhập Sơ đồ Test của một đề kiểm tra có dạng như hình sau:
Khung chính của Sơ
đồ Test là một bảng
nhiều dòng. Mỗi
dòng tương ứng với
một câu hỏi của đề
kiểm tra. Các thông
số, thuộc tính của câu
hỏi được ghi ngay
trên các dòng này.
Có thể nhập trực tiếp
từng dòng hoặc nhập
nhanh theo từng
nhóm chủ đề kiến
thức.
Sơ đồ Test của đề
kiểm tra và mẫu đề
kiểm tra là như nhau.

Cách nhập Sơ đồ Test hoàn toàn tương tự như việc nhập Sơ đồ Test của mẫu đề kiểm tra.
Tại bước này người dùng có thể nhập từng dòng cho Sơ đồ Test, hoặc nhập nhanh, hoặc nhập theo
Ma trận đề kiểm tra. Các bước thực hiện này đã được trình bày trong các thao tác trước đây.
Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo, bước 4. Nhấn nút Quay lại để chuyển về bước 2.

4. Bước 4:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 4/6 có dạng sau:
Nhập 2 thông tin quan
trọng tại đây: thang
điểm và thời gian làm
bài kiểm tra.
2 lựa chọn: bình quân
điểm và cho phép dừng
khi làm bài.

Nhập mật khẩu bào vệ
đề kiểm tra. Có 2 mức
mật khẩu.
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Tại bước này sẽ nhập các thông tin lựa chọn của TEST bao gồm:
- Thang điểm của TEST và thời gian làm bài tính bằng phút. Đây là hai thông số rất quan trọng
của mỗi đề kiểm tra. Với thang điểm tối đa cho trước, phần mềm sẽ tự động tính toán điểm của từng
câu hỏi trong đề kiểm tra để tính điểm khi làm bài trên máy. Thời gian làm bài được tính bằng phút.
Giá trị này có ý nghĩa khi học sinh tiến hành kiểm tra trực tuyến: phần mềm tự động dùng và tính
điểm khi thời gian làm bài đã hết.
- Bình quân điểm: cách tính điểm cho từng câu hỏi: tính điểm bình quân hay sử dụng cách tính
điểm độc lập cho mỗi câu hỏi.
Chú ý: nếu không kích hoạt lựa chọn Bình quân điểm thì người dùng sẽ có quyền nhập giá trị điểm
số của từng câu hỏi của đề kiểm tra. Việc này được thực hiện bởi lệnh Thay đổi thông số đề kiểm
tra.
- Cho phép dừng khi làm bài: cho phép trong khi làm bài kiểm tra Online trên máy tính có được
phép dừng lại hay bắt buộc phải làm cho đến khi nộp bài hoặc hết giờ.
- Mật khẩu của TEST: mỗi TEST có thể đặt chế độ có mật khẩu bảo vệ. Có 2 mức đặt mật khẩu.
Mức 1: mật khẩu xem (chỉ đọc), mức 2: mật khẩu đầy đủ (xem và ghi). Khi người dùng mở một
TEST ra để làm việc, tùy thuộc vào các tình huống khác nhau mà phần mềm sẽ xác định được
quyền của người sử dụng này đối với TEST hiện thời. Xem thêm phần Kiểm tra trực tuyến để hiểu
thêm về các quyền này và về cách xử lý của phần mềm.

- Phương pháp tính điểm: Có 3 cách tính điểm cho đề kiểm tra.
Phương pháp 1/0: mặc định như trong các phiên bản trước đây. Nếu làm đúng đạt điểm tối
đa, nếu làm sai đạt 0 điểm.
Phương pháp "lũy tiến tích cực": Nếu làm đúng một phần cũng sẽ đạt điểm của câu hỏi.
Ví dụ nếu câu hỏi có 2 phương án đúng thì nếu tích vào 1 phương án sẽ được 1/2 điểm của
câu hỏi này.
Phương pháp "lũy tiến lùi": Nếu làm sai sẽ bị trừ điểm. Mỗi phương án tích sai sẽ bị trừ
số điểm bằng 1/số phương án của câu hỏi này.
Chú ý quan trọng:
Hiện nay tất cả mô hình kiểm tra trắc nghiệm trong các kỳ thi chính thức của Việt Nam đều thực
hiện theo phương pháp 1/0. Trong phần mềm iQB đã đưa ra thêm 2 phương án dự phòng.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 5, nút Quay lại để chuyển về bước 3.

5. Bước 5:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 5/6 có dạng sau:
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Màn hình của bước 5/6 cho phép nhập các thông tin lựa chọn cho lệnh in đề kiểm tra.
- Kiểu in đề Test mặc định.
- In điểm câu hỏi: có in điểm câu hỏi bên cạnh tên câu hỏi hay không.
Ví dụ:
Bài 1 (3.5 điểm).

- In chú giải cho câu hỏi: chú giải cho câu hỏi được in ngay dòng phía dưới câu hỏi.
Ví dụ:
Bài 1 (2 điểm).
Học sinh được phép mang máy tính bỏ túi để tính toán nhanh.

- Các thông tin lựa chọn về việc có in tên trường, tên giáo viên, tiêu đề trên, tiêu đề dưới và tiêu đề
hệ thống hay không. Tiêu đề hệ thống bao gồm 2 dòng, một dòng phía trên và một dòng phía dưới
các trang in ghi rõ tên phiên bản phần mềm đã tạo ra TEST và ghi mã của TEST này.
- Thông tin về ghi Log File: lựa chọn có ghi hay không, nếu có thì ghi rõ tên Log File cần ghi kết
quả ra nếu tiến hành kiểm tra Online theo đề kiểm tra này.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước 6, nút Quay lại để chuyển về bước 4.

6. Bước 6:
Màn hình khởi tạo Tạo đề kiểm tra bước 6/6 có dạng sau:
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1. Thông tin phân
loại TEST

2. Thông tin chi
tiết của từng câu
hỏi trong đề
TEST. Có thể
thực hiện nhiều
thao tác liên quan
đến từng câu hỏi.

3. Thông tin lựa
chọn sinh đề
Test.

4. Các nút lệnh
điều khiển.

Bước 6 là bước cuối cùng đồng thời là bước phức tạp và quan trọng nhất của quá trình khởi tạo
TEST. Tại bước này người dùng sẽ cùng với phần mềm kiểm soát việc sinh ra các câu hỏi cụ thể
của TEST dựa trên các dữ liệu đã nhập trong các bước trước.
Giới thiệu màn hình khởi tạo TEST Creation Wizard 6/6: Question Informations
Màn hình khởi tạo TEST bước 6 bao gồm 4 khu vực chính:
- Phía trên là khung hiện các thông tin chung của TEST có liên quan đến việc sinh câu hỏi của
TEST. Các thông tin thể hiện bao gồm tổng số câu hỏi, tỷ lệ đã chọn của lý thuyết / bài tập, tỷ lệ
trắc nghiệm / tự luận. Các thông số này có ý nghĩa tham khảo.
- Phía dưới là các nút lệnh điều khiển chính bao gồm các nút:
+ Quay lại: quay trở về bước 5.
+ Thoát: thoát khỏi lệnh mà không tạo ra TEST nào.
+ Kết thúc: tiến hành chính thức việc sinh TEST dựa trên tất cả các tham số đã chọn hiện
thời. Nếu không thực hiện được, lệnh sẽ thông báo lỗi và cho phép người dùng quay trở lại
lệnh này. Nếu thành công, lệnh sẽ tạo ra TEST File trên đĩa và tự động thoát khỏi lệnh này.
- Tại vị trí Các lựa chọn sinh đề Test ta nhìn thấy hai lựa chọn:
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Các lựa chọn này mặc định được lấy từ các thông số hệ thống. Các thông số này sẽ xác định cách
sinh đề kiểm tra hiện thời. Người dùng có thể thay đổi các thông số này tại đây để điều khiển việc
sinh đề kiểm tra một cách hợp lý nhất.
Muốn thay đổi các thông số lựa chọn sinh câu hỏi của Sơ đồ Test thì nháy vào nút
để vào cửa sổ nhập các lựa chọn hệ thống sinh đề kiểm tra từ Sơ
đồ Test.
Lựa chọn

có ý nghĩa sau:

- Nếu tham số này được chọn (checked) thì việc sinh đề kiểm tra sẽ tuân thủ chính xác theo các
thông số từng câu hỏi của Sơ đồ Test có tính đến các lựa chọn hệ thống của phần mềm.
- Nếu tham số này không được chọn (un checked) thì việc sinh đề kiểm tra từ Sơ đồ Test sẽ được
tiến hành theo một thuật toán lỏng hơn để tăng khả năng sinh được đề kiểm tra.
Phía dưới chúng ta nhìn thấy 1 lựa chọn nữa, đó là chức năng tự động tạo nhóm câu hỏi cho đề
kiểm tra.

Chức năng này sẽ được mô tả trong phần sau.
- Khung nằm giữa màn hình là thông tin chi tiết của từng câu hỏi do máy sinh ra tại thời điểm hiện
thời. Đây là khu vực làm việc chính. Người dùng sẽ được phép xem toàn bộ thông tin các câu hỏi
tại thời điểm hiện tại, được quyền thực hiện nhiều thao tác với các câu hỏi này (xem phần sau).
Xem, duyệt các câu hỏi
trong TEST

Thay đổi chủ đề kiến thức
và kỹ năng cho câu hỏi

Xem thông tin của
SƠ ĐỒ TEST

Nơi hiện
nội dung
câu hỏi hiện
thời

Chọn chi
tiết câu
hỏi hiện
thời.

Thang điểm, thời
gian thực hiện cho
câu hiện thời.
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Thông tin phân loại
của câu hiện thời
trong TEST

Các nút lựa
chọn sinh
đề kiểm tra

Tổng số câu hỏi dự
trữ trong CSDL
cho câu hiện thời

Fix nội dung
câu hỏi không
cho phép thay
đổi nữa.
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Với mỗi câu trong TEST, người dùng có thể thực hiện các thao tác thay đổi chủ đề kiến thức, kỹ
năng, thay đổi các thông số liên quan đến câu hỏi này hoặc có thể tiến hành duyệt và chọn trực tiếp
từng câu hỏi theo ý muốn. Cụ thể với mỗi câu hỏi có thể thực hiện các thay đổi sau:
- Thay đổi chủ đề kiến thức. Nháy nút Thay đổi ở góc phải để thay đổi chủ đề cho câu hỏi hiện
thời.
- Thay đổi kỹ năng câu hỏi. Nháy nút Thay đổi ở góc phải để thay đổi kỹ năng cho câu hỏi hiện
thời.
- Thay đổi Phân loại, kiểu, hình thức, mức độ khó dễ cho câu hỏi hiện thời.
- Thay đổi thang điểm (nếu đề kiểm tra này không thuộc loại Bình quân điểm).
- Thay đổi thời gian thực hiện cho câu hỏi và số dòng viết lời giải của câu hỏi này.
- Muốn chọn trực tiếp một nội dung câu hỏi thì nháy nút Chi tiết. Cách tìm chọn một câu hỏi cụ thể
sẽ mô tả trong phần sau.

7. SƠ ĐỒ TEST
Sơ đồ TEST đóng vai trò trung tâm trong quá trình khởi tạo một đề kiểm tra. Sơ đồ TEST là một
bảng thông tin cụ thể của tất cả các câu hỏi sẽ được khởi tạo trong đề kiểm tra chính thức. Từ các
thông số ban đầu được nhập tại các bước từ 1 đến 5, phần mềm sẽ tự động sinh ra Sơ đồ TEST. Từ
Sơ đồ TEST này, phần mềm sẽ tự động sinh ra đề kiểm tra chính thức.
Tại bước 6/6, Sơ đồ Test đã được hình thành. Nút lệnh Xem/sửa sơ đồ TEST cho phép người dùng
có thể mở bảng Sơ đồ TEST để xem, kiểm tra và sửa lại theo ý muốn của mình.
Màn hình xem, sửa và kiểm tra Sơ đồ Test.

Chính giữa màn hình là lưới Sơ đồ Test. Lưới này bao gồm 6 cột tương ứng với các tham số thuộc
tính của câu hỏi và cột Số lượng, cột Chọn.
Từ bảng Sơ đồ TEST trên ta sẽ biết được:
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- Thông tin phân loại chi tiết của từng câu hỏi sẽ được khởi tạo trong TEST hiện thời. Người dùng
có thể thay đổi tất cả các thông số này bằng cách nháy đúp chuột tại ô tương ứng để thay đổi thông
tin.
- Cột Số lượng chỉ rõ số lượng dự trữ các câu hỏi có trong CSDL tương ứng với câu hỏi hiện thời
của TEST. Nếu giá trị này = 0 thì có nghĩa là câu hỏi hiện thời không thể tạo ra được và tất nhiên
TEST cũng sẽ không khởi tạo được.
- Cột Chọn chỉ ra rằng câu hỏi hiện thời trong TEST đã được người dùng chọn cố định chưa. Nếu
đã chọn thì thông tin và nội dung của câu hỏi này không thể thay đổi được nữa.

Tất cả 6 cột tham số chính của các câu hỏi của Sơ đồ Test trên đều có thể thay đổi trực tiếp trên
lưới, cách làm như sau:
- Nháy chuột tại cột Kiến thức sẽ xuất hiện hộp hội thoại sau để thay đổi chủ đề kiến thức cho câu
hỏi hiện thời.

- Nháy chuột tại cột Kỹ năng sẽ xuất hiện hộp hội thoại thay đổi kỹ năng câu hỏi như sau:
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- Tại các cột còn lại nháy chuột lên vị trí cột tương ứng sẽ làm xuất hiện một bảng chọn ngay tại cột
này để thay đổi tham số tương ứng.
Hình dưới đây cho ta thấy việc thay đổi kiểu câu hỏi được thực hiện ngay trên màn hình.

- Nút Kiểm tra sơ đồ Test sẽ làm xuất hiện hộp hội thoại Kiểm tra Sơ đồ Test để xem chi tiết và
kiểm tra khả năng sinh đề kiểm tra của Sơ đồ Test hiện thời.
- Nút Ma trận đề sẽ làm xuất hiện cửa sổ nhập, sửa ma trận đề tương ứng của Sơ đồ Test hiện thời.
Các thao tác, chức năng với Ma trận đề đã được mô tả trong Lệnh Nhập, sửa mẫu đề kiểm tra.
- Nút Tính toán lại Sơ đồ Test có chức năng tính toán lại toàn bộ Sơ đồ Test hiện thời theo các
thay đổi vừa cập nhật. Một trong các thông số cần tính lại chính là cột Số lượng.
- Sau khi thay đổi thông tin trong Sơ đồ TEST, nhấn nút Chấp nhận để ghi lại các thay đổi và đóng
cửa sổ này lại. Nhấn nút Thoát nếu đóng cửa sổ lại và không ghi lại các thay đổi.
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8. Khởi tạo và sinh trực tiếp các câu hỏi của đề kiểm tra
Tại bước 6, người dùng còn có khả năng tự chọn để sinh ra một câu hỏi cụ thể trong TEST. Đây
là chức năng rất mạnh của phần mềm, nó cho phép giáo viên có quyền can thiệp rất sâu trong quá
trình sinh đề kiểm tra, cụ thể giáo viên có thể chọn được từng câu cụ thể để đưa vào TEST mà mình
đang khởi tạo.
Với mỗi mẫu câu hỏi của Sơ đồ Test, người dùng có thể chọn một câu hỏi cụ thể lấy từ CSDL từ
nguồn các câu hỏi tương ứng các tham số của câu hỏi này. Việc chọn này có thể thực hiện ngay tại
bước 6/6 của lệnh sinh đề kiểm tra này.
Các thao tác tương ứng như sau:
- Nhấn nút Chi tiết để bắt đầu quá trình sinh câu hỏi hiện thời. Cửa sổ Chọn câu hỏi có dạng sau
xuất hiện (hình ảnh dưới là màn hình chọn câu hỏi 1).
Phía trái là khu vực hiện các thông số chính của câu hỏi này. Bên phải là cửa sổ sẽ hiện nội dung
câu hỏi do người dùng chọn.
Phía dưới sẽ hiện nội dung hoàn chỉnh của câu hỏi bao gồm cả phần nội dung và đáp án. Câu hỏi
hiện tại khung này sẽ lưu trong đề kiểm tra.

Câu hỏi được
chọn từ ngân
hàng câu hỏi
sẽ hiện ở đây.

Các nút điều
khiển chọn
câu hỏi từ
CSDL
Câu hỏi hoàn
chỉnh để lưu
trong đề kiểm
tra sẽ hiện tại
đây.

