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1 GIỚI THIỆU 

MR.TEST (MARK RECOGNITION TEST) là phần mềm dùng để tổ chức thi trắc 

nghiệm với khả năng chấm tự động bằng cách quét ảnh phiếu thi để xử lý. Phần mềm 

được phát triển tại Trung tâm Ứng dụng CNTT (CAIT), Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Phần mềm đã đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ năm 2002 và Giải nhất Nhân 

tài đất Việt năm 2006.  Phần mềm đã được triển khai tại hơn 500 đơn vị bao gồm các 

trường THPT, các trường đại học và các sở giáo dục đào tạo như: Sở GDĐT TP Hà Nội, 

Sở GDĐT Tỉnh  Hải Dương, Sở GDĐT Tỉnh Lạng Sơn, Sở GDĐT Tỉnh Tây Ninh…  

Trong quá trình cài đặt và sử dụng phần mềm nếu bạn cần trợ giúp hoặc các yêu cầu khác, 

xin vui lòng liên hệ 

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin,  

Viện CNTT, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 5, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

Điện thoại: 04.3754.9331 – Hotline: 0199.228.1111  

Email: suport@vnu.edu.vn – Website: http://cait.vnu.edu.vn 

 

1.1 Mười  lý do bạn nên sử dụng phần mềm này 

1. MR.TEST một giải pháp trọn gói giúp bạn tổ chức thi trắc nghiệm. Phần mềm hỗ 

trợ tất cả các khâu quản lý cơ sở dữ liệu học sinh (nguồn thí sinh), quản lý môn học 

và ngân hàng đề của môn học, lên danh sách thí sinh và phòng thi, tự động sinh đề 

và phiếu thi, tự động chấm và xử lý kết quả sau thi kể cả sinh báo cáo và cập nhật 

CSDL đào tạo.  

2. Dễ sử dụng. Bạn chỉ mất dưới  1 giờ là có thể làm chủ được phần mềm này. Giao 

diện phần mềm vừa dưới dạng lệnh đơn (menu truyền thống) và sơ đồ luồng công 

việc mà người sử dụng chỉ cần thực hiện từ trái qua phải như trong hình 1. 

 

 

mailto:suport@vnu.edu.vn
http://cait.vnu.edu.vn/
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Hình 1. Giao diện phần mềm MR.TEST  

3. Hỗ trợ cho cả hai loại máy quét, máy quét ảnh (scanner tốc độ cao) và máy quét 

điểm (Chúng tôi dùng thuật ngữ máy quét điểm với các loại máy chỉ có thể quét 

được điểm không quét được ảnh. Các máy này sử dụng diode quang để đọc các 

đánh dấu và thường được biết dưới tên viết tắt là OMR). Với máy quét ảnh, 

MR.TEST  tự phát hiện ra driver của máy quét và điều khiển trực tiếp máy quét 

chứ không sử dụng công cụ quét ảnh độc lập như của một số phần mềm chấm thi 

trắc nghiệm khác đang có ở Việt Nam.. 

4. Nhận dạng với tốc độ rất cao. Với máy tính cho tốc độ 3 Ghz, tốc độ nhận dạng 

phiếu thi lên tới hơn 20.000 bài thi khổ A4 trong một giờ. Vì thế tốc độ chấm chỉ 

phụ thuộc bạn sử dụng máy quét có tốc độ bao nhiêu. 

5. Quản lý ngân hàng câu hỏi và sinh đề thi tự động đáp ứng nhiều kiểu trộn đề khác 

nhau như: trộn câu hỏi, trộn phương án, trộn các khối kiến thức 

6. Tự động thiết kế phiếu trả lời theo số câu hỏi. Điều này làm đơn giản công việc của 

người tổ chức thi. Một số phần mềm hiện nay bắt người sử dụng phải tự thiết kế 

lấy phiếu trả lời, rất mất thời gian. Ngoài ra, MR.TEST  còn in cho cả phiếu soi, là 

phiếu trả lời đã đánh dấu sẵn các phương án đúng. Ở những nơi chưa có máy quét 
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hoặc khi máy quét bị hỏng có thể chụp phiếu soi lên giấy trong (transparent) và áp 

vào bài thi để chấm. 

7. Hỗ trợ cho lập danh sách thí sinh từ các nguồn khác nhau: 

 Từ cơ sở dữ liệu của các lớp nếu bạn đã quản lý học sinh bằng chương trình 

này.  

 Từ bảng tính excel. 

 Từ file text mà các trường được quy định cách nhau bởi dấu Tab. 

 Nhập trực tiếp. 

 Sau khi lập danh sách thí sinh, có thể đánh số báo danh và tách các phòng 

thi. 

8. Có chế độ xử lý  chấm bài khi có sự cố thông minh. Khi có những bài vì lý do thí 

sinh đánh dấu sai quy cách mà 

không chấm được, MR.TEST  cho 

phép người dùng chỉ định trực tiếp 

thí sinh và bài thi để chấm theo kiểu 

bán tự động. MR.TEST  cũng có chế 

độ đoán mã đề khi thí sinh sai mã đề 

bằng cách thử các biểu điểm chọn 

điểm cao nhất. Bình thường nếu áp 

một biểu điểm không đúng cho một 

bài thi, thí sinh chỉ được chừng 25% 

số điểm. Nếu với một biểu điểm của 

một đề nào đó, điểm tăng vượt trội so với các biểu điểm của các khác thì hầu như 

chắc chắn là đó chính là đề đúng.  Dĩ nhiên chỉ nên áp dụng cho các buổi thi thông 

thường. Đối với thi tốt nghiệp hay tuyển sinh đại học thì việc quyết định một vấn 

đề nghiêm trọng như vậy nên dành cho hội đồng chấm thi. 