Các nút điều khiển sinh câu
hỏi và cập nhật.
Qui trình chọn 1 câu hỏi cụ thể như sau:
- Khung cửa sổ bên phải là khung cửa sổ sẽ hiện nội dung của các câu hỏi muốn chọn. Phía trên là
thông tin về tổng số các câu hỏi đã tìm thấy trong phạm vi hiện thời. Để hiện nội dung câu hỏi trong
khung này có 3 cách làm:
+ Nhấn nút Ngẫu nhiên, máy tính sẽ hiện một cách ngẫu nhiên nội dung câu hỏi trong phạm vi cần
tìm kiếm.
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+ Nút Tối ưu sẽ tìm trong danh sách các câu hỏi trong phạm vi tìm kiếm có điểm số cao nhất mà
thời gian gần đây chưa sử dụng đến.
+ Nút Danh sách dùng để chủ động xem nội dung của tất cả các câu hỏi trong phạm vi tìm kiếm
hiện thời. Khi nháy vào nút này, cửa sổ List Question sẽ xuất hiện có dạng dưới đây:

Nội dung câu hỏi đang
được chọn trong danh
sách.

Điểm đánh giá câu hỏi này
hiện tại đây. Nhấn nút
Xem đánh giá để xem chi
tiết các đánh giá của câu
hỏi hiện thời.

Nháy chuột vào các dòng để xem nội dung câu hỏi. Nếu đồng ý thì nhấn nút Chọn để quay lại màn
hình Select a Question.
- Nếu muốn chọn câu hỏi đã hiện trong vùng cửa sổ 2 để đưa vào TEST thì nháy nút Sinh đề. Nội
dung câu hỏi này sẽ được chuyển vào vùng số 3. Nút Hủy dùng để hủy lệnh vừa thực hiện để thực
hiện lại lệnh Sinh đề.
- Nhấn nút Cập nhật để kết thúc việc chọn câu hiện thời và quay lại màn hình chính của bước 6.
- Nếu nội dung câu hỏi đã chọn muốn cố định lại không thay đổi nữa thì nháy chuột chọn tại vị trí
Cố định nội dung, câu hỏi này sẽ không thể thay đổi được nữa.

9. Tự động khởi tạo nhóm câu hỏi của đề kiểm tra
Đây là chức năng mới được đưa vào phần mềm iQB từ phiên bản 5.0. Chức năng này cho phép,
ngay tại bước 6/6 khi khởi tạo đề, sẽ tự động phân nhóm các câu hỏi có trong đề kiểm tra.
Muốn thực hiện chức năng này hãy nháy chọn tại nút Tự động tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi, sau
đó nháy nút Chi tiết.
Ý tưởng của việc phân nhóm này như sau:
- Việc phân nhóm tự động có thể theo 1 trong 3 cách sau: (1) Tự luận - trắc nghiệm; (2) Lý thuyết bài tập; (3) Ngắn - dài.
- Trước khi phân nhóm câu hỏi cần sắp xếp lại thứ tự các câu hỏi trong đề kiểm tra sao cho việc
phân nhóm được tiến hành nhanh nhất.
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Cửa sổ lệnh tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi ban đầu có dạng như hình dưới đây.

DS câu hỏi của
đề kiểm tra (theo
Sơ đồ Test),
trạng thái ban
đầu chưa tạo
nhóm và chưa
sắp xếp lại.

Khởi tạo nhóm
câu hỏi tại đây.

Sắp xếp các câu
hỏi tại đây.

Muốn sắp xếp câu hỏi trong đề kiểm tra:
Thực hiện các thao các đặt khóa sắp xếp, cho phép thực hiện đặt tối đa 3 khóa như hình dưới đây.

Sau khi đặt xong nháy nút Thực hiện để tiến hành sắp xếp lại thứ tự câu hỏi theo các khóa đã chọn.
Muốn tự động tạo nhóm câu hỏi:
Nháy chuột chọn
sau đó chọn 1 trong các kiểu tự động phân loại
nhón câu hỏi. Nháy nút Thực hiện để tiến hành phân loại nhóm câu hỏi. Kết quả phân loại sẽ thể
hiện ngay trên màn hình.
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Kết quả của phân loại nhóm sẽ thể hiện ngay trên màn hình. Nháy nút Đóng để kết thúc công việc.

10. Kết thúc, khởi tạo thành công một Đề kiểm tra
Để kết thúc lệnh và sinh Đề kiểm tra hãy nháy chuột vào nút Kết thúc. Phần mềm sẽ tiến hành sinh
câu hỏi tự động (đối với các câu hỏi chưa Fix nội dung) trong một vài phút. Sau khi Đề kiểm tra đã
tạo ra, phần mềm sẽ chuyển sang trạng thái đang MỞ Đề kiểm tra này.
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Thao tác 16. Lệnh xem nhanh câu hỏi: chức năng giúp giáo
viên kiểm tra nội dung câu hỏi nhanh và hợp lý nhất
Khi sử dụng phần mềm Ngân hàng câu hỏi, một thắc mắc mà rất nhiều GV và người sử dụng
thường hỏi là làm sao có thể kiểm soát và kiểm tra xem các câu hỏi đã nhập vào CSDL là đúng hay
sai. Hay nói chính xác hơn nếu người dùng nhập 1 câu hỏi vào ngân hàng thì liệu có cách nào có thể
biết được rằng câu hỏi đã nhập này là đúng hay sai.
Trước tiên cần trả lời ngay rằng không có phần mềm nào có thể tự động kiểm tra được một câu hỏi
đã nhập là đúng hay sai. Phương pháp duy nhất để kiểm tra là bằng chính con người. Cần mở CSDL
ra, xem lại từng câu hỏi và kiểm tra bằng mắt thường để biết được đúng hay sai.
Vấn đề là ở chỗ trong một CSDL ngân hàng thường có rất nhiều câu hỏi, vậy làm thể nào có thể
kiểm tra các câu hỏi này một cách nhanh nhất?
Chức năng Xem nhanh câu hỏi mới được đưa vào từ phiên bản iQB 7.0 nhằm đáp ứng chính nhu
cầu đó của người sử dụng để kiểm tra nhanh chóng và chính xác nội dung câu hỏi.
Lệnh này có các tính năng sau:
- Cho phép GV (người sử dụng) xem nhanh và lần lượt các câu hỏi trong CSDL ngân hàng và kiểm
tra nhanh xem các câu hỏi đã nhập này là đúng hay sai. Nếu thấy sai thì có thể sửa nhanh câu hỏi
này.
- Đặc biệt một Bộ lọc câu hỏi rất mạnh được thiết kế trong phần mềm sẽ giúp các GV có thể điều
khiển việc xem kiểm tra câu hỏi này một cách thuận tiện nhất có thể.
- Ngoài ra lệnh còn có chức năng in DS các câu hỏi có trong CSDL ra máy in, ra DOC file với
nhiều lựa chọn in khác nhau.
Bài viết này sẽ giới thiệu chức năng quan trọng này của phần mềm iQB, phiên bản 7.0.
Cách thực hiện lệnh:
Thực đơn Dữ liệu ---> Xem nhanh câu hỏi.

117

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Mô tả giao diện chính của lệnh
Giao diện của lệnh có khuôn dạng như hình dưới đây:
Lệnh đặt lọc cho danh
sách câu hỏi.

Danh sách câu hỏi
hiện tại đây để có thể
xem nhanh

Nội dung và đáp án
của câu hỏi đang xem

Lệnh in danh sách câu
hỏi.

Điểm đặc biệt nhất của chức năng này là phần thể hiện nội dung, đáp án câu hỏi được thiết kế sao
cho GV dễ dàng nhận biết nhất. Với câu hỏi trắc nghiệm, đáp án thể hiện tại vị trí phía dưới cửa sổ
nội dung. Đối với các câu hỏi tự luận, đáp án thể hiện ngay bên trong cửa sổ nội dung.
Để xem nội dung 1 câu hỏi, nháy chọn câu hỏi này trong danh sách bên trái.
Mặc định khi thực hiện lệnh thì DS bên trái sẽ bao gồm toàn bộ câu hỏi trong CSDL. Tuy nhiên
chúng ta sẽ có thể dùng một bộ lọc để lọc bớt các câu hỏi. Chức năng đặt lọc cho danh sách câu hỏi
của lệnh này rất đặc biệt, có nhiều tính năng mạnh.
Sau đây là mô tả cách thiết lập bộ lọc cho danh sách câu hỏi.

Bộ lọc câu hỏi
Nháy nút
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Phạm vi câu hỏi được xác định bởi hai nút Chủ đề kiến thức và Kỹ năng.

- Nháy nút

để vào cửa sổ chọn chủ đề kiến thức muốn thể hiện câu hỏi.

Muốn chọn chủ đề nào, nháy chọn chủ đề đó. Chọn xong nháy nút Lựa chọn.
- Nháy nút
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Chọnxong kỹ năng và nháy nút Lựa chọn.
Các lựa chọn khác của Bộ lọc câu hỏi:
- Tại vị trí Thuộc tính câu hỏi chọn các thuộc tính câu hỏi muốn thể hiện trong phạm vi đã chọn.
- Tại vị trí Kiểu nội dung chọn các kiểu câu hỏi tương ứng.
- Tại vị trí Thông tin Media chọn Chỉ thể hiện câu hỏi có Media nếu muốn chỉ hiện các câu hỏi có
kèm file media.
- Nút Lọc theo nội dung câu hỏi cho phép nhập 1 đoạn Text để tìm câu hỏi chứa nội dung này.
Nháy nút vào vị trí này sẽ thấy xuất hiện 1 hộp hội thoại nhỏ cho phép chọn Font và đoạn Text cần
tìm.

Nhập xong nháy nút Đồng ý.
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- Sau khi lựa chọn xong các tiêu chỉ của bộ lọc nháy nút
theo bộ lọc đã thiết lập.

để hiện danh sách câu hỏi

Nếu muốn hủy bộ lọc hiện thời, Reset để làm lại từ đầu thì nháy vào nút

.

Kết quả của bộ lọc sẽ thể hiện ngay sau khi đóng cửa sổ đặt lọc.
Nếu tìm thấy câu hỏi sai thì nháy nút
cả các thông số của câu hỏi hiện thời.

Sau khi nhập, sửa xong nháy nút Cập nhật.
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Muốn in DS câu hỏi hiện thời nháy vào nút In Danh sách câu hỏi phía dưới màn hình.

Chú ý lựa chọn Chèn kỷ tự phân biệt nội dung sẽ cho phép in ra các câu hỏi này theo đúng mẫu
khi muốn chuyển nhập danh sách câu hỏi từ DOC File vào CSDL.
Kết quả thể hiện như hinh dưới đây:

Muốn in ra máy in nháy nút
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Thao tác 17. Lệnh in danh sách câu hỏi trong CSDL Ngân hàng
câu hỏi
Lệnh này có chức năng in nhanh danh sách câu hỏi hiện có trong Ngân hàng hiện thời ra máy in
hoặc chuyển đổi sang các tệp văn bản DOC, DOCX. Có thể in toàn bộ danh sách câu hỏi hay in
theo từng nhóm chủ đề kiến thức, kỹ năng. Một lệnh rất đơn giản nhưng hữu ích.
Một tính năng nữa của lệnh này là có thể chuyển đổi sang tệp DOC dạng câu hỏi đã được chuẩn hóa
để sẵn sàng chuyển nhập vào các Ngân hàng câu hỏi khác.
Thực hiện lệnh từ thực đơn Dữ liệu ---> In danh sách câu hỏi.

Giao diện ban đầu của lệnh có dạng sau:

Nháy vào đây để thiết lập
bộ lọc câu hỏi
Đặt lọc cụ thể theo phạm vi kiến
thức hay theo kỹ năng câu hỏi.
Đặt các lựa chọn in câu hỏi
tại đây.

Chú ý 2 lựa chọn in:
- In nội dung câu hỏi và đáp án: chỉ in nội dung câu hỏi hay in cả câu hỏi và đáp án.
- Chèn các ký tự phân biệt nội dung câu hỏi: có in câu hỏi dưới dạng có các ký tự phân biệt nội
dung câu hỏi kèm theo hay không. Lựa chọn này thích hợp khi chúng ta muốn sử dụng các tệp DOC
khi chuyển câu hỏi ra rồi sau đó dùng chính các tệp DOC này để chuyển nhập sang các CSDL Ngân
hàng khác.
Khi nháy nút Thực hiện, kết quả của lệnh sẽ có dạng như hình sau:
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Muốn chuyển danh sách này sangWord thì nháy nút
trên thanh công cụ, sau đó điền tên file
muốn chuyển ra trong một cửa sổ có dạng như hình sau:
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Thao tác 18. Lệnh xem và in đề kiểm tra
Hai đối tượng quan trọng nhất của phần mềm iQB là Ngân hàng câu hỏi (các tệp *.iqb) và Đề kiểm
tra (các tệp *.qbt).
Đề kiểm tra là các tệp riêng biệt, hoàn toàn độc lập với Ngân hàng câu hỏi.
Trong phần mềm iQB Cat 7.0, các lệnh làm việc với đề kiểm tra đều nằm trên thực đơn Đề kiểm
tra.
Lệnh mở và ghi đề
kiểm tra.

Danh sách các tệp đề
kiểm tra đang mở. Nháy
lên 1 dòng để kích hoạt đề
kiểm này thành hiện thời.
Các lệnh đơn giản với đề
kiểm tra hiện thời:
- Xem (và in)
- In đề kiểm tra.
In đáp
án, lời
- Phần mềm cho phép mở cùng một lúc nhiều đề kiểm tra để lưu trong bộ-nhớ.
Muốn
mởgiải
một đề
kiểm tra hãy thực hiện lệnh Đề kiểm tra ---> Mở đề kiểm tra, hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl-O, hoặc
nháy chuột vào biểu tượng

trên thanh công cụ.

- Các đề kiểm tra đang mở sau đó sẽ thể hiện tại vị trí Đề kiểm tra ---> Các đề đang mở. Trong số
các đề đang mở, tại một thời điểm chỉ có 1 đề là hiện thời. Đề hiện thời sẽ hiện trên dòng hệ thống
phía trên cùng của màn hình.
- Lệnh Đề kiểm tra ---> Các đề đang mở ---> Đóng tất cả các đề sẽ đóng lại tất cả các đề đang
mở trong danh sách.
- Chức năng Đề kiểm tra ---> Xem đề kiểm tra hay nháy vào nút
đề hiện thời ra máy in.
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Chú ý thanh thực đơn nhỏ trong màn hình xem trước (print preview) này:

Các nút điều khiển
chuyển trang.

Nút lệnh in đề
kiểm tra

Nút căn
chỉnh lề khi
in

Chọn độ
phóng đại
trang giấy

Nút
Thoát

Chuyển
sang chế độ
xem cho
phép view
media.
- Chức năng in chính thức đề kiểm tra được thực hiện từ thực đơn Đề kiểm tra ---> In đề kiểm tra.
Các nút điều khiển kiểu
thể hiện trên màn hình
theo 1, 2, hoặc 4 trang.

Phóng to,
thu nhỏ
trang xem

Chuyển
sang DOC
file

1. Lựa chọn các
tham số, thông số
in khác nhau cho
đề kiểm tra hiện
thời.

2. Nháy nút này để
tiến hành lệnh in.
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Các lựa chọn in cho đề kiểm tra như sau:
1. Khuôn dạng in

2. Cách in phương án trả lời cho câu trắc nghiệm

3. Kiểu in các phương án cho câu hỏi trắc nghiệm

4. Lựa chọn các tham số khác: hiển thị mã đề kiểm tra, thông tin nhóm câu hỏi

- Chức năng in đáp án đề kiểm tra đang mở hiện thời được thực hiện từ thực đơn Đề kiểm tra --->
In đáp án, lời giải đề kiểm tra.
Chú ý: muốn thực hiện được lệnh này, người dùng phải có quyền đầy đủ đối với đề kiểm tra này.
Giao diện thực hiện lệnh như hình sau.
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Lựa chọn các thông số trong hộp hội thoại và nháy nút Thực hiện để tiến hành in.
Ví dụ hình sau cho ta một hình ảnh in đáp án đề kiểm tra.
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Thao tác 19. Lệnh xem, sửa thuộc tính đề kiểm tra
Hai đối tượng quan trọng nhất của phần mềm iQB là Ngân hàng câu hỏi (các tệp *.iqb) và Đề kiểm
tra (các tệp *.qbt). Đề kiểm tra là các tệp riêng biệt, hoàn toàn độc lập với Ngân hàng câu hỏi.
Trong phần mềm iQB Cat 7.0, các lệnh làm việc với đề kiểm tra đều nằm trên thực đơn Đề kiểm
tra.
Bài viết này sẽ trình bày hai thao tác chính cho phép xem và điều chỉnh các thông tin thuộc tính của
một đề kiểm tra đang mở (chú ý: chỉ điểu chỉnh thuộc tính, không điểu chỉnh nội dung câu hỏi).

Hai chức năng xem và
sửa thuộc tính của đề
kiểm tra

1. Xem thông tin thuộc tính đề kiểm tra
Giao diện xem thông tin thuộc tính đề kiểm tra có dạng như hình sau.

Thông tin thuộc tính của
đề kiểm tra được thể hiện
trong 5 TAB thông tin sau:
- Hệ thống.
- Thông tin chung.
- Nội dung.
- Các lựa chọn.
- Đồ thị thông tin.

Các thông tin này chỉ được xem và không thay đổi được.
- Thông tin TAB: Hệ thống
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- Thông tin TAB: Thông tin chung

- Thông tin TAB: Nội dung

- Thông tin TAB: Các lựa chọn
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2. Sửa, điều chính thông tin thuộc tính đề kiểm tra
Chức năng này cho phép xem và sửa tất cả các thông tin thuộc tính của đề kiểm tra, ngoại trừ việc
sửa nội dung các câu hỏi.
Chỉ có người có quyền đầy đủ với đề kiểm tra này mới có quyền thực hiện lệnh này.
Giao diện ban đầu của lệnh như hình sau. Thông tin thuộc tính của đề kiểm tra được thể hiện trong
5 TAB thông tin như hình sau:
Đây là TAB: Thông tin mô tả

TAB Thông tin mô
tả bao gồm các
thông tin chung như
tên đề kiểm tra; mô
tả ngắn; tiêu đề trên;
tiêu đề dưới; tên
trường và tên giáo
viên.
Có thể nhập, sửa các
thông tin này ngay
trên màn hình.

Ở TAB thông tin mô tả này, các thông tin có thể nhập, sửa bao gồm:
- Tên đề kiểm tra: thông tin này bắt buộc phải có.
- Mô tả ngắn; Tiêu đề trên; Tiêu đề dưới; Tên trường; Tên giáo viên: các thông tin này có thể
rỗng.
Đây là TAB: Thông tin đề kiểm tra

TAB Thông tin
đề kiểm tra bao
gồm các thông
tin quan trọng,
trực tiếp liên
quan đến các
thuộc tính rất
quan trọng của
đề kiểm tra. Cần
nhập chính xác
các thông tin
này.
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Các thông tin quan trọng tại TAB Thông tin đề kiểm tra bao gồm:
- Thời gian làm bài: Thời gian làm bài tính bằng phút. Khi làm bài kiểm tra trực tuyến, nếu hết
giờ, phần mềm sẽ tự động thực hiện “nộp bài”.
- Thang điểm tối đa: thang điểm của đề kiểm tra này.
- Phương pháp tính điểm: Cách mà phần mềm tính điểm khi làm bài trực tuyến. Cách tính mặc
định là 1/0: làm đúng được điểm tối đa, làm sai không có điểm.
- Bình quân điểm: tham số này cho biết thang điểm của từng câu hỏi có bằng nhau hay không. Nếu
không là bình quân điểm thì có thể trực tiếp nhập điểm của từng câu hỏi trong đề kiểm tra.
- Cho phép dừng khi làm bài: tham số này cho biết trong quá trình làm bài kiểm tra có cho phép
dừng lại không. Nếu có thì khi làm bài nút Thoát sẽ hiện. Ngược lại nút Thoát sẽ mờ đi và HS bắt
buộc làm bài kiểm tra đến khi nộp bài.
- Ghi lại thông tin làm bài vào Logfile: tham số này cho biết khi làm bài trực tuyến kết quả có ghi
ra không, nếu ghi ra thì ghi ra tệp nào. Đó chính là LogFile.
Đây là TAB: Các lựa chọn nâng cao

TAB các lựa
chọn nâng cao
bao gồm các
tham số quan
trọng của đề
kiểm tra như mật
khẩu bảo vệ và
các lựa chọn in
đề kiểm tra.

Chú ý mật khẩu bảo vệ đề kiểm tra được chia làm 2 mức:
- Mức xem: cho phép xem và làm bài kiểm tra trực tuyến. Không được phép sửa thông tin hay xem
đáp án của các câu hỏi.
- Mức đầy đủ: toàn quyền với đề kiểm tra. Được phép xem đáp án và sửa nội dung của đề kiểm tra
kể cả nội dung câu hỏi.
Với mỗi mức mật khẩu cần nhập mật khẩu này 2 lần.
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Đây là TAB: Thông tin câu hỏi
Trong TAB này sẽ cho phép người dùng xem nội dung từng câu hỏi và thay đổi thông tin thuộc tính
của các câu hỏi nhưng không được phép sửa nội dung câu hỏi.
Xem nội dung từng câu hỏi
tại khung này.

Nhập, sửa các
thông tin thuộc
tính của từng câu
hỏi:
- Thời gian làm
bài.
- Số dòng ghi lời
giải.
- Thang điểm.
- Tên câu hỏi.
- Chú giải thêm
cho câu hỏi.
Các nút này cho phép cập nhật câu hỏi này
vào CSDL Ngân hàng đang mở.
Đây là TAB: Thông tin nhóm câu hỏi
Tại TAB này, phần mềm cho phép người dùng tạo và phân nhóm các câu hỏi có trong đề kiểm tra
hiện thời.
Việc phân nhóm được thực hiện với các mục đích sau:
- Khi phân nhóm câu hỏi, các câu hỏi trong đề kiểm tra sẽ không bị hoán vị hay thay đổi vị trí. Quá
trình phân nhóm câu hỏi sẽ dựa trên thứ tự hiện thời của các câu hỏi đề phân nhóm.
- Khi phân nhóm, các nhóm sẽ được khởi tạo và đánh số lần lượt từ trên xuống dưới, ví dụ các
nhóm 1, 2, 3, ...
- Mỗi nhóm có thể chứa tối thiểu 1 câu hỏi, tối đa không hạn chế.
- Mặc định khi 1 đề kiểm tra được khởi tạo thì sẽ có 1 nhóm, gọi là “Nhóm 1” được khởi tạo bao
gồm tất cả các câu hỏi của đề kiểm tra.
- Chức năng này của lệnh sẽ cho phép khởi tạo thêm nhiều nhóm câu hỏi khác, hoặc thay đổi cách
chia nhóm của các câu hỏi.
- Ý nghĩa quan trọng nhất của việc chia nhóm câu hỏi là: khi thực hiện lệnh xáo trộn câu hỏi thì chỉ
có các câu hỏi trong cùng 1 nhóm được phép hoán vị với nhau. Các câu hỏi nằm trong các nhóm
khác nhau không được phép hoán vị thứ tự.
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Giao diện của TAB này có dạng như hình sau:
- Bên trái là danh sách các câu hỏi với 3 cột thông tin. Cột thứ 3 chính là thông tin nhóm câu hỏi.
Câu hỏi đầu tiên của nhóm sẽ được đánh dấu.

Nội dung ngắn câu
hỏi hiện tại đây để
người dùng quan sát
và quyết định tạo
nhóm hay không.

Nút điều khiển
dòng đầu tiên của
nhóm lên / xuống.

Danh sách câu hỏi
hiện tại đây, trong
đó cột 3 là thông tin
Nhóm câu hỏi.

Tên, số thứ tự và mô
tả nhóm sẽ hiện ở
đây nếu chọ dòng
đầu tiên của nhóm.

Các nút lệnh
làm việc với
nhóm.

Các thao tác cụ thể như sau:
1. Tạo 1 nhóm mới.
- Chọn 1 dòng không là dòng đầu tiên của 1 nhóm (cột 3 rỗng).
- Nháy nút Tạo mới.
- Nhập thông tin tại 2 ô: tên nhóm, mô tả nhóm.
- Nháy nút Cập nhật.
2. Xóa 1 nhóm.
- Chọn 1 dòng là dòng đầu tiên của nhóm.
- Nháy nút Xóa nhóm.
3. Dịch chuyển dòng đầu của nhóm lên / xuống 1 hàng.
- Chọn 1 dòng là dòng đầu tiên của nhóm.
- Nháy các nút điền khiển lên, xuống

.

4. Sửa thông tin của 1 nhóm đã có
- Chọn 1 dòng là dòng đầu tiên của nhóm.
- Nhập, sửa thông tin tại 2 ô: tên nhóm, mô tả nhóm.
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- Nháy nút Cập nhật.

Thao tác 20. Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra
Trộn câu hỏi đề kiểm tra là yêu cầu thường xuyên của các giáo viên trong nhà trường. Với một đề
kiểm tra đang có, giáo viên sẽ yêu cầu xáo trộn thứ tự câu hỏi và đáp án câu hỏi đề tạo ra nhiều đề
kiểm tra khác tương đương.
Lệnh xáo trộn câu hỏi đề kiểm tra trong phần mềm iQB có hai nhiệm vụ chính sau:
- Tiến hành việc xáo trộn thứ tự các câu hỏi của đề kiểm tra hiện thời. Việc xáo trộn có thể tiến
hành đối với mức các câu hỏi hoặc có thể chi tiết hơn ở mức các đáp án của từng câu hỏi.
- Tự động tạo ra các đề kiểm tra mới với nội dung hoàn toàn giống đề kiểm tra hiện thời chỉ khác
việc đã xáo trộn thứ tự các câu hỏi.
Chức năng này được thiết kế với mục đích từ một đề kiểm tra cho trước có thể tạo ra nhiều đề tương
đương với đề ban đầu nhưng với thứ tự xuất hiện các câu hỏi hoặc đáp án khác nhau. Cách làm này
sẽ hạn chế việc học sinh có thể xem và chép bài làm của nhau trong cùng một lớp học.
Cách thực hiện: từ thực đơn của phần mềm thực hiện lệnh.
Đề kiểm tra --> Khởi tạo và trộn câu hỏi kiểm tra.
Cửa sổ của lệnh xuất hiện có dạng sau:
1. Chọn số đề kiểm tra
tương đương cần khởi
tạo.
2. Nhập thông tin lựa
chọn chi tiết: mã đề sẽ
khởi tạo và tệp chứa
thông in đáp án.

3. Chọn phương án, cách
trộn thứ tự câu hỏi của đề
kiểm tra.

4. Chọn thư mục lưu các
Test File sẽ được khởi
tạo.
5. Nhấn nút Bắt đầu để
thực hiện lệnh.

Các thao tác cụ thể như sau:
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1. Chọn thông tin chính cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra bao gồm:
- Số lượng đề cần khởi tạo.
- 2 tham số lựa chọn tiếp theo là mã đề kiểm tra của các đề được khởi tạo và thông tin của tệp ghi
đáp án.
Có 2 tham số lựa chọn bổ
sung cho việc trộn và khởi
tạo các đề kiểm tra.
1. Nhập trực tiếp mã đề.
2. Xuất thông tin đáp án của
các Test được khởi tạo ra
Excel File.
Giải thích 2 lựa chọn bổ sung cho việc trộn và khởi tạo đề kiểm tra mới.
Nhập trực tiếp mã đề kiểm tra được khởi tạo. Lựa chọn này cho phép người dùng quan sát thậm
chí nhập và điều chỉnh trực tiếp mã đề kiểm tra của các Test File sẽ được sinh ra. Nhấn nút Danh
sách mã đề để xem và điều chỉnh trực tiếp các mã đề kiểm tra này.
Cửa sổ xuất hiện có dạng sau:

Trong khung cửa sổ này xuất hiện danh sách các mã đề kiểm tra sẽ được khởi tạo. Có thể nhập trực
tiếp trên lưới hoặc nhấn nút Tự động để khởi tạo tự động.
Nhấn nút Đồng ý để cập nhật dữ liệu đã nhập và đóng cửa sổ.
Nhấn nút Bỏ qua để thoát khỏi lệnh mà không ghi lại các thay đổi.
Xuất thông tin đáp án ra File. Nếu lựa chọn này được kích hoạt, toàn bộ các đáp án của các đề
kiểm tra được khởi tạo sẽ được ghi ra một tệp Excel. Tên của tệp này và thư mục lưu trữ cần được
nhập tại vị trí ngay phía dưới của lựa chọn. Tên mặc định của tệp Excel là Testpermute.xls.
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Khuôn dạng của tệp Excel có dạng như trong hình dưới đây.

2. Lựa chọn cách trộn thứ tự câu hỏi, cũng có 2 loại lựa chọn sau đây:

Các lựa chọn
chính của lệnh
Trộn câu hỏi đề
kiểm tra.

(1) Lựa chọn về việc xáo trộn câu hỏi. Được phép chọn 1 trong 3 phương án:
- Chỉ xáo trộn thứ tự các phương án, không xáo trộn thứ tự câu hỏi.
- Trộn thứ tự các câu hỏi, không xáo trộn phương án trả lời.
- Xáo trộn cả câu hỏi cùng với phương án trả lời.
(2) Lựa chọn cho phép xáo trộn các câu hỏi phụ của một câu hỏi dài.
3. Lựa chọn thư mục lưu trữ các đề kiểm tra sẽ khởi tạo
Mặc định thư mục này chính là thư mục lưu trữ đề kiểm tra hiện thời.

4. Thực hiện lệnh
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Nhấn nút Bắt đầu để tiến hành lệnh. Nếu quá trình thực hiện lệnh quá dài (ví dụ do phải tạo quá
nhiều đề mới) có thể nhấn nút Dừng để lệnh. Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ và kết thúc lệnh. Cửa
sổ có dạng sau xuất hiện khi đã thực hiện xong lệnh.

Nhấn nút Thoát để đóng cửa sổ lệnh Trộn và Khởi tạo đề kiểm tra.
Chú ý quan trọng:
- Các câu hỏi chỉ được phép xáo trộn thứ tự trong cùng nhóm.
- Lệnh sẽ xáo trộn các câu hỏi trong đề kiểm tra không phân biệt các câu hỏi này là trắc nghiệm hay
tự luận.
- Số lượng đề kiểm tra mới cần khởi tạo không được vượt quá giá trị N! (N giai thừa) với N là số
lượng câu hỏi của đề hiện thời.
- Nếu số lượng đề mới cần tạo là lớn thì thời gian tạo các đề này sẽ có thể kéo dài.
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Thao tác 21. Thiết lập nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra
Trong một bài viết trước khi nhắc đến thao tác nhập, sửa thông tin thuộc tính của đề kiểm tra, chúng
tôi đã trình bày về khái niệm và chức năng thiết lập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra.
Bài viết này được viết riêng cho thao tác quan trọng này đối với đề kiểm tra.

Nhóm câu hỏi là gì và để làm gì?
Mô hình đề kiểm tra (*.qbt) của phần mểm iQB là một dãy các câu hỏi liên tục đánh số từ 1 đến N.
Thông thường khi ra đề kiểm tra, các giáo viên thường sắp xếp các câu hỏi này theo nhóm để dễ
phân biệt và làm cho đề kiểm tra trở nên sáng sủa, khoa học hơn.
Nhóm câu hỏi là một dãy con các câu hỏi của đề kiểm tra gốc. Các nhóm câu hỏi không được chồng
lấn lên nhau.

1.
2.

Nhóm 1

3.
4.

Nhóm 2

5.
6.
7.
Khi8.một đề kiểm tra mới được khởi tạo thì chỉ có 1 nhóm câu hỏi duy nhất. Giáo viên sau đó sẽ
khởi tạo thêm hoặc điều chỉnh các nhóm câu hỏi này. Thông thường việc phân nhóm câu hỏi trong
một đề kiểm tra thường theo các tiêu chí như Trắc nghiệm - Tự luận hay Lý thuyết – Bài tập.
Việc thiết lập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra có các ý nghĩa sau:
- Làm cho đề kiểm tra được sắp xếp một cách khoa học hơn và hiển thị đẹp hơn khi in ra giấy cho
HS làm bài. Trong chức năng in đề kiểm tra có 1 lựa chọn cho phép in các tiêu đề của các nhóm câu
hỏi này.
- Một ý nghĩa quan trọng nữa của việc tạo nhóm câu hỏi là phần mềm iQB sẽ luôn tuân thủ qui
định: chỉ xáo trộn các câu hỏi trong cùng một nhóm. Như vậy việc tạo nhóm câu hỏi còn có ý nghĩa
quan trọng nữa là kiểm soát tính hợp lý của việc hoán vị thay đổi thứ tự các câu hỏi trong đề kiểm
tra.

1. Lệnh Tạo nhóm câu hỏi của đề kiểm tra đã có
Lệnh tạo nhóm của đề kiểm tra được thực hiện từ lệnh:
Đề kiểm tra ---> Thay đổi thông số đề kiểm tra ---> TAB: Thông tin nhóm câu hỏi.
Giao diện của chức năng này như hình dưới đây. Đây chính là giao diện cho phép người dùng thực
hiện các thao tác: tạo nhóm, xóa nhóm, điều chỉnh nhóm.
Các thao tác này được thực hiện rất đơn giản như hình dưới đây đã chỉ ra.
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Nội dung câu
hỏi tương ứng
với dòng đang
chọn hiện tại
đây.