9. Bạn không phải dùng giấy cứng, in rất chính xác làm phiếu trả lời. Điều này sẽ 

giảm chi phí đáng kể cho thí sinh. 

10. Phần mềm tuân thủ các chuẩn chuyển giao dữ liệu của Cục Khảo thí, Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

 

2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG 

2.1 Yêu cầu về môi trường phần mềm và phần cứng của máy tính 

Để phần mềm có thể được cài đặt thành công và hoạt động hiệu quả, hệ thống của bạn cần 

đáp ứng được yêu cầu về hệ điều hành, phần mềm hỗ trợ và yêu cầu tối thiểu về phần 

cứng như sau: 

 Hinh ảnh: Đêm đăng quang  của nhóm 

tác giả MR.Test trong lễ trao giải Nhân tài 

đất Việt 2006 
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Yêu cầu Cấu hình 

Hệ điều hành Window 7 SP1 hoặc mới hơn 

Phần mềm Office Microsoft Office 2007 hoặc mới hơn. 

 Để hỗ trợ việc soạn thảo công thức toán học thì máy tính 

cần được cài đặt công cụ Equation Editor đi kèm với bộ 

office hoặc công cụ tương đương là MathType. 

Thư viện Microsoft .NET Microsoft.Net 4.5 

Trong khi cài đặt phần mềm, nếu máy tính của bạn chưa 

được cài đặt thư viện này, hệ thống sẽ tự động cài đặt. 

Bộ xử lý CPU Tốc độ tối thiểu 1Ghz 

Bộ nhớ máy tính RAM Dung lượng tối thiểu 2GB 

Ổ đĩa lưu trữ HDD Dung lượng tối thiểu 16GB.  

Nếu là máy để xử lý chấm bài thi thì ổ đĩa lưu trữ cần 

được tính toán để phù hợp với số bài thực tế. Theo đó 

dung lượng của ổ đĩa cần sẽ là:  

Dung lượng =Số bài thi cần lưu x 300KB/bài 

Màn hình / Card đồ họa Độ phân giải tổi thiểu 1024x760 

Máy quét bài thi Scanner  TWAIN driver 

Phần mềm MR.TEST  được thiết kế để có thể điều khiển 

quét bài thi từ bất cứ loại máy scan nào có hỗ trợ trình 

điều khiển TWAIN. Vì vậy khi cài đặt driver cho máy 

scan, bạn cần cài đặt thêm trình điều khiển TWAIN từ bộ 

cài driver đi kèm với máy scan.  

 

2.2 Cài đặt phần mềm 

Phiên bản MR.TEST  6.0 được cung cấp trên một đĩa CD. Khi mở đĩa CD bạn sẽ thấy 1 

file cài đặt là Setup.exe như hình bên dưới. Bạn chạy file này để bắt đầu cài đặt. Tiến 

trình cài đặt được diễn ra một cách tự động. 
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Hình 2. Bộ cài đặt MR.TEST  

 

Mặc định phần mềm sẽ được cài đặt vào thư mục  

C:\Program Files\MR.TEST  6.0S 

Trong thư mục cài đặt phần mềm có thư mục SAMPLE là thư mục chưa các dữ liệu cần 

thiết để bạn có thể thử các chức năng của phần mềm bao gồm: 

 Thư mục BAITHI: chứa các file ảnh bài thi để chấm thử 

 Thư mục DAPAN: chứa các file đáp án để phục vụ chấm thi 

 Thư mục NganHangCauHoi: chứa các file mẫu để nhập ngân hàng câu hỏi từ MS 

Word vào phần mềm 

 Thư mục ThiSinh: chưa file Excel danh sách thí sinh để nhập vào phần mềm 
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Hình 3. Thư mục MR.TEST 6.0 sau khi cài đặt xong. 

Khi cài đặt xong, bạn có một bản dùng thử. Bản dùng thử có một kỳ thi demo với hai 

ngân hàng câu hỏi của môn học tiếng Anh và Tin học cơ sở. Hai ngân hàng này có một số 

không nhiều các câu hỏi, đủ để demo. Bạn có thể tự cập nhật các môn học và ngân hàng 

câu hỏi cho mình. Bản dùng thử hạn chế bạn chỉ làm thêm được một kỳ thi và số thí sinh 

của kỳ thi đó không quá 50. Nếu bạn tổ chức nhiều kỳ thi hơn hoặc có nhiều số thí sinh 

hơn, bạn vẫn có thể thực hiện được tất cả mọi chức năng. Tuy nhiên trong lần sử dụng 

sau, MR.TEST  chỉ giữ lại môn cuối cùng và xoá bớt chỉ giữ lại 50 thí sinh. 

2.3 Đăng nhập hệ thống 

Sau khi cài đặt xong, bạn click vào biểu tượng MR.TEST  6.0 ở trên nền màn hình để bật 

chương trình. Bạn cần thực hiện đăng nhập vào hệ thống trước khi sử dụng các chức năng 

của phần mềm. 
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Hình 4. Đăng nhập hệ thống 

Tài khoản mặc định sau khi cài đặt là admin , và không có mật khẩu. 

2.4 Đăng ký sử dụng, 

Để đăng ký sử dụng chương trình, từ menu chính bạn vào chức năng Hỗ trợ ►Đăng ký 

bản quyền 

 
Hình 5. MR.TEST  yêu cầu điền mã số đăng ký. 
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3 BÀI THI ĐỘC LẬP 

Bắt đầu từ phiên bản MR.TEST 6.0 S, khái niệm Bài thi độc lập được đưa vào hệ thống. 

Với bài thi độc lập bạn có thể tổ chức nhanh một bài thi mà không cần thiết phải thiết lập 

kỳ thi. Điều này hữu ích cho các đơn vị sử dụng thường xuyên tổ chức nhanh một bài thi, 

ví dụ như: Thi kiểm tra đánh giá nhân viên, Thi kiểm tra đánh giá đầu vào lớp tiếng anh 

trẻ em,… 

Hình bên dưới là hình minh họa tạo mới một bài thi độc lập .Ngoài việc đánh dấu Là bài 

thi độc lập thì các tham số khác được thiết lập giống như một bài thi thuộc một kỳ thi. 

 

Hình 6. Tổ chức một bài thi độc lập 

Sau khi khai báo một bài thi độc lập thì các tác vụ khác như: tạo danh sach thi, quét bài, 

chấm thi, in bảng điểm được thư hiện tương tự như các bài thi thuộc kỳ thi. Vì vậy xin 

mời bạn tham khảo cách sử dụng các tác vụ trên ở mục 4 và các mục tiếp theo. 

4 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT KỲ THI 

4.1 Chuẩn bị một kỳ thi 

Lập một kỳ thi: Một kỳ thi được hiểu là một lần thi tương ứng với một môn học, một tập 

hợp xác định các thí sinh, với một tập hợp các đề thi xác định và diễn ra trong một khoảng 

thời gian đã định. Có nhiều kỳ thi cùng liên quan đến một môn học. Ví dụ với môn học 

“Kiểm tra Anh văn học kỳ 1 lớp 12”, “Thi tiếng Anh tốt nghiệp phổ thông”,  “Tin học cơ 

sở lần thứ 1 cho khoá 45”, “Thi tuyển sinh vào đại học môn tiếng Anh”. Với MR.TEST 
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trước khi thi ta phải khai báo tên kỳ thi ứng với một môn học nào đó cùng với một vài 

tham số cần thiết khác như thời gian thi, nơi đặt dữ liệu của kỳ thi, thang điểm, mức độ 

làm tròn khi chấm điểm và số đề thi cần phải lập, kiểu ra đề (tự động có hoán vị hoặc tự 

động không hoán vị hoặc chỉ khai báo biểu điểm). Trong trường hợp làm đề tự động bạn 

phải chọn ngân hàng đề nào. 

Lập danh sách thí sinh và chia phòng: Có kỳ thi chỉ cho một số học sinh của một lớp được 

thi, ví dụ trường hợp có một số học sinh chưa đủ điều kiện thi. Có kỳ thi lấy nguồn thí 

sinh từ nhiều lớp, ví dụ kỳ thi lại do có ít thí sinh nên có thể ghép từ một vài lớp. Thậm 

chí danh sách thi có thể lập tự do không theo một nguồn sẵn có nào cả như một kỳ thi học 

sinh giỏi. Cần phải lên danh sách, ghép lớp, đánh số báo danh, chia phòng, in danh sách 

thí sinh. 

Làm đề. Để làm đề phải căn cứ vào các yếu tố của kỳ thi mà ta đã xác định: thời gian thi 

bao nhiêu phút, điểm cho tối đa là bao nhiêu, số lượng đề cần tạo và thêm một yếu tố nữa 

là nội dung thi thuộc các học phần nào của giáo trình. Có những kỳ thi chỉ thi một số phần 

của môn học.  

Làm phiếu thi: phiếu thi được MR.TEST  thiết kế tự động tuỳ theo các tham số của kỳ thi 

trong đó có số câu hỏi. Ngoài phiếu thi, có thể phải in cả phiếu soi để chấm bằng cách so 

phiếu một cách thủ công nếu không có máy chấm 

Hướng dẫn thi:  Một khi đã chấm bằng máy thì những sai lầm về quy cách làm bài phải 

được tôn trọng tuyệt đối. Vì thế cần hướng dẫn thí sinh rất cẩn thận. MR.TEST có sẵn 

chức năng in phiếu hướng dẫn thi 

4.2 Cho thi 

Nếu thi trực tiếp trên mạng thì thí sinh cần đăng nhập vào hệ thống thi trên mạng để tải đề 

về máy của mình để đánh dấu trực tiếp vào các form của các câu hỏi. Còn đối với phần 

mềm MR.TEST, thí sinh làm bài bình thường trên giấy nên chỉ cần nhân bản đề và phiếu 

trả lời, giao cho thí sinh làm bài rồi thu lại phiếu trả lời.  

MR.TEST  có chức năng in hướng dẫn thí sinh làm bài thi. 

Nếu bạn sử dụng máy quét điểm thì cứ sử dụng phần mềm nhận dạng cung cấp theo máy 

quét điểm. Kết quả thu được sẽ được khai báo với MR.TEST  để xử lý các công đoạn tiếp 

theo. 

4.3 Chấm thi và xử lý điểm 

Đây là công đoạn độc đáo nhất của phần mềm MR.TEST. Hãy đặt cả tập phiếu trả lời của 

thí sinh vào máy quét và chọn chức năng chấm thi và thi hành. Bài thi sẽ được lưu lại 

trong máy dưới dạng ảnh theo chuẩn JPEG. Không có gì phải ngại về độ lớn. Với một đĩa 

vài chục GB, có thể lưu hàng chục nghìn bài . Một khi bài được lưu, cần tra cứu để xem 

xét một bài nào đó có thể xem trực tiếp trên màn hình. 
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Nếu cơ sở đào tạo của bạn chưa mua máy quét thì không thể chấm tự động được. Trong 

trường hợp đó bạn vẫn có thể dùng MR.TEST để làm đề tự động và làm phiếu soi (tốt 

nhất là bạn in trên giấy trong). Tại vị trí các phương án đúng, MR.TEST sẽ in một ô đậm 

cùng với số điểm tương ứng bên cạnh. Chi tiết về phiếu soi, xem trong mục in phiếu. 