Danh sách câu hỏi có
trong đề kiểm tra. Cột
3 là thông số về
nhóm. Chúng ta nhìn
thấy có 2 nhóm câu
hỏi của đề kiểm tra
này.

Các nút lệnh làm việc
với nhóm câu hỏi.

Các nhóm câu hỏi sẽ bắt đầu bằng dòng đầu tiên của nhóm. Tại dòng này cột Nhóm sẽ ghi số thứ
của nhóm câu hỏi hiện thời.
Thao tác tạo một nhóm mới:
- Chọn 1 dòng không là đầu nhóm (xem hình minh họa ở dưới).
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- Nháy nút Tạo mới.
Kết quả lập tức được thể hiện như hình dưới đây.

Thao tác thay đổi thông tin của 1 nhóm:
- Chọn dòng đầu của nhóm. Thông tin của nhóm sẽ hiện tại khung bên cạnh.
- Sửa thông tin nhóm (tên nhóm, mô tả). Sau đó nháy nút Cập nhật.
- Muốn dịch dòng đầu lên nháy nút

.

- Muốn dịch dòng đầu xuống nháy nút

.

Thao tác xóa 1 nhóm:
- Chọn dòng đầu của nhóm.
- Nháy nút Xóa nhóm.

2. Chức năng tự động tạo nhóm câu hỏi khi khởi tạo đề kiểm tra
Chức năng tự động tạo nhóm câu hỏi trước khi khởi tạo thực sự đề kiểm tra được thực hiện tại bước
6/6 của chức năng Tạo đề kiểm tra của phần mềm.
Muốn thực hiện chức năng này hãy nháy chọn tại vị trí Tự động tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi, sau
đó nháy nút Chi tiết.

Ý tưởng của việc phân nhóm này như sau:
- Việc phân nhóm tự động có thể theo 1 trong 3 cách sau: (1) Tự luận - trắc nghiệm; (2) Lý thuyết bài tập; (3) Ngắn - dài.
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- Trước khi phân nhóm câu hỏi cần sắp xếp lại thứ tự các câu hỏi trong đề kiểm tra sao cho việc
phân nhóm được tiến hành nhanh nhất.
Cửa sổ lệnh tạo nhóm và sắp xếp câu hỏi ban đầu có dạng như hình dưới đây.

DS câu hỏi của
đề kiểm tra (theo
Sơ đồ Test),
trạng thái ban
đầu chưa tạo
nhóm và chưa
sắp xếp lại.

Khởi tạo nhóm
câu hỏi tại đây.

Sắp xếp các câu
hỏi tại đây.

Muốn sắp xếp câu hỏi trong đề kiểm tra:
Thực hiện các thao các đặt khóa sắp xếp, cho phép thực hiện đặt tối đa 3 khóa như hình dưới đây.

Muốn tự động tạo nhóm câu hỏi:
Nháy chuột chọn
sau đó chọn 1 trong các kiểu tự động phân loại
nhón câu hỏi. Nháy nút Thực hiện để tiến hành phân loại nhóm câu hỏi. Kết quả phân loại sẽ thể
hiện ngay trên màn hình.
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Kết quả của phân loại nhóm sẽ thể hiện ngay trên màn hình như hình trên đây. Nháy nút Đóng để
kết thúc công việc.
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Thao tác 22. Kiểm tra lỗi logic câu hỏi trong CSDL Ngân hàng
câu hỏi
Trong quá trình nhập dữ liệu vào Ngân hàng, sai sót là không thể tránh. Lỗi khi nhập dữ liệu có thể
được chia làm 2 loại:

1. Lỗi logic.
Đây là các lỗi liên quan đến tính logic bắt buộc của mỗi câu hỏi phải có. Thông thường khi nhập
câu hỏi, nếu mắc các lỗi này thì phần mềm sẽ phát hiện và thông báo ngay. Tuy nhiên không phải
bao giờ cũng như vậy. Do vậy trên thực tế khi đã nhập câu hỏi vào CSDL, vẫn có thể còn tồn tại các
lỗi logic này.

2. Lỗi nội dung.
Là loại lỗi liên quan đến nội dung cụ thể của câu hỏi mà không phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật
của câu hỏi. Các lỗi này phần mềm không thể nhận biết.
Chức năng sửa lỗi logic của phần mềm iQB có chức năng chính là phát hiện ra các mâu thuẫn
“logic” của các câu hỏi trong CSDL. Lệnh này được thực hiện trong chức năng Nhập câu hỏi chính
của phần mềm. Nút Kiểm tra lỗi nằm ở góc phải trên màn hình có chức năng thực hiện lệnh này.
Nút kiểm tra lỗi logic
của câu hỏi trong Ngân
hàng hiện thời

Khi thực hiện lệnh, giao diện man hình có dạng như hình sau.
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Nháy nút Bắt đầu tìm để thực hiện chức năng tìm lỗi logic này.
Phần mềm sẽ thực hiện tìm kiếm rà soát lỗi toàn bộ câu hỏi hiện có trong CSDL.
Giao diện tìm như hình dưới đây.

Nếu quá trình tìm kiếm mất quá nhiều thời gian thì có thể dừng việc tìm lỗi bằng cách nháy vào nút
Thoát.
Nếu gặp lỗi, phần mềm sẽ dừng lại và thông báo rõ rằng gặp lỗi gì và ở câu hỏi nào.
Cửa sổ thông báo tương tự như hình dưới đây.
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Có thể chuyển nhanh đến câu hỏi gặp lỗi bằng cách nháy vào nút Sửa lỗi.
Hoặc nháy nút Tìm tiếp để tiếp tục (nếu xét thấy lỗi này không cần sửa).
Nếu quá trình tìm không thấy lỗi thì phần mềm sẽ thông báo:
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Thao tác 23. Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra
Chức năng Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra có nhiệm vụ chính là kiểm tra và tìm ra các lỗi logic bên
trong các câu hỏi của đề kiểm tra này.
Về lý thuyết khi phần mềm sinh tự động đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi hoặc khi người dùng
nhập trực tiếp các câu hỏi của đề kiểm tra thì không thể phát sinh các lỗi logic này.
Tuy nhiên đề phòng các lỗi phát sinh ngoài ý muốn ví dụ như đang nhập thì mất điện, hoặc lỗi nảy
sinh do bản thân phần mềm, do vậy trong phần mềm iQB vẫn có một lệnh, chức năng dùng để kiểm
tra lỗi logic này.
Chức năng này có thể thực hiện khi đang mở 1 đề kiểm tra trong phần mềm. Lệnh sẽ có tác dụng
kiểm tra lỗi logic nếu có và tự động sửa các lỗi này nếu sửa được.
Thao tác: thực hiện lệnh Đề kiểm tra --> Kiểm tra lỗi logic đề kiểm tra.

Phần mềm sẽ tiến hành kiểm tra nhanh các câu hỏi của đề kiểm tra đang làm việc.
Nếu có lỗi thì thông báo và tự động sửa lỗi ngay.
Nếu không phát hiện lỗi thì thông báo như sau:
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Thao tác 24. Tạo nhanh đề kiểm tra
Chức năng Tạo đề kiểm tra nhanh được đưa vào phần mềm với mục đích cung cấp thêm cho các
giáo viên một công cụ nữa để tạo thật nhanh các đề kiểm tra từ Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này
được thể hiện bằng lệnh sau:
Đề kiểm tra ---> Khởi tạo đề kiểm tra nhanh.

Lệnh này có ý nghĩa như sau:
- Từ nguồn các Mẫu đề kiểm tra có sẵn, sẽ khởi tạo nhanh các đề kiểm tra từ Mẫu đề đã chọn. Việc
khởi tạo này không cần trải qua các bước từ 1 --> 6 như trong lệnh khởi tạo đề kiểm tra chính. Lệnh
này cho phép giáo viên chỉ bằng một vài thao tác là có thể tạo nhanh được một đề kiểm tra.
Điều kiện để thực hiện được lệnh này là trong CSDL phải có sẵn các Mẫu đề kiểm tra.
Sau đây là mô tả các bước thực hiện.

1. Thực hiện lệnh:
Đề kiểm tra ---> Khởi tạo đề kiểm tra nhanh.

2. Xuất hiện hộp hội thoại như hình sau:

Nháy nút Chọn mẫu đề để vào màn hình chọn các mẫu đề kiểm tra có trong CSDL.

3. Lựa chọn mẫu đề trong cửa sổ lựa chọn mẫu đề kiểm tra như hình sau:
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Sau khi chọn một Mẫu đề kiểm tra muốn tạo đề, nháy nút Chấp nhận để quay trở lại giao diện chính
của lệnh như hình sau:

4. Nhấn nút Tiếp tục để chuyển qua bước sau.
Màn hình tiếp theo sẽ có dạng như sau sẵn sàng cho việc khởi tạo đề kiểm tra nhanh.

5. Nháy nút Khởi tạo.
Chú ý nếu muốn dừng thì nháy nút Hủy lệnh bất cứ lúc nào.
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Đợi một lát, khi đã khởi tạo xong đề kiểm tra thì màn hình của lệnh sẽ có dạng sau:

Tại cửa sổ này có thể xem trước đề kiểm tra vừa khởi tạo bằng cách nháy vào nút Xem đề KT.
Nếu thấy đề này không ưng, muốn khởi tạo lại thì lại nháy nút Khời tạo.
Cứ như vậy cho đến khi nào ưng thì thôi.

6. Nhấn nút Kết thúc.
Màn hình sau xuất hiện yêu cầu nhập tên đề kiểm tra muốn ghi vào máy tính. Chú ý phần mở rộng
của đề kiểm tra luôn có dạng *.qbt.

7. Nháy nút Đồng ý để ghi đề kiểm tra lên máy tính và kết thúc lệnh.
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Thao tác 25. Kiểm tra kiến thức theo chủ đề
Trong phần này chúng ta sẽ làm quen với một chức năng đơn giản nhưng rất hữu ích dành cho giáo
viên và học sinh khi sử dụng phần mềm iQB Cat 7.0 với các CSDL Ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đó
là chức năng Kiểm tra kiến thức theo chủ đề.

Giới thiệu ngắn chức năng Kiểm tra kiến thức theo chủ đề
Chức năng này cho phép người dùng tạo nhanh các bài kiểm tra ngắn lấy câu hỏi trực tiếp từ Ngân
hàng câu hỏi đang làm việc bằng cách chọn nhanh các chủ đề kiến thức cần kiểm tra. Như vậy đây
là chức năng tạo nhanh 1 bài kiểm tra kiến thức trực tuyến mà không cần đề kiểm tra, không cần
mẫu đề kiểm tra. Thời gian sinh bài kiểm tra rất nhanh.

Ý nghĩa thực tế của chức năng này
Chức năng này rất có ý nghĩa và hay dùng trên thực tế khi giáo viên và học sinh đã có một CSDL
Ngân hàng câu hỏi khá đầy đủ là có thể bắt đầu sử dụng chức năng này.
- Giáo viên sẽ sử dụng để tạo nhanh 1 bài kiểm tra trên lớp tại thời điểm bất kỳ trong giờ học, kiểm
tra nhanh học sinh theo bất cứ chủ đề kiến thức nào mình muốn. Với tính năng này, phần mềm iQB
Cat sẽ trở thành 1 công cụ trợ giúp giáo viên thực hiện các bài kiểm tra nhanh học sinh tương tự
như việc kiểm tra miệng, kiểm tra nhanh 5, 10 phút giữa hoặc cuối giờ. Khi thực hiện chức năng
này để kiểm tra, GV có thể gọi học sinh lên làm ngay tại máy tính hoặc GV và HS cùng làm bài
kiểm tra nhanh này.
- Học sinh sẽ sử dụng tính năng này để thực hiện việc tự học, ôn luyện kiến thức của mình theo
từng chủ đề bài học.

Sự khác biệt của lệnh này và chức năng Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra
Để thực hiện chức năng này, người dùng không cần phải có bất kỳ một đề kiểm tra nào. Phần mềm
sẽ tự động lấy ngẫu nhiên câu hỏi từ CSDL Ngân hàng và kiến tạo thành một bài kiểm tra hoàn
chỉnh.

Mô tả các bước thực hiện
Lệnh được thực hiện từ thực đơn:
Ôn luyện - Kiểm tra ---> Kiểm tra kiến thức

Xuất hiện cửa sổ nhỏ sau để nhập các thông tin khởi tạo nhanh bài kiểm tra kiến thức,
Cần nhập 3 thông số:
1. Số lượng câu hỏi.
2. Thời gian làm bài.
3. Phạm vi kiến thức cần kiểm tra.
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Nháy nút Phạm vi kiến thức để làm hiện cửa sổ chọn kiến thức muốn làm bài kiểm tra nhanh.

Dùng chuột chọn các vùng kiến thức muốn kiểm tra. Có thể chọn một hoặc nhiều vùng kiến thức.
Chú ý khi chọn 1 chủ đề tiêu đề thì phần mềm sẽ tự động chọn tất cả các chủ đề lõi bên trong.
Chọn xong các chủ đề thì bấm nút Lựa chọn.
Sẽ quay lại cửa sổ ban đầu.
Nháy nút Kiểm tra để chuyến sang bước tiếp theo: chuẩn bị tiến hành kiểm tra.
Cửa sổ nhỏ như hình sau xuất hiện ghi rõ các thông tin của bài kiểm tra kiến thức nhanh.
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Nháy nút Bắt đầu.
Cửa sổ làm bài trực tuyến có dạng như hình sau. Hình sau thể hiện màn hình của một câu hỏi trắc
nghiệm. Với các kiểu câu hỏi khác nhau thì nguwoif dùng sẽ nhập đáp án khác nhau. Còn các vị trí
khác của cửa sổ này thì hoàn toàn giống nhau.
Thông tin chung
bài kiểm tra.

Thời gian
làm bài kiểm
tra

Các nút điều
khiển xem nội
dung

Không gian hiện
nội dung các câu
hỏi cụ thể

Vị trí nhập đáp
án cho câu hỏi.

Các nút lệnh điều khiển
làm bài kiểm tra.
Qui trình làm bài kiểm tra như sau:
Học sinh làm từng bài. Để chuyển sang câu sau hoặc về câu trước dùng các nút Câu tiếp, Quay lại
hoặc dùng các phím PgUp, PgDn.
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Để làm bài trắc nghiệm thì nháy chuột lên các phương án đúng. Hoặc có thể gõ các phím A, B, C, D
hoặc phím số 1, 2, 3, 4 để nhập đáp án.
Làm xong nháy nút Nộp bài. Chú ý nếu hết giờ thì phần mềm cũng sẽ tự động nộp bài.
Khi nộp bài phần mềm sẽ hiện bảng kết quả như hình dưới đây.

Nháy nút Đóng để quay lại màn hình làm bài và xem lại các bài mình đã làm, so sánh với đáp án
chính xác.

Trong hình trên, hình bên trái là bài làm của học sinh, hình phải là đáp án chuẩn.
Xem xong nháy nút Thoát để kết thúc lệnh.
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Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.
Phần 1: Giới thiệu tổng quan về kiểm tra trực tuyến và qui trình
thực hiện kiểm tra trực tuyến
Từ phần này, chúng tôi sẽ bắt đầu mô tả các thao tác liên quan đến chức năng Kiểm tra trực tuyến
của phần mềm iQB.
Trước tiên xin nói luôn: Kiểm tra trực tuyến (Online Testing) là một trong 3 khái niệm và tính
năng quan trọng nhất của bộ phần mềm iQB. 3 khái niệm đó là

Ngân hàng câu hỏi

Đề kiểm tra

Kiểm tra, đánh giá trực
tuyến theo đề kiểm tra

Như vậy Kiểm tra trực tuyến là chức năng cho phép người dùng (trong nhà trường đó là học sinh)
thực hiện bài kiểm tra trực tiếp ngay trên máy tính theo các đề kiểm tra (*.qbt file) đã có. Sau khi
làm bài phần mềm sẽ tiến hành chấm điểm tự động.

Các loại đề kiểm tra nào hỗ trợ chức năng kiểm tra trực tuyến?
Các đề kiểm tra chi bao gồm các câu hỏi là trắc nghiệm, điền khuyết hoặc cặp đôi sẽ hỗ trợ kiểm tra
trực tuyến.
Như vậy các đề kiểm tra trong đó có tối thiểu 1 câu hỏi là tự luận (không phân biệt ngắn / dài) sẽ
không hỗ trợ kiểm tra trực tuyến.