Bản chuẩn của MR.TEST không cho phép điều chỉnh điểm. Tuy vậy MR.TEST có một 

phiên bản khác cho phép sau khi chấm bạn có thể điều chỉnh điểm. Nếu bạn có nhu cầu, 

phải báo lại cho chúng tôi. MR.TEST hỗ trợ bạn các khả năng can thiệp trực tiếp để điều 

chỉnh điểm trên cơ sở không thay đổi thứ tự kết quả của các thí sinh. Một số khả năng đó 

là: 

 Cùng nhân điểm lên một hệ số 

 Cùng cộng điểm thêm một gia số 

 Cho điểm trực tiếp đối với một số trường hợp, ví dụ như thưởng điểm 

Cả hai phiên bản đều cho phép chấm bài trực tiếp, ví dụ do bài thi có ảnh quá xấu, số báo 

danh sai, mã đề thi sai. Trong trường hợp này, MR.TEST sẽ hiển thị bài thi để người 

chấm ghi nhận từng phương án của thí sinh, MR.TEST sẽ so sánh với đáp án để cho điểm 

giúp.  

Những khả năng trên có nhu cầu từ thực tiễn chấm bài của các giáo viên. 

MR.TEST cũng tự quy điểm theo thang điểm do bạn quy định và chuyển giao kết quả 

theo yêu cầu dưới nhiều hình thức như: 

 In bảng điểm ra giấy 

 Tự động cập nhật vào CSDL đào tạo với việc khai báo cách giao tiếp giữa các 

CSDL nếu có sự khác biệt. Chức năng này có thể được sửa đổi tuỳ theo cơ sở dữ 

liệu sẵn có của người sử dụng 

 Kết xuất ra file bảng tính excel 

 Kết xuất ra file văn bản 

 

5 SỬ DỤNG MR.TEST 

5.1 Vào hệ thống  

Khi khởi động, MR.TEST yêu cầu bạn phải cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu. Để có 

tên trong danh sách người sử dụng, bạn phải được người quản trị cấp quyền. Lần đầu 

chính người quản trị cấp mật khẩu cho bạn. Sau khi có quyền sử dụng, bạn hoàn toàn có 

quyền và nên thay đổi mật khẩu của mình để chính người quản trị cũng không thể mạo 

danh được. 

Khi mới cài đặt chương trình, có một người dùng được tạo sẵn là admin với mật khẩu 

trống (không cần gõ vào mật khẩu). Sau này chính admin cũng phải tự đổi mật khẩu của 

mình và cấp quyền sử dụng cho những người khác nữa. 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – MRTEST 6.0S | 14 

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 Tel: (04)37549331 

Hotline: 0199.228.1111 
 support@vnu.edu.vn 

 
CAIT.VNU.EDU.VN 

 

Một người khi tạo ra một kỳ thi, sẽ có toàn quyền với kỳ thi đó gọi là “quyền làm chủ”. 

Những người khác sẽ không nhìn thấy kỳ thi này trừ khi người chủ của kỳ thi cho phép 

cùng được thao tác. Quyền này gọi là “quyền thao tác”. 

Khi đăng nhập, bạn sẽ thấy một hộp thoại như trong hình 4.1. Hãy gõ vào tên đăng nhập 

và mật khẩu của bạn đã đăng ký. Bạn cần điền đủ và chính xác tên đăng nhập và mật khẩu 

đã được cấp. Chỉ cần bạn thiếu hoặc điền sai một trong hai thông tin đó, hệ thống sẽ hiện 

thông báo yêu cầu bạn nhập lại. 

 

Hình 7.  Đăng nhập hệ thống 

Sau khi đăng nhập, cửa sổ chính của chương trình sẽ xuất hiện như trong hình 8. Để dễ sử 

dụng, ở trung tâm màn hình bố trí một sơ đồ quy trình thi chuẩn mà bạn có thể lần lượt 

bấm vào các nút theo trình tự các mũi tên chỉ dẫn trên sơ đồ để thực hiện các bước cần 

thiết của kỳ thi đã được chọn.  

5.2 Thực hiện các chức năng  

Để chọn chức năng và thi hành, bạn có thể thực hiện theo một trong hai cách sau: 

Mở lệnh đơn chính và bấm vào tên chức năng trên lệnh đơn. Mọi chức năng đều có trên 

lệnh đơn chính 
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Hình 8.  Thi hành chức năng từ trên lệnh đơn chính 

Cách thứ 2 bạn có thể chọn ngay các chức năng trên Sơ đồ luồng công việc 

5.3 Dòng trạng thái và kỳ thi mặc định.  

Phía cuối màn hình là dòng trạng thái của kỳ thi đang được xét. Để cho tiện, trong số các 

kỳ thi đã được đăng ký, bạn có quyền chọn một kỳ thi làm kỳ thi mặc định (default) để cứ 

chạy chương trình là MR.TEST đã làm việc với kỳ thi đó (xem chi tiết trong phần chọn 

kỳ thi mặc định). Dĩ nhiên bạn hoàn toàn có quyền thay đổi kỳ thi mặc định.  

Một kỳ thi có thể có nhiều trạng thái khác nhau như chưa/đã tạo danh sách thí sinh, 

đã/chưa làm đề, đã/chưa in đề, đã/chưa chấm bài... Khi mở kỳ thi nào thì trạng thái của kỳ 

thi đó xuất hiện ở dòng trạng thái giúp người sử dụng nắm được tiến triển của kỳ thi. 

5.4 Ra khỏi hệ thống 

Bạn có thể ngừng làm việc bằng cách đóng cửa sổ ứng dụng hoặc từ mở menu hệ thống 

và chọn Đăng xuất 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – MRTEST 6.0S | 16 

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 Tel: (04)37549331 

Hotline: 0199.228.1111 
 support@vnu.edu.vn 

 
CAIT.VNU.EDU.VN 

 

 

Hình 9. Ra khỏi hệ thống 

5.5 Đổi mật khẩu 

Lúc đầu tiên để có quyền sử dụng hệ thống, người quản trị phải cấp cho bạn tên đăng 

nhập và mật khẩu. Vào thời điểm đó có hai người biết cả tên và mật khẩu của bạn là chính 

bạn và người quản trị. Tuy nhiên để tránh nguy cơ bị lạm dụng bạn nên đổi mật khẩu để 

bạn trở thành người duy nhất làm chủ quyền hạn của mình. Hãy chọn chức năng đổi mật 

khẩu trong nhóm chức năng hệ thống. Khi đó bạn sẽ thấy một hộp thoại (dialog box) như 

hình dưới đây. 

 

Hình 10. Đổi mật khẩu 

Hãy gõ vào mật khẩu đang dùng, mật khẩu mới và xác nhận (nhập lại mật khẩu mới) sau 

đó bấm nút Đồng ý. Nếu mật khẩu cũ không đúng sẽ có thông báo "Nhập sai mật khẩu 

cũ". Để tránh nguy cơ một nguời khác có thể nhìn thấy mật khẩu của bạn, hệ thống không 

hiển thị mật khẩu mà thay bằng các dấu *. Hệ thống bắt bạn phải gõ mật khẩu mới hai lần 
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để tránh nguy cơ bạn gõ sai mà không biết. Nếu hai lần gõ mật khẩu mới và nhắc lại khác 

nhau thì hệ thống sẽ không Đồng ývà yêu cầu bạn phải gõ lại "Xác nhận sai mật khẩu 

mới".  

Lưu ý đến sự cố "tiếng Việt". Nếu máy tính của bạn đang trong chế độ tiếng Việt với bàn 

phím telex thì khi gõ "hungs" mật khẩu đưa vào sẽ là "húng" mà bạn không biết và sau 

này có thể bạn không đăng nhập được. Vậy tốt nhất hãy chọn mật khẩu sao cho không bị 

ảnh hưởng bởi các sự cố xử lý tiếng Việt. 

Nếu thay vì bấm nút Đồng ýbạn bấm nút Bỏ quathì mật khẩu cũ vẫn còn giá trị. 

5.6 Chọn kỳ thi và bài thi mặc định 

Bạn có thể chọn một kỳ thi mặcđịnh để cứ mở ra là MR.TEST đã làm việc với kỳ thi đó: 

Bạn mở danh mục bài thi, chọn 1 bài thi từ danh sách và click vào nút Đặt mặc đinh.  

Bài thi, Kỳ thi được chọn sẽ trở thành kỳ thi mặc định. Tất cả các thao tác mà bạn làm sau 

đó sẽ được hệ thống hiểu là bạn thực hiện cho kỳ thi mặc định. Nếu bạn muốn làm việc 

với kỳ thi khác hay muốn thay đổi kỳ thi mặc định bạn phải vào chức năng này và chọn 

lại.  

 
Hình 11. Chọn bài thi, kỳ thi mặc định 

 

6 5. CHUẨN BỊ MỘT KỲ THI 

6.1 Cập nhật kỳ thi 

Để mở chức năng cập nhật kỳ thi, bạn có thể vào menu chính hoặc chọn chức năng Cập  

nhật kỳ thi ở menu chính. Khi đó cửa sổ như trong hình 12 sẽ xuất hiện cho phép bạn làm 

việc với các kỳ thi đã được thiết lập cũng như thêm các kỳ thi mới.  
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Hình 12. Giao diện cập nhật kỳ thi 

Thêm một kỳ thi: 

Hãy bấm nút Thêm. Con trỏ sẽ xuất hiện trong ô soạn thảo để bạn có thể điền các thông 

tin về kỳ thi mới. Để chuyển từ ô này sang ô khác để điền thông tin, bạn có thể di chuyển 

con trỏ trực tiếp hoặc bấm phím TAB để di chuyển lần lượt qua các ô. Bạn cần điền đủ 

các thông tin:  

 Tên kỳ thi 

 Thu mục lưu dữ liệu: Thu mục này sẽ được sủ dụng trong quá trình sinh đề thi và 

quá trình quét ảnh bài thi. Nếu bạn không chỉ ra thư mục lưu trữ thì chương trình 

sẽ tự động lưu vào đường dẫn mặc định (Nếu bạn cài đặt hệ điều hành và phần 

mềm trên ổ đĩa C: thì đường dẫn mặc định sẽ là C:\Program 

Files\SELAB\MR.TEST 4.0\BAITHI ) 

 Đối với các đề thi dạng phần ban, chương trình hỗ trợ 2 cách xử lý đối với bài thi 

phạm quy thi: 

 Chỉ chấm phần trung: Chỉ cho điểm đối với phần chung mà không chấm phần tự 

chon 

 Loại và không chấm: loại bài ra khỏi danh sách chấm và để giáo viên tự quyết định 

Sau khi điền xong hãy bấm nút Ghi nhận. Khi đó, kỳ thi mới sẽ xuất hiện trong bảng 

danh sách các kỳ thi 
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6.2 Lập danh sách thí sinh. 