Các phần mềm nào hỗ trợ kiểm tra trực tuyến?
Các phần mềm sau đây trong bộ phần mềm iQB hỗ trợ kiểm tra trực tuyến:
- iQB Leo
- iQB Cat
- iQB Quiz Maker
- iQB Magic Test
- iTester
- iTester Pro
Trong các phần mềm này, phần mềm được chúng tôi khuyến khích các GV sử dụng là iQB Magic
Test.
Sau đây là mô tả 1 qui trình làm bài kiểm tra trực tuyến trong iQB Cat. Qui trình này tương tự cho
tất cả các phần mềm khác. Về hình thức kiểm tra và mô tả chi tiết các màn hình làm bài kiểm tra
trực tuyến khác nhau sẽ được mô tả trong các bài viết tiếp theo.
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1. Chuẩn bị tệp đề kiểm tra
Tệp đề kiểm tra phải được chuẩn bị trước. Tệp này phải được mở trước khi tiến hành kiểm tra.
2. Thực hiện lệnh Kiểm tra trực tuyến
Đối với iQB Cat 7.0, lệnh này được thực hiện:
Ôn luyện - Kiểm tra ---> Kiểm tra trực tuyến.

3. Nhập thông tin học sinh
Xuất hiện hộp hội thoại tương tự sau.

Nhập các thông tin trong cửa sổ này bao gồm: Họ tên HS, Lớp, Số báo danh (nếu có).
Nhập xong nháy nút Kiểm tra.
Xuất hiện cửa sổ thông báo thông tin chuẩn bị kiểm tra.

Tại màn hình này có thể nháy nút Màn hình Test để lựa chọn 1 trong 2 kiểu giao diện màn hình
cho việc kiểm tra trực tuyến.
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4. Làm bài kiểm tra
Nháy nút Bắt đầu để vào màn hình kiểm tra trực tuyến. Khi đó bắt đầu làm bài, đồng hồ bắt đầu
tính thời gian.
Giao diện làm bài có thể như hình sau:
Thời gian
làm bài kiểm
tra

Thông tin chung
bài kiểm tra.

Các nút điều
khiển xem nội
dung

Không gian hiện
nội dung các câu
hỏi cụ thể

Vị trí nhập đáp
án cho câu hỏi.

Các nút lệnh điều khiển
làm bài kiểm tra.
Học sinh làm từng bài. Để chuyển sang câu sau hoặc về câu trước dùng các nút Câu tiếp, Quay lại
hoặc dùng các phím PgUp, PgDn.
Để làm bài trắc nghiệm thì nháy chuột lên các phương án đúng. Hoặc có thể gõ các phím A, B, C, D
hoặc phím số 1, 2, 3, 4 để nhập đáp án.
5. Nộp bài
Làm xong nháy nút Nộp bài. Chú ý nếu hết giờ thì phần mềm cũng sẽ tự động nộp bài.
Khi nộp bài phần mềm sẽ hiện bảng kết quả như hình dưới đây.
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Nháy nút Đóng để đóng cửa sổ xem kết quả bài kiểm tra.
6. Xem lại bài đã làm
Xuất hiện lại cửa sổ làm bài kiểm tra, nhưng bây giờ không thể làm bài được nữa, chỉ được xem các
bài đã làm và đáp án của chúng.

Trong hình trên, hình bên trái là bài làm của học sinh, hình phải là đáp án chuẩn.
7. Kết thúc
Xem xong nháy nút Thoát để kết thúc lệnh.
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Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.
Phần 2: Mô tả chi tiết cách làm bài kiểm tra trực tuyến với các
dạng câu hỏi khác nhau
Như chúng ta đã biết, kiểm tra trực tuyến là một trong 3 tính năng quan trọng nhất của phần mềm
iQB. Phần mềm hỗ trợ cho việc kiểm tra trực tuyến cho tất cả các loại nội dung câu hỏi trừ ra tự
luận.
Trong bài viết này sẽ mô tả các thao tác cụ thể khi thực hiện làm bài kiểm tra trực tuyến trên máy
tính với đề kiểm tra. Tùy thuộc vào các dạng, kiểu nội dung câu hỏi khác nhau mà cách người dùng
thao tác sẽ khác nhau.
1. Câu hỏi trắc nghiệm
Với tất cả các loại câu hỏi trắc nghiệm, giao diện thực hiện bài kiểm tra đều giống nhau và thể hiện
như hình dưới đây:

Nội dung câu hỏi hiện tại khung giữa màn hình. Phía dưới là nơi nhập các phương án trả lời.

Để nhập phương án trả lời có thể thực hiện 1 trong các thao tác sau:
- Nháy chuột lên các phương án đúng.
- Gõ phím A, B, C, D, ....
- Gõ phím 1, 2, 3, 4, ....
2. Câu hỏi điền khuyết, dạng kéo thả từ
Với câu hỏi này, màn hình làm bài kiểm tra có dạng như hình dưới đây.
Trong khung giữa của màn hình là nội dung câu hỏi, trong đó các vị trí cần điền khuyết sẽ có dạng
<....>. Đó chính là các vị trí cần điền từ, cụm từ bằng cách kéo thả.
Danh sách các từ cần kéo thả được thể hiện tại 1 vị trí khác, thường là khung bên phải màn hình.
159

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Khu vực thể hiện nội dung câu hỏi,
trong đó các vị trí cần điền sẽ có dạng
<......>.

Đây là khu vực hiện danh
sách các từ, cụm từ cần
điền.

Thao tác thực hiện như sau:
Dùng chuột kéo thả các từ trong danh sách vào các vị trí có dấu <....> trong văn bản.
Thực hiện thao tác này nhiều lần cho đến khi nào làm xong thì thôi. Chú ý: 1 từ có thể kéo thả vào
nhiều vị trí.
Trong quá trình thực hiện, giao diện câu hỏi sẽ có dạng như hình sau.

Trong cửa sổ trên chúng ta đã kéo thả và điền được 2 vị trí trên màn hình.
3. Câu hỏi điền khuyết, dạng điền từ
Đây là dạng câu hỏi cũng là điền khuyết, nhưng cách thực hiện khác so với dạng kéo thả từ.
Trong khung chính của màn hình chúng ta vẫn nhìn thấy nội dung câu hỏi với các vị trí cần điền có
dạng <....>. Điểm khác biệt là đối với dạng câu hỏi này không có dãy từ cần điền bằng cách kéo thả,
mà việc cần điền sẽ được thực hiện bằng cách trực tiếp như sau.
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Cách điền từ như sau:
- Nháy chuột lên ký tự <....> cần điền.
- Tại vị trí con trỏ sẽ xuất hiện một hộp Input dạng sau, trong đó có dòng để nhập văn bản.

- Người dùng sẽ nhập từ hoặc cụm từ cần điền vào hộp nhập liệu này. Nhập xong nhấn ENTER
hoặc nháy vào nút OK.
Kết quả sẽ thể hiện ngày trên màn hình.

Cứ làm như vậy với các vị trí cần điền khác cho đến khi thực hiện xong yêu cầu câu hỏi.
4. Câu hỏi điền khuyết, dạng chọn từ
Đây là dạng câu hỏi cuối cùng của điền khuyết. Với dạng câu hỏi này, khung nội dung câu hỏi thể
hiện vẫn giống như các câu hỏi điền khuyết khác.
Nhưng cách điền từ đối với loại câu hỏi này có sự khác biệt.

161

30 thao tác cơ bản với phần mềm iQB Cat 7.0

Thao tác làm bài kiểm tra như sau:
Tại vị trí cần điền từ (vị trí có dấu <....>), nháy chuột lên vị trí này, sẽ thấy xuất hiện 1 bảng chọn
hiện ngay gần vị trí này.
Bảng chọn này có thể có 2 hoặc nhiều hơn các lựa chọn.
Hình ảnh sau cho ta thấy bảng chọn từ này hiện như thế nào trên màn hình.

Dùng chuột để chọn từ trong danh sách. Khi chọn xong, từ này sẽ hiện vào vị trí cần điền.
Hình sau thể hiện một từ đã chọn và điền vào vị trí cần điền.

Cứ làm như vậy cho tất cả các vị trí cần điền từ.
5. Câu hỏi cặp đôi
Với câu hỏi dạng cặp đôi, màn hình làm bài kiểm tra sẽ có dạng như hình sau.
Chú ý nút Nội dung có tác dụng làm hiện phần nội dung mô tả ngắn của câu hỏi này.
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Hai dãy thông tin sẽ hiện ở hai bên màn hình, ngăn cách chúng là dãy các nút hình vuông.
Cách thực hiện bài kiểm tra này như sau:
Dùng chuột nháy vào 1 vị trí thông tin ở bên trái (hoặc bên phải, tại vị trí hiện thông tin hoặc tại vị
trí có nút hình vuông), kéo rê sang đối diện vả thả vào vị trí thông tin cần ghép đôi. Khi thực hiện
xong 1 thao tác này chúng ta sẽ nhìn thấy 1 vạch đỏ nối hai thông tin tại vị trí nút hình vuông như
hình dưới đây.

Cứ làm như vậy với các thông tin khác.
Chú ý là có thể kéo thả nối lại cặp thông tin trước đó làm sai.
Kết quả cuối cùng của việc ghép nối sẽ có dạng như hình sau:

Chú ý:
Đối với tất cả các câu hỏi điền khuyết, cặp đôi đều có nút làm lại.
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Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.
Phần 3: Skin - kiểu thể hiện màn hình kiểm tra
Trong giao diện của màn hình kiểm tra trực tuyến, có rất nhiều khu vực thể hiện thông tin và nhiều
nút lệnh điều khiển hỗ trợ cho việc kiểm tra như:
- Khu vực hiện thông tin chung của đề đang kiểm tra.
- Đồng hồ đếm thời gian làm bài kiểm tra.
- Các nút lệnh điều khiển thể hiện nội dung câu hỏi: phóng to, thu nhỏ, dịch chuyển lên,
xuống, phải, trái.
- Các nút lệnh điều khiển làm bài kiểm tra.
- Các nút lệnh điều khiển chuyển xem các câu hỏi khác nhau của đề kiểm tra, nút lệnh Nộp
bài, Thoát, ....
Tất cả các nút lệnh, cách trang trí màn hình, màu sắc thể hiện như trên được gọi là Skin, hay Cách
thể hiện màn hình.
Trong phần mềm iQB hỗ trợ 2 cách thể hiện Skin – màn hình kiểm tra như vậy.
Trong hộp hội thoại chuẩn bị trước khi bắt đầu kiểm tra, chúng ta sẽ nhìn thấy nút lệnh Màn hình
Test. Nút này sẽ cho phép vào cửa sổ lựa chọn lại Skin mặc định cho thể hiện các bài kiểm tra trực
tuyến.

Nháy vào đây để chọn Skin - kiểu
thể hiện màn hình kiểm tra trực
tuyến.

Trong phần mềm iQB 7.0 hiện tại hỗ trợ 2 kiểu Skin sau:
1. Standard Skin. Kiểu màn hình Chuẩn.
Đây là kiểu màn hình kiểm tra Chuẩn mà chúng ta thường nhìn thấy khi làm bài kiểm tra. Màn hình
này dành cho người dùng bình thường.
2. Kid Skin. Kiểu màn hình KID.
Đây là kiểu màn hình kiểm tra dành cho trẻ nhỏ. Giao diện sẽ dễ chịu hơn, vui nhộn và bắt mắt hơn.
Giao diện lựa chọn kiểu Skin mặc đinh như hình sau. Muốn chọn Skin nào thì nháy chuột lên hình
ảnh đó và nháy nút Cập nhật để ghi lại.
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STANDARD skin – màn
hình CHUẨN, đây là chế
độ mặc định.

KID skin – màn hình Kid Dành cho trẻ nhỏ, đây là
chế độ dành cho các cháu
bé, nhỏ tuổi.

Giới thiệu Standard Skin:
Hình ảnh sau mô tả màn hình kiểm tra Chuẩn (Standard Skin) vá các yếu tố, nút lệnh của kiểu màn
hình này.
Thời gian
làm bài kiểm
tra

Thông tin chung
bài kiểm tra.

Các nút điều
khiển xem nội
dung

Không gian hiện
nội dung các câu
hỏi cụ thể

Vị trí nhập đáp
án cho câu hỏi.

Các nút lệnh điều khiển
làm bài kiểm tra.
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Giới thiệu Kid Skin:
Màn hình sau thể hiện kiểu màn hình kiểm tra Kid (Kid Skin) dành riêng cho các em nhỏ tuổi.
Thời gian
làm bài kiểm
tra

Thông tin chung
bài kiểm tra.

Các nút điều
khiển xem nội
dung

Các nút lệnh:
Không gian hiện
nội dung các câu
hỏi cụ thể

- Nộp bài
- Thoát
- In kết quả
kiểm tra

Vị trí nhập đáp
án cho câu hỏi.

- Trợ giúp

Các nút lệnh điều khiển
làm bài kiểm tra.
Sau đây là thể hiện một số dạng câu hỏi kiểm tra trong 2 kiểu Skin trên.
- Kiểu câu hỏi điền khuyết, kéo thả từ.
Skin Chuần:
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Kid Skin:

- Kiểu câu hỏi điền khuyết, điền từ.
Skin Chuẩn:

Skin Kid:
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- Kiểu câu hỏi điền khuyết, chọn từ
Skin Chuẩn:

Kid Skin:
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- Kiểu câu hỏi cặp đôi
Skin Chuẩn:

Kid Skin:
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Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.
Phần 4: Khái niệm hình thức kiểm tra trực tuyến
Trong bài này chúng ta sẽ làm quen với một khái niệm quan trọng nữa của chức năng kiểm tra trực
tuyến. Đó chính là khái niệm: Hình thức kiểm tra trực tuyến.
Để hiểu rõ hơn khái niệm quan trọng này của chức năng kiểm tra trực tuyến, chúng ta cần quay lại
một chút về bài toán kiểm tra, đánh giá kiến thức học sinh trong nhà trường.
Trong mọi nhà trường, mọi cơ sở đào tạo, Học-Dạy và Kiểm tra kiến thức là hai nhiệm vụ chính
trọng tâm nhất. Do vậy Kiểm tra kiến thức là một trong hai nhiệm vụ chính quan trọng nhất của
mọi nhà trường, mọi hình thức giáo dục - đào tạo trên thực tế. Toàn bộ quá trình kiểm tra, đánh giá
kiến thức của học sinh được tiến hành theo nhiều bước, công đoạn khác nhau.
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh iQB của Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường được thiết
kế để mô phỏng toàn bộ quá trình kiểm tra kiến thức này trong các nhà trường Việt Nam. Có thể vẽ
ra đây một sơ đồ đơn giản cho các khâu, bước cơ bản của công việc kiểm tra kiến thức trong các
nhà trường.

1
Câu hỏi nguồn kiến
thức kiểm
tra

2

3

4

Đề kiểm tra
kiến thức
dành cho
người học

Làm bài
kiếm tra
theo đề đã
có

Sử dụng kết
quả kiểm tra
để đánh giá
học sinh

Trong sơ đồ trên ta thấy qui trình kiểm tra kiến thức bằng máy tính sẽ bao gồm 4 bước, công đoạn
như sau:

1. Câu hỏi: nguồn kiến thức kiểm tra
Vấn đề đầu tiên là nguồn và vùng kiến thức cần kiểm tra. Tại bước này, GV sẽ hình thành ý tưởng
và xác định mục đich của việc kiểm tra, đối tượng kiểm tra và hình thức kiểm tra. Nguồn dữ liệu
kiểm tra sẽ là kiến thức mà GV đã có hoặc từ các nguồn dữ liệu ngoài, ví dụ các CSDL ngân hàng
câu hỏi tương ứng. Trong mô hình phần mềm iQB, các CSDL ngân hàng câu hỏi (các tệp *.iqb)
được thiết lập nhằm lưu trữ các kho câu hỏi kiếm tra kiến thức. Các kho câu hỏi này chính là nguồn
dữ liệu đầu vào cho việc hình thành các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh.
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2. Đề kiểm tra kiến thức
Bước tiếp theo là thiết lập đề kiểm tra cụ thể. Tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể mà đề kiểm tra này
được thiết lập theo nhiều cách và kiểu khác nhau. Ví dụ trên thực tế trong nhà trường có thể có
nhiều kiểu cách kiểm tra kiến thức khác nhau như kiểm tra miệng, kiểm tra viết, vấn đáp, kiểm tra
15 phút, kiểm tra 1 tiết, kiểm tra học kỳ, ... Mỗi loại, hình thức kiểm tra đó lại yêu cầu một kiểu,
mẫu đề kiểm tra khác nhau.

3. Làm bài kiểm tra theo đề đã có
Bước tiếp theo là cách thức, hình thức làm bài kiểm tra theo đề đã có. Tùy thuộc vào hình thức của
đề kiểm tra hoặc phụ thuộc vào mục đích, đối tượng của việc kiểm tra này mà GV sẽ qui định các
cách thức kiểm tra khác nhau sao cho hợp lý nhất.
Việc tiến hành kiểm tra kiến thức học sinh theo các hình thức kiểm tra khác nhau chính là đối tượng
mà bài viết này muốn nhắc đến. Với rất nhiều hình thức kiểm tra được thiết kế trong phần mềm, GV
sẽ có nhiều lựa chọn và đưa các hình thức này vào áp dụng trên thực tế.
Công việc mô phỏng cách và hình thức làm bài kiểm tra từ Giấy sang Máy tính sẽ kéo theo khái
niệm Hình thức kiểm tra trực tuyến đã nêu ở đầu đề bài viết này.