Từ menu chính bạn chọn chức năng Danh sách thi. Hệ thống sẽ mở ra giao diện quản lý 

danh sách thi như hình 13 

6.2.1 Lên danh sách thí sinh 

Nguồn thí sinh. MR.TEST hỗ trợ bạn lên danh sách thí sinh từ nhiều nguồn khác nhau: 

nhập trực tiếp, nhập từ bảng tính hoặc lấy từ cơ sở dữ liệu lớp (nếu bạn đã dùng chính 

MR.TEST để quản lý học viên). Trong các hoàn cảnh khác có thể chọn nhập từ bảng tính 

excel hoặc trực tiếp bằng cách bấm chuột vào tên nguồn đó. 

 

Hình 13. Quản lý danh sách thi 

Trong hình trên ta thấy hai danh sách. Bên trái là danh sách học sinh từ nguồn, bên phải là 

danh sách thí sinh từ nguồn được chọn cho kỳ thi. Đầu tiên ta nạp nguồn, sau đó từ nguồn 

đẩy sang danh sách thí sinh. Điều này là cần thiết vì nhiều khi nguồn không đồng nhất với 

danh sách thí sinh. Chẳng hạn nguồn là một lớp nhưng có một số học sinh của lớp do vi 

phạm quy chế nên không được thi. Nguồn cũng có thể là nhiều lớp nếu ta muốn tổ chức 

một kỳ thi ghép của nhiều lớp. 

Nhập nguồn từ lớp: Bạn chọn chức năng Nhập từ lớp ở menu chính, chương trình sẽ hiển 

thị cho bạn một cửa sổ để cho phép bạn chọn nguồn thí sinh như hình bên dưới. 
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Hình 14. Chọn nguồn thí sinh từ lớp 

Trên giao diện này bạn bấm vào nút trong ô “Chọn lớp” và chọn một lớp trong danh 

sách có sẵn. Sau đấy bạn bấm vào nút Chọn. Khi nạp xong, toàn bộ học sinh trong lớp 

bạn chọn sẽ được hiển thị trong bảng ở vùng cửa sổ bên trái và tên của lớp bạn chọn (ví 

dụ 12A1) sẽ hiển thị trên tiêu đề của bảng đó. Mỗi lần chọn lớp thì vùng bên trái sẽ huỷ 

danh sách của nguồn cũ nếu có để nạp vào danh sách lớp mới. Một kỳ thi có thể lấy thí 

sinh từ nhiều lớp.  

Nguồn bảng tính theo định dạng Excel: Trong nhiều trường hợp như không có cơ sở dữ 

liệu sẵn về thí sinh mà danh sách này có trong một file bảng tính, ta có thể nạp trực tiếp từ 

file. Trước hết cần chọn chức năng Nhập từ Excel sau đó chương trình sẽ hiện lên một 

cửa sổ để cho phép bạn chọn đến tệp tin Excel đã lưu danh sách thí sinh. Một cửa sổ như 

minh hoạ trong hình 15 sẽ giúp bạn chọn tệp tin. Cách duyệt tệp tin như thế vốn đã rất 

quen thuộc với những người dùng Windows 

 

Hình 15. Chọn file dữ liệu  
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Lưu ý là bạn phải đảm bảo cho các file dữ liệu nguồn có định dạng đúng theo yêu cầu của 

hệ thống được thông báo trên ô chú ý (trên góc bên trái trên của cửa sổ Lập danh sách thí 

sinh), mẫu định dạng được quy định như sau.  

Họ tên thí sinh 
Ngày sinh 

(dd/mm/yyyy) 

Tên lớp  

(Có thể để 

trống) 

SBD  

(Có thể để trống) 

Mã gốc 

(Có thể để trống) 

 Vũ Văn Thuận   11/01/1995    K57H   344    

 Nguyễn Quang Trung   22/08/1985    K57H   344    

 Nguyễn Văn Trung   17/04/1994    K57H   344    

 Nguyễn Văn Trung   15/02/1994    K57V   344    

 Mai Văn Trường   07/06/1994    K57H   344    

 …..   …..   …..   …..    

 

Nguồn nhập trực tiếp: Trong trường hợp này phải gõ vào từng người một với đầy đủ các 

thông tin . Trước khi thêm một thí sinh phải bấm nút Thêm 

Lưu ý rằng MR.TEST tự động đưa vào danh sách thí sinh thông tin về nguồn. Đối với thí 

sinh đưa vào từ lớp thì nguồn chính là tên lớp. Đối với thí sinh đưa vào từ file thì nguồn 

chính là tên file (không kể đường dẫn); đối với thí sinh đưa vào trực tiếp thì nguồn là “Thí 

sinh tự do”. Khi in danh sách thí sinh hoặc in bảng điểm, MR.TEST  có chế độ in theo 

từng nguồn để tách nhóm.  

6.2.2 Cập nhật trực tiếp danh sách thí sinh  

Ngoài khả năng thêm bớt trong mối quan hệ với nguồn, ta có thể sửa chữa trực tiếp danh 

sách. 

Thêm : Trong một số kỳ thi đột xuất có thể nhập trực tiếp từng thí sinh. Khi đó trước hết 

phải chọn nguồn bằng nhập trực tiếp. Khi đó nút Thêm sẽ sáng lên. Bấm nút Thêm, con 

trỏ sẽ xuất hiện ở ô họ và tên để bạn bắt đầu nhập. Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin về 

học viên: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, mã gốc. Sau đó bấm vào nút Ghi nhận. 

Nếu bạn nhập không đủ các thông tin theo yêu cầu thì dữ liệu sẽ không được cập nhật và 

hệ thống sẽ hiện thông báo yêu cầu bạn nhập lại hoặc là phải huỷ việc nhập. Ngược lại, 

thông tin về học sinh mới sẽ được đưa thẳng vào bảng thí sinh. Bảng nguồn bên trái chỉ 

có tính tạm thời, tạo ra để dễ thao tác lập danh sách thí sinh, nó không có ý nghĩa trong 

trường hợp nhập trực tiếp. 

Chọn và tìm: Muốn xoá hoặc sửa thông tin của thí sinh nào ta phải chọn bằng cách bấm 

vào dòng tương ứng với thí sinh đó. Trong một số trường hợp danh sách thí sinh lớn có 

thể tìm nhanh. Muốn vậy hãy bấm vào nút Tìm, bạn sẽ thấy con trỏ xuất hiện trong ô 

soạn thảo để bạn biên soạn các thông tin lọc. Bạn chỉ cần đưa vào những gì bạn nắm được 

về thí sinh muốn tìm. Các yếu tố có thể đưa vào bao gồm : họ tên học viên, giới tính, ngày 

sinh, nơi sinh. Sau khi điền xong các tiêu chuẩn tìm kiếm thì bấm nút Tìm một lần nữa. 
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Kết quả tìm kiếm nếu có thì các dòng trong danh sách thoả mãn thông tin bạn vừa nhập sẽ 

chuyển sang màu xanh. Ngược lại, nếu hệ thống không tìm thấy lớp nào phù hợp sẽ đưa 

ra thông báo là không tìm thấy. 

Xoá: Ta có thể xoá một hoặc nhiều người trong danh sách thí sinh. Để xoá một người, cần 

bấm chọn vào người đó. Sau khi chọn ta bấm nút Xoá, hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu 

xác nhận trước khi xoá. Nếu đồng ý thì tên thí sinh trong bảng sẽ bị xoá. 

Để xoá nhiều người đồng thời, trước hết phải đánh dấu vào ô đánh dấu ở cột thứ hai trong 

bảng tương ứng những người đó. Nếu phải đánh dấu một loạt người liên tiếp nhau thì 

đánh dấu vào người đầu tiên sau đó chuyển đến người cuối cùng rồi giữ phím Shift và 

bấm vào người cuối cùng. Khi đó tất cả những người ở giữa cũng được đánh dấu. 

Khi đánh dấu nhiều người và bấm nút Xoá, thì tất cả những người đã đánh dấu sẽ bị xoá 

khỏi danh sách thí sinh 

Sửa: Để sửa bấm nút Sửa, rồi điền thông tin mới cho thí sinh giống như trong trường hợp 

nhập trực tiếp, khi điền xong bạn cần bấm nút Ghi nhận.  

6.2.3 Tạo số báo danh các thí sinh 

Khi đã lập xong danh sách thí sinh cho kỳ thi (danh sách thí sinh xuất hiện trên bảng thí 

sinh), bạn phải lập số báo danh bằng cách chọn chức năng Lập SBD  từ menu chính. Sau 

khi thực hiện thao tác này chương trình sẽ hiện lên một hộp thoại cho phép lựa chọ các 

chế độ lập SBD như hình 16 ở bên dưới.  

 

Hình 16. Các chế độ lập số báo danh 

 Lập toàn bộ số báo danh:Chế độ này cho phép bạn tạo một danh sách số báo 

danh liên tụ từ đầu đến hết danh sách với số báo danh bắt đầu được nhập vào ở ô 

bên dưới. 

 Lập bổ xung số báo danh: Bạn sử dụng chế độ này khi muốn tạo SBD riêng rẽ 

cho từng lớp hay từng nhóm thí sinh. Ví dụ Khi bạn nhập xong danh sách thí sinh 

của lớp 12A1 và bạn đã đánh số báo danh đến 000050. Sau đó bạn tiếp tục nhập 
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danh sách của lớp 12A2 và bạn chọn chế độ lập số báo danh này thì lớp 12A2 sẽ 

có số báo danh bắt đầu từ 000051 đến hết. 

6.2.4 Bổ sung danh sách vào phút chót.  

Có tình huống thường xảy ra là có một số thí sinh bổ sung vào phút chót. Nếu chưa sinh 

hồ sơ thi thì không có gì nghiêm trọng, ta chỉ cần lập lại SBD. Việc này sẽ dẫn tới SBD, 

mật khẩu và tên đăng nhập sẽ bị thay đổi. Nhưng nếu các hồ sơ đã sinh ra thì ta không 

muốn những người đã có SBD, tên đăng nhập và mật khẩu bị thay đổi nữa. Vì thế khi 

SBD đã được lập khi lập lại SBD, MR.TEST sẽ cảnh báo “Đã lập SBD, lập lại hay bổ 

sung” và để mặc định là bổ sung. Nếu ta đồng ý bổ sung thi số thí sinh mới thêm chưa có 

số báo danh sẽ nhận số báo danh kế tiếp để không làm thay đối các số báo danh đã có, còn 

tên đăng nhập và mật khẩu của số thí sinh mới sẽ được cấp mới. 

6.2.5 Chia phòng thi 

Để thực hiện thao tác này xin mời bạn chọn chức năng Chia phòng từ menu chính. 

Chương trình sẽ hiển thị ra hộp thoại như hình ở bên dưới để cho phép bạn lựa chọn các 

chế độ lập phòng thi. 