4. Sử dụng kết quả kiểm tra để đánh giá học sinh
Cuối cùng là cách mà GV sẽ đánh giá học sinh theo kết quả của bài kiểm tra. Ví dụ các bài kiểm tra
cho điểm hay chỉ phân loại. Nếu là cho điểm thì điểm này sẽ được qui định hệ số ra sao khi tính vào
điểm chung của HS này.
Trong phiên bản mới iQB 7.0, phần mềm đã mở rộng và đưa ra một danh sách đầy đủ các hình thức
kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính, hỗ trợ các nhu cầu kiểm tra kiến thức khác nhau trên thực tế.
Đây là phiên bản phần mềm với nhiều tính năng mở rộng nhiều nhất của bộ phần mềm iQB tính đến
thời điểm hiện nay.
Trong phiên bản mới iQB 7.0, chúng tôi đã đưa vào 5 hình thức, kiểu kiểm tra trực tiếp trên máy
tính: kiểm tra Chuẩn, kiểm tra Nhanh, kiểm tra Mở, kiểm tra Cộng đồng và kiểm tra IQ. Cả 5
hình thức kiểm tra này trong iQB 7.0 đều hỗ trợ hoàn toàn cho tất cả các dạng đề kiểm tra có thể
tiến hành trên máy tính được, bao gồm cả các câu hỏi ngắn và dài, câu hỏi trắc nghiệm, điền khuyết
và cặp đôi. Mỗi hình thức kiểm tra trực tuyến trên đây được thiết lập để hỗ trợ GV và HS thực hiện
bài kiểm tra một cách hiệu quả nhất và đáp ứng nhu cầu kiểm tra đa dạng trên thực tế.
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Thao tác 26. Kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.
Phần 5: Mô tả các hình thức kiểm tra trực tuyến
Bài viết này sẽ mô tả chi tiết ý nghĩa và các thao tác với 5 hình thức kiểm tra trực tuyến có trong
phần mềm iQB 7.0. Đó là các hình thức kiểm tra:
1. Kiểm tra CHUẨN (Standard)
2. Kiểm tra NHANH (Quick)
3. Kiểm tra MỞ (Open)
4. Kiểm tra CỘNG ĐỒNG (Public)
5. Kiểm tra IQ (IQ)
Các phần mềm hỗ trợ các hình thức kiểm tra này như sau:
Stt

Phần mềm

Hỗ trợ hình thức kiểm tra trực tuyến

1

iQB Leo 7.0

Hỗ trợ tất cả 5 hình thức kiểm tra trực tuyến

2

iQB Cat 7.0

Hỗ trợ tất cả 5 hình thức kiểm tra trực tuyến

3

iQB Magic Test 7.0

Hỗ trợ tất cả 5 hình thức kiểm tra trực tuyến

4

iTester 7.0

Chỉ hỗ trợ kiểu Standard Test

5

iTester Pro 7.0

Chỉ hỗ trợ kiểu Standard Test

Sau đây là phần mô tả chi tiết.

1. Kiểm tra chuẩn (Standard Test)
Đây là hình thức kiểm tra chính thức, chuẩn của phần mềm iQB. Hình thức này dành cho việc kiểm
tra định kỳ, chính thức danh cho HS ở lớp cũng như ở nhà.
Mục đich, ý nghĩa:
- Hình thức kiểm tra kiến thức chính thức.
- Kiểm tra định kỳ, thay thế cho các hình thức kiểm tra trên thực tế tại các nhà trường và gia đình
Việt Nam.
- Kiểm tra chính thức và nghiêm túc.
Đối tượng:
- Cá nhân học sinh thực hiện việc kiểm tra kiến thức ở trường hay ở nhà dưới sự hướng dẫn, đánh
giá của GV hay cha mẹ học sinh.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hỗ trợ tất cả các kiểu đề kiểm tra và các loại câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm trước đó.
- Thời gian làm từng câu không hạn chế.
- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.
- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.
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- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.
Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:
Thời gian
làm bài kiểm
tra

Thông tin chung
bài kiểm tra.

Các nút điều
khiển xem nội
dung

Không gian hiện
nội dung các câu
hỏi cụ thể

Vị trí nhập đáp
án cho câu hỏi.

Các nút lệnh điều khiển
làm bài kiểm tra.

2. Kiểm tra nhanh (Quick Test)
Hình thức kiểm tra này dành cho các loại kiểm tra cần thời gian tiến hành nhanh chóng, thông
thường không phải là một bài kiểm tra chính thức.
Mục đich, ý nghĩa:
- Kiểm tra theo một thời gian nhanh chóng và có kết quả ngay.
- Mục đích là kiểm tra thật nhanh, kiểm tra thử và kết quả của bài kiểm tra không quan trọng.
Đối tượng:
- Thông thường đối tượng của hình thức kiểm tra này là HS khi cần tiến hành kiểm tra thật nhanh
trong một khoảng thời gian hạn hẹp nào đó.
- Hình thức này cũng hay được dùng trong các giờ học, dành cho các nhóm HS tiến hành kiểm tra
kiến thức nhanh và thi đua giữa các nhóm.
- Hình thức kiểm tra này cũng có thể được dùng trong các cuộc thi với nhiều người, nhiều nhóm
tham gia, mỗi nhóm cần làm trong thời gian nhanh.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hỗ trợ tất cả các kiểu đề kiểm tra và các loại câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã
làm.
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- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp Media kèm theo.
- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai, thông báo đáp án đúng trên màn
hình và tự động chuyển sang câu tiếp theo.
- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.
Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:
Giao diện bên ngoài của hình thức kiểm tra này gần giống như hình thức kiểm tra Chuẩn, nhưng các
điểm khác biệt là:
- Không có các nút chuyển Câu đầu, Quay lại, Câu tiếp, Câu cuối. Người dùng phải lần lượt thực
hiện các câu hỏi của đề kiểm tra từ đầu đến cuối.
- Thời gian cho phép suy nghĩ để làm 1 câu hỏi bị hạn chế. Nếu hết thời gian mà chưa làm, phần
mềm sẽ coi là làm sai và tự động chuyển sang câu tiếp theo.
- Ngay khi HS nháy chuột chọn đáp án phần mềm sẽ thông báo ngay kết quả và chuyển sang câu
hỏi tiếp theo.
Như vậy đặc điểm khác biệt rõ nhất của hình thức kiểm tra này là thời gian làm 1 câu hỏi bị hạn
chế, làm xong 1 câu thông báo ngay đúng, sai.

Vì ngay sau khi làm xong 1 câu, phần mềm thông báo ngay đúng, sai (xem hình sau) nên HS không
thể quay lại xem các câu đã làm.

3. Kiểm tra mở (Open Test)
Đây là một hình thức kiểm tra hay được sử dụng trên thực tế, dành cho các nhóm học tập dưới sự
hướng dẫn của GV. Bản thân từ "mở" cũng gợi ý nói lên ý nghĩa của kiểu kiểm tra này. Có thể hiểu
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đơn giản đây là hình thức kiểm tra mà người thực hiện sẽ xem được ngay đáp án trong quá trình làm
bài, do vậy mô hình này được gọi là MỞ.
Mục đich, ý nghĩa:
- Mục đích của hình thức này là cho phép người tham gia kiểm tra xem ngay được đáp án của câu
hỏi trong quá trình làm bài kiểm tra. Như vậy đây là mô hình kiểm tra mở theo đúng nghĩa.
- Hình thức kiểm tra này được sử dụng khi HS muốn vừa làm bài kiểm tra vừa muốn tương tác với
từng câu hỏi của bài kiểm tra.
- Hình thức này cũng có thể được sử dụng trong các lớp học, học nhóm, trong đó có sự quan hệ
tương tác mở trong quá trình làm bài kiểm tra.
Đối tượng:
- Đối tượng của hình thức kiểm tra này có thể là một HS, một nhóm HS hoặc cả lớp học làm bài
kiểm tra theo yêu cầu của GV.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hỗ trợ tất cả các kiểu đề kiểm tra và các loại câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được phép quay lại các câu hỏi đã
làm.
- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.
- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ giúp, kiểm tra xem làm đúng
hay sai.
- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông tin kết quả.
- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.
Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:
Giao diện của hình thức kiểm tra này có khuôn dạng tương tự như kiểu kiểm tra Chuẩn, tuy nhiên
sự khác biệt là tại vị trí Khung phía dưới màn hình, tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy 4 nút điều khiển đặc
trưng cho kiểu kiểm tra này.

Các khu vực khác của
Open Test hoàn toàn
tương tự như kiểm tra
Chuẩn.

Khu vực các nút điều
khiển chính của Open
Test
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Làm lại từ đầu
đề kiểm tra này
Kiểm tra xem làm câu
hiện thời đã đúng chưa.

Làm câu tiếp
theo
Xem gợi ý cho câu
hỏi hiện thời

Các nút điều khiển này có ý nghĩa như sau:
Nút
có chức năng gợi ý, trợ giúp người làm bài như sau: khi nháy vào nút này, phần mềm sẽ
hiện nhanh đáp án của câu hỏi này trên màn hình trong vòng 1/2 giây.
Khi đã làm xong 1câu, chúng ta sẽ thấy nút điều khiển

bật sáng như hình dưới đây.

Nếu nháy nút
phần mềm sẽ kiểm tra xem câu hỏi hiện thời làm đúng hay sai và thông báo
ngay trên màn hình.
Kết quả thông báo tương tự như hình dưới đây.
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Nháy nút

để chuyển làm câu hỏi tiếp theo.

4. Kiểm tra cộng đồng (Public Test)
Hình thức kiểm tra Cộng đồng (Public Test) mới được đưa vào phần mềm iQB từ phiên bản 6.0 và
được hoàn thiện từ phiên bản iQB 7.0. Hình thức này được gợi ý dùng trong các hoạt động công
cộng, ví dụ như trong các hoạt động sinh hoạt lớp học, nhóm lớp, toàn trường.
Mục đich, ý nghĩa:
- Mục đích chính của kiểu kiểm tra này là dành cho các hoạt động công cộng, ngoài trời hoặc tại
các vị trí đông người cùng tham dự. Có thể sử dụng hình thức này cho các sự kiện truyền thông và
truyền hình.
Đối tượng:
- Đối tượng sử dụng hình thức kiểm tra này có thể là một nhóm hoặc tập thể HS cùng nhau làm 1
bài kiểm tra trắc nghiệm.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hỗ trợ tất cả các kiểu đề kiểm tra và các loại câu hỏi ngắn, dài, trắc nghiệm, điền khuyết, cặp đôi.
- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối của Test.
- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau một thời gian, pm sẽ thông
báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài
cho 1 câu hỏi trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc không hạn chế
thời gian).
- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên nhiều dòng nếu có nhiều
đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian làm bài có thể thay đổi và chọn đáp án khác.
- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng / tổng số câu. Không được
phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.
- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.
Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:
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Giao diện của hình thức kiểm tra này được thể hiện đơn giản với các nút điều khiển chọn phương án
to, màu sắc rõ nét để dễ dàng làm bài và dễ dàng theo rõi.

Khi người dùng nháy chuột chọn phương án, các phưong án đã chọn sẽ đổi màu trên màn hình. Để
kiểm tra xem làm đúng hay sai cần nháy chuột vào nút

.

Phần mềm sẽ thông báo ngay đúng sai như màn hình dưới đây.

Sau đó phần mềm sẽ tự động chuyển sau câu hỏi tiếp theo.
Hình ảnh sau cho ta thấy câu hỏi Điền khuyết Chọn từ được thực hiện với Public Test như thế nào.
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5. Kiểm tra IQ (IQ Test)
Hình thức kiểm tra IQ là kiểu kiểm tra trắc nghiệm bình thường, gần giống kiểm tra Chuẩn nhưng
sử dụng giao diện của phần mềm IQ Test. Điểm khác biệt duy nhất của kiểu kiểm tra này là sau khi
làm xong không cho phép HS xem lại bài làm của mình. Như vậy sự khác biệt chỉ là rất nhỏ.
Mục đich, ý nghĩa:
- Mục đich của hình thức kiểm tra này là đánh giá kết quả bài kiểm tra kiến thức của HS thông qua
kết quả cuối cùng (tương tự như kiểm tra trí tuệ IQ cũng vậy).
Đối tượng:
- Đối tượng của hình thức kiểm tra này thường là HS làm bài kiểm tra dưới sự hướng dẫn và đánh
giá của GV hay cha mẹ học sinh.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề kiểm tra thuần túy trắc
nghiệm + cặp đôi + điền khuyết, hỗ trợ cả câu hỏi dài.
- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian làm 1 câu hỏi không hạn
chế.
- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và không được phép xem lại các
câu hỏi đã làm.
Giao diện của hình thức kiểm tra này được mô tả dưới đây:
Giao diện của hình thức kiểm tra IQ Test hoàn toàn giống màn hình kiểm tra của phần mềm IQ
Test. HS được quyền xem lại tất cả các câu hỏi đã làm, được phép sửa lại các đáp án đã làm. Khi
làm xong thì bấm nút Nộp bài.
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Khung hiện thông
tin nội dung câu
hỏi.

Các nút cho phép
quay lại bất kỳ câu
hỏi nào của bài
kiểm tra.

Vị trí các nút lệnh điều
khiển làm bài kiểm tra.

Chú ý:
Trong tất cả các hình thức kiểm tra nếu câu hỏi hiện thời có tệp dữ liệu Media đi kèm thì nút trình
diễn media
sẽ hiển thị sáng. Nháy vào nút này để xem trình diễn Media tương ứng của câu
hỏi hiện thời. Thời gian xem trình diễn media vẫn tính vào thời gian làm bài kiểm tra của phần
mềm.
Sau đây là bảng tổng kết lại tất cả các hình thức kiểm tra trực tuyến trong phần mềm.
Hình thức kiểm tra

Mô tả ngắn ý nghĩa

Kiểm tra chuẩn

Hình thức kiểm tra chuẩn, chính thức dành cho việc kiếm tra chính thức
trên lớp học cũng như ở nhà.

Standard Test

Đây là kiểu kiểm tra chuẩn đã có từ phiên bản đầu tiên của phần mềm.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- HS làm lần lượt từng câu, được phép xem và làm lại các câu đã làm
trước đó.
- Thời gian làm từng câu không hạn chế.
- Khi nháy nút Nộp bài mới tính điểm.
- Sau khi xem điểm có thể xem lại đáp án toàn bài kiểm tra.
- Kết quả bài làm của HS ghi vào LogFile.
Kiểm tra nhanh
Quick Test

Hình thức này dành cho việc kiểm tra nhanh kiến thức, được thực hiện
khi không có nhiều thời gian và cần kiểm tra nhiều học sinh trong một
thời gian ngắn.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
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Hình thức kiểm tra

Mô tả ngắn ý nghĩa
- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được
phép quay lại các câu hỏi đã làm.
- Thời gian cho mỗi câu hỏi là hạn chế, kể cả thời gian xem các tệp
Media kèm theo.
- Khi hết thời gian của 1 câu, phần mềm sẽ thông báo đúng/sai và tự
động chuyển sang câu tiếp theo.
- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông
tin kết quả.
- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra mở
Open Test

Hình thức này áp dụng cho các trường hợp kiểm tra kiến thức theo kiểu
vừa học vừa chơi, vừa kiểm tra vừa xem lại kiến thức. Hình thức này có
thể dành cho đối tượng là một nhóm HS hay một lớp học.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- HS chỉ được làm các câu hỏi lần lượt từ đầu đến cuối. Không được
phép quay lại các câu hỏi đã làm.
- Thời gian làm từng câu hỏi không hạn chế.
- Với mỗi câu, HS được quyền thực hiện các lệnh bổ sung như xem trợ
giúp, kiểm tra xem làm đúng hay sai.
- Khi làm xong phần mềm tự động chấm điểm. Xem được toàn bộ thông
tin kết quả.
- Không cho phép xem lại quá trình làm bài sau khi kết thúc kiểm tra.

Kiểm tra cộng đồng
Public Test

Hình thức kiểm tra này dành cho các hoạt động công cộng, kiểm tra
trong một hội trường lớn phía dưới có đông người quan sát. Có thể sử
dụng tại một lớp học hoặc toàn trường.
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Người dùng chỉ được phép làm lần lượt các câu hỏi từ đầu đến cuối
của Test.
- Hình thức làm bài như sau: khi người dùng nháy vào 1 đáp án, sau
một thời gian, pm sẽ thông báo ngay là đúng hay sai và hiện đáp án
đúng nếu làm sai. Có Option qui định thời gian làm bài cho 1 câu hỏi
trong kiểu Test này: hoặc có hạn chế thời gian (mặc định 1 giây, hoặc
không hạn chế thời gian).
- Cách thực hiện là nháy chuột lên một dòng chỉ đáp án (hoặc nháy lên
nhiều dòng nếu có nhiều đáp án đúng). Chú ý nếu chưa hết thời gian
làm bài có thể thay đổi và chọn đáp án khác.
- Khi làm hết câu cuối cùng, pm hiện ngay số điểm và số câu hỏi đúng /
tổng số câu. Không được phép quay lại xem các câu hỏi đã làm.
- Có hiệu ứng âm thanh và hình ảnh cho mỗi phần làm của thí sinh.

Kiểm tra IQ
IQ Test
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Hình thức kiểm tra

Mô tả ngắn ý nghĩa
Các đặc điểm của hình thức kiểm tra này:
- Hình thức kiểm tra này chỉ áp dụng cho Skin IQ và áp dụng cho các đề
kiểm tra thuần túy trắc nghiệm + cặp đôi + điền khuyết.
- HS được phép làm tất cả các câu hỏi không theo thứ tự nào, thời gian
làm 1 câu hỏi không hạn chế.
- Khi nộp bài điểm số được công bố là số câu đúng / tổng số câu và
không được phép xem lại các câu hỏi đã làm.

Bảng sau tổng kết lại 5 kiểu kiểm tra trực tuyến trong phần mềm iQB.
Kiểm tra
chuẩn

Kiểm tra
nhanh

Kiểm tra mở

Kiểm tra
Cộng đồng

Kiểm tra
dạng IQ

Hỗ trợ các dạng Hỗ trợ toàn
câu hỏi nào?
bộ: ngắn, dài,
trắc nghiệm,
điền khuyết,
cặp đôi

Hỗ trợ toàn
bộ: ngắn, dài,
trắc nghiệm,
điền khuyết,
cặp đôi

Hỗ trợ toàn
bộ: ngắn, dài,
trắc nghiệm,
điền khuyết,
cặp đôi

Hỗ trợ toàn
bộ: ngắn, dài,
trắc nghiệm,
điền khuyết,
cặp đôi

Hỗ trợ toàn
bộ: ngắn, dài,
trắc nghiệm,
điền khuyết,
cặp đôi

Thứ tự thực
hiện câu hỏi đề
kiểm tra

Có thể làm bài
theo bất kỳ thứ
tự nào

Bắt buộc thực
hiện lần lượt
các câu hỏi từ
đầu đến cuối

Bắt buộc thực
hiện lần lượt
các câu hỏi từ
đầu đến cuối

Bắt buộc thực
hiện lần lượt
các câu hỏi từ
đầu đến cuối

Có thể làm
bài theo bất
kỳ thứ tự nào

Thời gian thực
hiện 1 câu hỏi

Không hạn chế
thời gian

Hạn chế thời
gian làm 1 câu
hỏi

Không hạn chế
thời gian

Có 2 lựa chọn:
hạn chế hoặc
không.

Không hạn
chế thời gian

Cho phép xem
đáp án câu hỏi
ngay trong quá
trình làm bài

Không cho
phép

Làm xong 1
câu hỏi thì
thông báo ngay
đúng sai và
hiện đáp án
đúng.

Cho phép xem
đáp án khi
người dùng
nháy nút Gợi ý
hoặc Kiểm tra

Ngay sau khi
Không cho
phép
làm xong một
câu hỏi sẽ
thông báo ngay
đáp án đúng.

Cho phép kiểm
tra từng câu
xem đã làm
đúng chưa

Không cho
phép

Không cho
phép

Cho phép xem
đáp án khi
người dùng
nháy nút Gợi ý
hoặc Kiểm tra

Không cho
phép

Không cho
phép

Thời hạn nộp
bài

Tùy ý trong
khoảng thời
gian cho phép
của đề kiểm tra

Nộp bài khi
làm đến câu
cuối cùng

Nộp bài khi
làm đến câu
cuối cùng

Nộp bài khi
làm đến câu
cuối cùng

Tùy ý trong
khoảng thời
gian cho
phép của đề
kiểm tra

Dừng làm bài

Cho phép dừng
làm bài kiểm
tra

Cho phép dừng Cho phép dừng Cho phép dừng Cho phép
làm bài kiểm
làm bài kiểm
làm bài kiểm
dừng làm bài
tra
tra
tra
kiểm tra
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Thao tác 27. Chức năng chấm bài kiểm tra trực tiếp
Với các đề kiểm tra trắc nghiệm không phải bao giờ trên lớp học hoặc ở nhà HS có máy tính để làm
bài kiểm tra. Trong đa số các trường hợp, giáo viên phải in đề kiểm tra ra giấy, phát cho học sinh.
Học sinh làm bài trên giấy, trả bài cho GV và GV tiến hành chấm bài trên giấy.
Đối với các trường hợp này, phần mềm iQB Cat 7.0 có một giải pháp khá đơn giản nhưng tiện lợi
như sau:
1. Với các đề trắc nghiệm hoàn toàn (chỉ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, không tự luận, không
điền khuyết, cặp đôi), phần mềm sẽ có chức năng in các phiếu trả lời trắc nghiệm theo đúng đề
kiểm tra đó để học sinh làm bài.
2. Khi học sinh nộp bài bằng phiếu trắc nghiệm đó, phần mềm có chức năng chấm bài trực tiếp.
Chức năng này cho phép GV chấm bài của học sinh ngay trên máy tính và phần mềm sẽ tự động
chấm điểm thay cho GV. Chức năng này rất thuận tiện cho GV, giảm nhẹ công sức chấm bài trên
giấy của GV.
Sau đây là mô tả các chức năng trên.

1. In phiếu trả lời trắc nghiệm
Các bước thực hiện như sau:
- Mở tệp đề kiểm tra muốn in phiếu trắc nghiệm. Đề kiểm tra này phải là đề làm việc hiện thời.
- Thực hiện lệnh:
Ôn luyện - Kiểm tra ---> Chấm bài kiểm tra.

- Xuất hiện cửa sổ như hình sau.
Trong cửa sổ này, thực hieejnj 2 lựa chọn:
+ Số cột của phiếu trả lời trắc nghiệm.
+ Thứ tự câu hỏi thể hiện trên phiếu.
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- Nháy nút In phiếu kiểm tra.
Cửa sổ Preview như sau xuất hiện.

Từ cửa sổ này có thể in trực tiếp phiếu này ra máy in.
Nếu không ưng ý thì đóng cửa sổ này và lựa chọn các phương án thể hiện khác của phiếu kiểm tra
trắc nghiệm.
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2. Chấm bài trực tiếp theo phiếu trả lời
Sau khi học sinh làm bài và nộp lại cho GV các phiếu trả lời, GV sẽ tiến hành chấm bài theo cách
sau đây.
- Mở tệp đề kiểm tra tương ứng với đề kiểm tra đã cho HS làm bài.
- Thực hiện lệnh:
Ôn luyện - Kiểm tra ---> Chấm bài kiểm tra.
Xuất hiện hộp hội thoại Chấm bài kiểm tra như hình sau:

1. Nhập tên HS, lớp,
SBD (nếu có) của HS
đầu tiên cần chấm bài.

2. Chọn số cột của
phiếu làm bài và cách
thể hiện thư tự câu hỏi
trong phiếu.
Điền các thông tin này
giống như khi in phiếu
làm bài kiểm tra.
3. Nháy nút này để bắt
đầu chấm bài trực tiếp
trên máy tính

- Thực hiện các thao tác:
+ Nhập tên Học sinh, Lớp, Số BD.
+ Chọn số cột và cách hiển thị thư tự câu hỏi trong phiếu làm bài. Chú ý tham số này chọn giống
như đã chọn khi in phiếu làm bài.
- Nháy nút Bắt đầu chấm.
Xuất hiện giao diện màn hình chấm bài như hình sau:
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Chính giữa màn hình này là hình ảnh phần phiếu trắc nghiệm giống như phiếu đã phát cho HS.
- Bắt đầu tiến hành nhập thông tin làm bài theo phiếu của HS này.
Cách nhập phiếu này rất đơn giản.

Có thể dùng chuột: nháy lên các ô tròn để đánh dấu phương án đúng.
Dùng bàn phím: Sử dụng các phím     để dịch chuyển dòng đang chấm. Nháy các phím A,
B, C, D hoặc phím 1, 2, 3, 4, ... để đánh dấu.
- Khi nhập xong phần bài làm của học sinh thì nháy nút Kết quả ở bên trái.
Cửa sổ ghi kết quả sẽ hiện ngay trên màn hình như hình dưới đây.
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Nháy nút Đóng để đóng cửa này.
- Nháy nút Tiếp tục để chuyển sang chấm bài của HS tiếp theo.
Cửa sổ như hình sau xuất hiện cho phép nhập Tên, Lớp, SBD của HS tiếp theo.

Chú ý: Sau khi chấm bài cho 1 HS, nút In KQ Chi tiết sẽ cho phép in ra kết quả chấm bài chi tiết
của một HS như hình sau.
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Thao tác 28. Thống kê câu hỏi theo chủ đề kiến thức
Thống kê câu hỏi trong Ngân hàng là chức năng đơn giản nhưng rất cần thiết đối với các nhà quản
trị Ngân hàng câu hỏi. Chức năng này cho phép chúng ta biết được các thống kê quan trọng liên
quan đến số lượng các câu hỏi đã nhập trong CSDL và phân bổ chúng theo các phân loại khác nhau.
Các chức năng thống kế câu hỏi của Ngân hàng câu hỏi có trong thực đơn Thống kê. Có tất cả 6
lệnh như vậy.

Sau đây sẽ chi minh họa 2 bản thống kê hay dùng nhất.

Thống kê. phân bổ theo kiến thức: mô hình cây
Chức năng này sẽ thống kê toàn bộ câu hỏi trong CSDL phân bổ theo từng chủ đề kiến thức (thể
hiện theo mô hình cây). Với mỗi chủ đề kiến thức sẽ thống kê: tổng số câu hỏi, phân bổ theo
TL/TN/ĐK/CĐ và tỷ lệ phần trăm của các phân bổ này. Bản thống kê có dạng như hình dưới đây.

Phân bổ chi tiết theo chủ đề kiến thức
Chức năng này cũng thống số lượng câu hỏi theo từng chủ đề kiến thức tiêu đề, sau đó có phân bổ
sâu hơn theo các nhóm sau:
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- Phân bổ theo kiểu nội dung: Tự luận / Trắc nghiệm / Điền khuyết / Cặp đôi.
- Phân bổ theo Lý thuyết / Bài tập.
- Phân bổ theo các kỹ năng cơ bản.

Khuôn dạng của bảng phân bổ chi tiết theo chủ đề kiến thức.
Chú ý:
Tất cả các bảng thống kê của phần mềm đều có chức năng in bảng thống kê này ra máy in.
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Thao tác 29. Chức năng Khởi tạo trực tiếp đề kiểm tra (iQB Cat
Full)
Trong mô hình phần mềm iQB, các đề kiểm tra (tệp *.qbt) sẽ được khởi tạo từ nguồn câu hỏi có
trong Ngân hàng (tệp *.iqb). Như vậy về nguyên tắc, ngân hàng câu hỏi phải được thiết lập trước,
đề kiểm tra được kiến tạo sau.
Tuy nhiên trên thực tế, nhiều GV chưa kịp nhập hoặc nhập đủ câu hỏi cho CSDL Ngân hàng câu
hỏi của mình, nhưng họ muốn tạo lập các đề kiểm tra dưới dạng *.qbt để sử dụng các dịch vụ, tính
năng khác của bộ phần mềm iQB. Hoặc sau khi đã tạo lập được đề kiểm tra (dưới dạng tệp *.qbt)
rồi, GV muốn chỉnh sửa, thêm bớt nội dung câu hỏi trong đề kiểm tra này. Tất cả những yêu cầu
trên đều được thể hiện bởi chức năng Khởi tạo, nhập, điều chỉnh trực tiếp đề kiểm tra. Chức
năng này chỉ có trong phần mềm iQB Cat Full và iQB Leo.
Bài viết này sẽ mô tả quá trình khởi tạo trực tiếp một đề kiểm tra (không cần có trước Ngân hàng
câu hỏi nào).

Bước 1: thực hiện lệnh
Từ thực đơn thực hiện lệnh:
Đề kiểm tra --> Khởi tạo, nhập trực tiếp đề kiểm tra.
Màn hình của bước 1 có dạng sau:

Các thao tác trên hộp hội thoại này như sau:
- Nhập tên Test File tại khung Tên tệp. Chú ý không cần gõ phần mở rộng qbt. Phần mềm sẽ tự
động nạp phần mở rộng này.
- Tại vị trí Thư mục lưu trữ nhập thư mục sẽ chứa tệp đề kiểm tra.
- Nhập tên đề kiểm tra tại vị trí Tên đề kiểm tra. Đây là Tên chính thức của đề kiểm tra sẽ được in
ra cùng với đề.
- Mặc định đề sẽ được khởi tạo là đề GỐC. Tuy nhiên có thể thay đổi tạo ngay để chính thức bằng
cách kích chọn tại vị trí đề gốc. Màn hình thay đổi lại như sau:
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Nhập tiếp mã đề kiểm tra vào ô trống bên cạnh.
- Nhấn nút Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. Muốn hủy lệnh nhấn nút Hủy lệnh.

Bước 2: Nhập thông tin thuộc tính của đề kiểm tra
Bước 2 là nhập các thông tin thuộc tính của Đề kiểm tra hiện thời. Màn hình nhập thông tin thuộc
tính của Test File có dạng sau:

Cửa sổ này có 4
TAB thông tin hoàn
toàn tương tự chức
năng Thay đổi
thông số đề kiểm
tra.
Các TAB chính là:
Thông tin mô tả;
Thông tin đề kiểm
tra; Các lựa chọn
nâng cao; Thông
tin nhóm câu hỏi.

Tại cửa sổ này có 4 TAB thông tin sau: Thông tin mô tả; Thông tin đề kiểm tra; Các lựa chọn
nâng cao; Thông tin nhóm câu hỏi.
Có 4 TAB thông tin chính cần nhập tại bước này. Các TAB thông tin này hoàn toàn giống như đối
với lệnh Thay đổi thông số đề kiểm tra.
Sau đây là mô tả sơ lược các nhóm thông tin này.
1. Thông tin mô tả
Là những thông tin mô tả chung của đề kiểm tra cần khởi tạo.
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Các thông tin cần nhập bao gồm:
- Tên đề kiểm tra: tên sẽ hiện tại trang đầu tiên, chính của đề kiểm tra khi in ra giấy.
- Mô tả ngắn: Mô tả sơ lược ý nghĩa, mục đích của đề kiểm tra.
- Tiêu đề trên, Tiêu đề dưới, Tên trường, Tên giáo viên: các tham số này dùng cho các lựa chọn
in đề kiểm tra.
2. Thông tin đề kiểm tra
Đây là các thông tin liên quan trực tiếp đến các tham số, lựa chọn của công việc làm bài kiểm tra.

Các thông tin bao gồm:
- Thời gian làm bài: thời gian làm bài kiểm tra, đơn vị tính là phút. Bắt buộc nhập số nguyên.
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- Thang điểm: thang điểm tối đa của bài kiểm tra này.
- Phương pháp tính điểm: cách chấm bài tự động cho từng câu hỏi khi làm bài trắc nghiệm. Có 3
cách tính điểm tự động của phần mềm: phương pháp 1/0 (làm đúng-> điểm tối đa, làm sai --> điểm
0), lũy tiến tích cực (làm đúng tới đâu tính điểm tới đó, làm sai --> điểm 0), lũy tiến lùi (làm đúng
tới đâu tính điểm tới đó, làm sai tới đâu trừ điểm tới đó).
- Lựa chọn Bình quân điểm: thang điểm các câu hỏi trong đề kiểm tra có bằng nhau hay không.
- Lựa chọn cho phép dừng làm bài kiểm tra hay không.
- Thông số Logfile: tham số này xác định tên Log File là File sẽ ghi lại kết quả làm bài kiểm tra của
học sinh khi thực hiện làm bài trực tuyến theo đề kiểm tra này.
3. Các lựa chọn nâng cao
Trong TAB này chứa các thông tin mật khẩu bảo vệ và các lựa chọn của việc in ấn đề kiểm tra.
Hệ thống mật khẩu của một đề kiểm tra bao gồm 2 mức:
- Mức xem: dùng mật khẩu này để mở đề kiểm tra và thực hiện các thao tác xem, in ấn, làm bài
kiểm tra, trộn câu hỏi. Nhưng không cho phép sửa nội dung câu hỏi.
- Mức đầy đủ: với mật khẩu này, người dùng sẽ có toàn quyền với đề kiểm tra, được quyền sửa nội
dung từng câu hỏi, bổ sung, xóa câu hỏi của đề kiểm tra.

- Muốn cài đặt mật khẩu cho đề kiểm tra nháy chuột để kích hoạt Sử dụng mật khẩu bảo vệ đề
kiểm tra, sau đó nhập mật khẩu cho đề kiểm tra. Mỗi loại mật khẩu cần nhập 2 lần.
- Tại vị trí Các lựa chọn in chọn các tham số phục vụ cho lệnh in đề kiểm tra chính thức của phần
mềm. Các lựa chọn bao gồm Kiểu in và các lựa chọn in thêm các thông số của đề kiểm tra.
- Kiểu in bao gồm 4 lựa chọn sau:
Kiểu cổ điển: Chỉ in ra danh sách các câu hỏi.
Dạng ngắn gọn: In ra danh sách câu hỏi + đáp án (đáp số).
Dạng đầy đủ: In ra danh sách câu hỏi + lời giải chi tiết.
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Đề bài với khung lời giải: In danh sách câu hỏi và khung cho phép làm bài trên giấy.
- Các lựa chọn in khác bao gồm có cho phép in ra các thông số sau đây hay không: Thang điểm câu
hỏi; Chú giải câu hỏi; Tên trường; Tên giáo viên; Tiêu đề trên; Tiêu đề dưới; Tiêu đề hệ thống.
Trong đó Tiêu đề hệ thống là dòng chữ ghi tên và version của phần mềm iQB.
4. Nhập Thông tin nhóm câu hỏi.
Dùng để nhập, điều chỉnh thông tin nhóm câu hỏi trong đề kiểm tra.
Chú ý là TAB này chỉ có tác dụng khi đã nhập trước một số câu hỏi trong đề kiểm tra.
Danh sách toàn bộ các câu hỏi của một đề kiểm tra được xếp theo thứ tự từ câu hỏi 1 đến câu hỏi N
sẽ được chia thành các nhóm câu hỏi, ví dụ:
Nhóm 1: từ câu 1 đến câu p1;
Nhóm 2: từ câu p1+1 đến câu p2;
.......
Nhóm k: từ câu pk-1 +1 đến câu cuối cùng.
Chức năng của TAB thông tin này là xác định và khởi tạo các nhóm câu hỏi này. Mặc định khi đề
kiểm tra được khởi tạo thì luôn có 1 nhóm (nhóm 1) là toàn bộ các câu hỏi của đề kiểm tra.
Nhóm câu hỏi có ý nghĩa như sau: khi xáo trộn câu hỏi của đề kiểm tra, chỉ xáo trộn các câu hỏi
trong cùng 1 nhóm.

Các thao tác nhập nhóm câu hỏi của đề kiểm tra như sau:
- Muốn tạo 1 nhóm mới: chọn dòng câu hỏi tương ứng là vị trí đầu tiên của nhóm (phải là câu hỏi N
hoặc D, không được là câu hỏi phụ P), sau đó nháy nút Tạo mới, một nhóm mới sẽ lập tức được tạo
ra.
Hình ảnh sau cho ta thấy nhóm 2 vừa được tạo ra.
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- Muốn nhập, sửa thông tin về nhóm này, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu của nhóm và nhập sửa
thông tin: tên nhóm, mô tả nhóm tại khung giữa, nhập xong nháy nút Cập nhật.
- Muốn xóa 1 nhóm, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu của nhóm và nháy nút Xóa nhóm.
- Muốn dịch chuyển vị trí của một nhóm, nháy chuột lên dòng câu hỏi đầu tiên của nhóm và nháy
các nút
để chuyển vị trí nhóm này lên, xuống 1 dòng. Chú ý khi chuyển dịch xuống, nếu
dòng hiện thời là câu hỏi D (dài) thì nhóm sẽ được chuyển xuống câu hỏi tiếp theo bỏ qua các câu
hỏi P (phụ).

Bước 3: Nhập dữ liệu câu hỏi
Nhấn nút Nhập điều chỉnh câu hỏi để chuyển sang bước 3.
Bước 3 là bước quan trọng nhất của việc nhập thông tin đề kiểm tra. Tại bước này người dùng cần
nhập, điều chỉnh thông tin các câu hỏi của đề kiểm tra.

Giao diện màn
hình nhập, điều
chỉnh nội dung
chi tiết câu hỏi
của đề kiểm tra.
Bên trái là DS câu
hỏi. Khung phải
là nơi hiện và
nhập, sửa thông
tin chi tiết của các
câu hỏi trong đề
kiểm tra.

Từ cửa sổ nhập, điều chỉnh câu hỏi có thể chuyển về cửa sổ nhập thông tin thuộc tính đề kiểm tra
bất cứ lúc nào bằng cách nháy nút

phía dưới màn hình.

Sau khi nhập xong câu hỏi cho đề kiểm tra, nháy nút Kết thúc để ghi dữ liệu và thoát khỏi lệnh.
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Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB
Cat Full).
Phần 1: Nhập câu hỏi trực tiếp
Bài viết này sẽ mô tả các thao tác nhập, sửa câu hỏi chính trong chức năng Khởi tạo, nhập, sửa trực
tiếp dữ liệu. Phần mềm iQB Cat Full 7.0 có 2 chức năng liên quan.
.

Hai chức năng chính là:
Khởi tạo, nhập trực tiếp đề
kiểm tra.
Khởi tạo và nhập mới 1 đề
kiểm tra mà không cần có
Ngân hàng câu hỏi.
Điều chỉnh chi tiết đề kiểm
tra.
Nhập, sửa nội dung chi tiết các
câu hỏi của một đề kiểm tra
đang mở.

Giao diện màn hình nhập, sửa trực tiếp nội dung câu hỏi của đề kiểm tra có dạng như hình dưới đây.

3. Thanh công cụ
nhập văn bản cho
nội dung các câu
hỏi.

2. Khu vực nhập, điều
chỉnh thông tin chi tiết
của câu hỏi đang chọn.
Có 4 TAB nhập thông
tin chính.
Có 2 nút lệnh chính:
Câu hỏi mới và Cập
nhật.

1. DS các câu hỏi trong đề
kiểm tra hiện trong một
bảng với nhiều hàng, cột.
Phía dưới là các nút lệnh.
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chung. Bao gồm 4 lệnh,
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cửa sổ nhập thuộc tính.
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Màn hình nhập dữ liệu tại bước này bao gồm 4 khu vực chính:
1. Danh sách câu hỏi của đề kiểm tra nằm tại khung trái màn hình cùng các nút lệnh điều khiển phía
dưới.
2. Khung thông tin phải là nơi nhập và điều chỉnh dữ liệu từng câu hỏi của đề kiểm tra.
3. Thanh công cụ nhập văn bản text phía trên màn hình.
4. Nhóm các nút lệnh điều khiển chung phía dưới, bên phải màn hình.
Sau đây là mô tả các lệnh, thao tác cụ thể.

1. Bổ sung thêm 1 câu hỏi mới vào cuối danh sách
Nhấn nút lệnh
, sau đó nhập thông tin của câu hỏi mới này vào 5 TAB thông tin của
khung bên phải màn hình.

Nhập thông tin cho câu
hỏi mới trong 5 TAB
thông tin:
Phân loại, Nội dung, Các
phương án trả lời, Đáp
án và Lời giải.
Nhập xong nhấn nút Cập
nhật phía dưới.

Chú ý quan trọng:
- Mỗi câu hỏi được nhập dữ liệu tương tự như việc nhập câu hỏi trong CSDL của phần mềm. Các
kiểu chính của câu hỏi là N (ngắn), D (dài) và P (phụ). Sau 1 câu hỏi Dài bắt buộc phải có tối thiểu
một câu hỏi P (phụ).
- Hỗ trợ nhập tất cả các dạng câu hỏi trừ ra dạng câu hỏi trắc nghiệm, đáp án động của phần mềm.
- Cho phép nhập dữ liệu media (cho phép vả ghi âm âm thanh trực tiếp).
Sau khi nhập xong thông tin cho câu hỏi mới, nhấn nút Cập nhật. Ta sẽ thấy câu hỏi này được bổ
sung vào dòng cuối cùng của DS câu hỏi bên trái màn hình.
Giao diện nhập nội dung chi tiết của câu hỏi có khuôn dạng tương tự như việc nhập câu hỏi chính
vào Ngân hàng câu hỏi của phần mềm.
Sau đây là mô tả ngắn một số giao diện khi nhập thông tin nội dung câu hỏi.
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TAB Phân loại

Giao diện TAB
Phân loại.
Trong TAB này thiết
lập các thông tin
phân loại nội dung
của câu hỏi. Được
phép thiết lập tất cả
các loại câu hỏi mà
phần mềm iQB gỗ
hỗ trợ (trừ ra loại
câu hỏi trắc nghiệm,
đáp án động).

TAB Nội dung câu hỏi, đáp án, lời giải

Giao diện nhập
câu hỏi dạng trắc
nghiệm, nội dung
và đáp án lưu
cùng nhau.
Phía trên là nội
dung + đáp án.
Phía dưới là phần
nhập phương án
đúng của đáp án.
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Đây là giao diện
nhập đáp án đối với
câu hỏi dạng trắc
nghiệm, nội dung
và đáp án không
lưu cùng nhau.
Nội dung câu hỏi
nhập trong TAB
Nôi dung.
Đáp án nhập trong
TAB: Các phương
án trả lời.

Giao diện nhập
nội dung câu hỏi
dạng Điền
khuyết.
Phía dưới cho
phép chọn 1
trong 3 kiểu câu
hỏi điền khuyết:
- Kéo thả từ.
- Điền từ.
- Chọn từ.
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Giao diện nhập
các cặp thông tin
cho câu hỏi cặp
đôi.
Các cặp thông tin
này được nhập
trong TAB: Các
phương án trả lời.
Dãy thông tin
được nhập ở 2
cửa sổ nhỏ 2 bên.

2. Sửa đổi, điều chỉnh thông tin câu hỏi đã có trong danh sách
Muốn sửa lại một câu hỏi đã nhập thực hiện như sau: Trong DS bên trái nháy chuột chọn câu hỏi
(khi đó nội dung câu hỏi này sẽ cập nhật vào 5 TAB thông tin bên phải). Tiến hành điều chỉnh
thông tin câu hỏi này trong khung bên phải (với 5 TAB thông tin). Nhập xong thì bấm nút Cập
nhật để ghi lại các thay đổi.
Chú ý: việc thay đổi kiểu câu hỏi (kiểu ngắn, dài, phụ) phải rất thận trọng nếu không sẽ phá vỡ tính
logic của dãy các câu hỏi trong đề kiểm tra. Theo qui định của phần mềm sau một câu hỏi Dài phải
có tối thiểu một câu hỏi Phụ kèm theo.
3. Xóa một câu hỏi trong danh sách
Chọn câu hỏi trong danh sách và nhấn nút lệnh

. Phần mềm đưa ra thông báo sau.

Nhấn nút Yes nếu muốn xóa thực sự, nhấn nút No để đóng hộp hội thoại và không thực hiện lệnh
này.
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Thao tác 30. Nhập, sửa trực tiếp câu hỏi của đề kiểm tra (iQB
Cat Full).
Phần 2: Làm việc với danh sách câu hỏi
Phần này sẽ trình bày tiếp các thao tác cơ bản trong giao diện nhập, sửa trực tiếp nội dung câu hỏi
của đề kiểm tra.
Trong cửa sổ nhập, sửa nội dung câu hỏi của đề kiểm tra chúng ta chú ý đến nhóm các nút lên bên
dưới danh sách câu hỏi tại khung bên trái của màn hình.

Nhóm các lệnh, chức năng
làm việc với DS câu hỏi của
đề kiểm tra.
Sau đây là mô tả các tính năng này.

1. Dịch chuyển thứ tự câu hỏi trong danh sách
Muốn thực hiện việc dịch chuyển một câu hỏi trong danh sách lên hoặc xuống thực hiện thao tác
sau:
- Nháy chọn dòng chứa câu hỏi này.
- Nháy nút

để chuyển dịch câu hỏi lên trên.

- Nháy nút

để chuyển câu hỏi xuống dưới.
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2. Xóa câu hỏi
Muốn xóa một câu hỏi trong danh sách (hoặc xóa nhiều câu liền nhau) thực hiện thao tác sau:
- Nháy chọn câu hỏi muốn xóa.
- Muốn chọn nhiều câu hỏi thì nhấn giữ phím Shift trong khi chọn nhiều câu liên tục.
- Nháy nút

.

- Xuất hiện hộp hội thoại như sau:

- Nháy Yes để đồng ý xóa.

3. Bổ xung câu hỏi từ một đề kiểm tra khác
Chức năng này cho phép người dùng bổ xung vào cuối danh sách các câu hỏi lấy từ một đề kiểm tra
khác. Đây chính là chức năng thuộc nhóm “tách, ghép đề kiểm tra”.
Cách làm như sau:

- Nháy nút

.

- Xuất hiện hộp hội thoại Chọn tệp. Tìm chọn 1 tệp đề kiểm tra muốn lấy câu hỏi bổ sung vào đề
đang làm việc hiện thời.
- Hộp hội thoại sau xuất hiện cho phép quan sát các câu hỏi có trong đề kiểm tra vừa mở.
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Chọn các câu hỏi cần nhập bằng cách nháy chuột vào ô check bên trái câu hỏi. Có thể chọn nhiều
câu hỏi đồng thời. Khung bên phải cho phép xem nhanh nội dung câu hỏi này. Muốn chọn toàn bộ
nháy vào nút
trên thanh tiêu đề.
Sau khi chọn xong nhấn nút Đồng ý để chuyển nhập các câu hỏi đã chọn sang đề kiểm tra đang
khởi tạo.

4. Chuyển nhập câu hỏi từ DOC file
Chức năng này cho phép chuyển nhập các câu hỏi đã nhập sẵn trong một tệp DOC vào danh sách
câu hỏi đang làm việc hiện thời. Thao tác như sau:
- Nháy nút

.

- Hộp hội thoại sau xuất hiện. Hộp hội thoại này hoàn toàn tương tự như đối với chức năng Chuyển
nhập câu hỏi từ DOC file vào Ngân hàng câu hỏi. Điểm khác biệt duy nhất là trong trường hợp này
không cần xác định Kỹ năng và Chủ đề kiến thức của câu hỏi cần chuyển nhập.

Màn hình này có khuôn dạng hoàn toàn tương tự màn hình của lệnh Chuyển nhập câu hỏi từ DOC
File vào CSDL. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu hỏi, phần mềm sẽ tự
động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển nhập.
Sau khi thay đổi các thông tin lựa chọn, nhấn nút Chuyển nhập để tiến hành công việc chuyển
nhập.
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5. Chuyển nhập câu hỏi từ Text Editor
Chức năng này cho phép chuyển nhập câu hỏi vào danh sách từ một cửa sổ Text Editor mà người
dùng có thể nhập trực tiếp câu hỏi. Người dùng có thể sao chép, cắt dán câu hỏi từ các DOC file vào
cửa sổ soạn thảo Text Editor này.
Thao tác như sau:
- Nháy nút

.

- Hộp hội thoại sau xuất hiện cho phép chọn định dạng, kiểu các câu hỏi sẽ được nhập trong Text
Editor. Cửa sổ này hoàn toàn tương tự như khi chuyển nhập câu hỏi trong các lệnh nhập câu hỏi
chính của phần mềm.

- Lựa chọn các thông số của cửa sổ trên. Chú ý nên lựa chọn Tự động phân biệt loại nội dung câu
hỏi, phần mềm sẽ tự động nhận biết khuôn dạng của các câu hỏi trong văn bản và tự động chuyển
nhập.
Nháy nút Bắt đầu để vào cửa sổ soạn thảo câu hỏi. Chú ý các câu hỏi sẽ được phân biệt bởi các ký
tự phân biệt dùng chung cho tất cả các vị trí chuyển nhập của phần mềm.
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Sau khi nhập xong thực hiện lệnh Tệp --> Cập nhật hoặc Ctrl-S để chuyển nhập vào đề kiểm tra.
Việc chuyển nhập này sẽ đưa các câu hỏi đã nhập vào cuối danh sách câu hỏi của đề kiểm tra.
Sau khi đã hoàn tất toàn bộ công việc nhập đề kiểm tra, công việc cuối cùng cần phải làm là bấm
nút
để chính thức khởi tạo đề kiểm tra. Phần mềm sẽ kiểm tra các lỗi logic của thông
tin đề kiểm tra đã nhập, nếu có lỗi sẽ thông báo, nếu không có lỗi sẽ tiến hành khởi tạo hoặc cập
nhật đề kiểm tra.
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