 

Hình 17. Chia phòng thi tự động 

 

Chương trình hỗ trợ 2 chức năng chia phòng thi tự động: 

 Chia theo số phòng: Danh sách thí sinh sẽ được chia đều vào số phòng thi được 

nhập vào 

 Chia theo số thí sinh/phòng: Khi chọn chế độ này thì phòng thi cuối cùng có thể 

số lượng thí sinh ít hơn các phòng thi khác. 
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Sau khi lập xong phòng thi nếu bạn muốn ghép hai phòng thi lại làm một thì bạn đưa 

chuột vào thì sinh ở đầu phòng cần ghép rồi chọn nút lệnh Huỷ ngắt phòng thi ở thanh 

công cụ trên đầu danh sách để ghép phòng. Nếu bạn muốn tách một phòng ra làm 2 phòng 

thì bạn đưa chuột vào thí sinh ở đầu nhóm cần tách rồi chọn chức năng Lập Ngắt phòng 

thi.  

Việc tạo ra các ngắt phòng thi sẽ giúp để in danh sách thí sinh theo phòng. 

6.2.6 In danh sách thí sinh 

Phần mềm có 3 chế độ in danh sách thí sinh là in toàn bộ danh sách, in theo phòng thi, in 

theo nguồn dữ liệu 

Ngoài ra còn có một chế độ in có chú thích nguồn dữ liệu. Muốn in chế độ này thì phải 

đánh dấu vào ô In danh sách có tên nguồn thí sinh. 

 

Hình 18. Các chế độ in danh sách thí sinh   

Danh sách thí sinh có thể in trực tiếp như minh họa trong hình 19. Đương nhiên trước khi 

in bạn có thể xem trước với khả năng preview. Nếu danh sách quá dài phải hiển thị trên 

nhiều trang, bạn có thể bấm nút mũi tên  trên thanh công cụ để xem danh sách trên 

các trang khác nhau. Khi muốn in danh sách thí sinh, bạn bấm vào biểu tượng máy in trên 

cửa sổ. 
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Hình 19.  In danh sách thí sinh theo phòng thi 

6.3 Cập nhật bài thi 

Để mở chức năng cập nhật bài thi, bạn có thể vào menu chính hoặc chọn chức năng Bài 

thi ở trên menu chính. Khi đó cửa sổ như trong hình 20 sẽ xuất hiện cho phép bạn làm 

việc với các bài thi đã được thiết lập cũng như thêm các bài thi mới.  
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Hình 20. Giao diện cập nhật kỳ thi 

Thêm một bài thi:  

Hãy bấm nút Thêm. Con trỏ sẽ xuất hiện trong ô soạn thảo để bạn có thể điền các thông 

tin về bài thi mới. Để chuyển từ ô này sang ô khác để điền thông tin, bạn có thể di chuyển 

con trỏ trực tiếp hoặc bấm phím TAB để di chuyển lần lượt qua các ô. Bạn cần điền đủ 

các thông tin:  

 Bài thi (chọn từ danh sách có sẵn do bạn cập nhật các môn học mà có) 

 Cách lập đề (chọn trong các chế độ: sinh 1 đề gốc rồi hoán vị cho các đề khác, sinh 

các đề độc lập, chỉ khai báo biểu điểm còn đề có nguồn gốc từ ngoài hệ thống). 

 Số đề thi 

 Số câu hỏi 

 Thang điểm (thường là 10 nhưng không có một hạn chế nào) 

 Thang điểm làm tròn (chọn 1 trong 4 mức: 1 điểm, 0,5 điểm, 0,25 điểm, 0,1 điểm) 

 Thời gian thi tính theo phút 

 Thư mục đặt dữ liệu (nơi để bài thi, đề thi., báo cáo, các file xuất ra..). Nếu bạn 

không điền gì vào thư mục này, thì hệ thống sẽ tự gán cho bạn một thư mục mặc 

định cùng tên với mã kỳ thi. Nếu bạn muốn chọn một thư mục khác thì bạn gõ 

đường dẫn trực tiếp hoặc bấm vào nút Duyệt để chỉ ra thư mục đặt dữ liệu 

 Có sử dụng phép hoán vị câu hỏi hay không 
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 Có sử dụng phép hoán vị phương án trả lời hay không 

 
Hình 21. Nhập thông tin cho một bài thi 

Sau khi điền xong hãy bấm nút Ghi nhận. Khi đó, bài thi mới sẽ xuất hiện trong bảng 

danh sách các bài thi. 

Như đã nói, tuỳ theo diễn biến mà một bài thi có thể ở một trạng thái nào đó ví dụ như đã 

lập đề gốc, đã sinh đề, đã in đề, đã chấm bài. Trên mỗi dòng của bảng, bài thi đã trải qua 

trạng thái nào thì ở cột trạng thái đó sẽ được đánh dấu . Các trạng thái này giúp kiểm 

soát chính xác các hoạt động thi. Ví dụ nếu bạn chưa sinh đề thì chưa thể in đề, nếu đã 

sinh đề mà bạn điều chỉnh lại thời gian thi thì MR.TEST sẽ huỷ đề đã lập trước đó.  

Chọn một bài thi:  

Muốn làm việc với một bài thi đã có ta phải chọn. Để chọn, đơn giản chỉ bấm vào dòng 

tương ứng với bài thi muốn chọn. Khi đó các thông tin về bài thi được sao chép lại lên 

vùng textbox phía trên nhưng để mờ với mục đích xác nhận bài thi đã chọn. Để xoá, sửa 

hay chỉ định một bài thi làm bài thi mặc định, ta cần chọn trước.  

Sửa các thông tin về một bài thi:  

Muốn sửa bài thi nào thì phải chọn bài thi đó, nút Sửa  sẽ sáng lên. Bây giờ bạn cần bấm 

vào nút Sửa . Con trỏ sẽ xuất hiện trong vùng điền dữ liệu để bạn sửa giống như trong 

trường hợp thêm. Sau khi sửa xong hãy bấm nút Ghi nhận .  

Lưu ý là trong chế độ sửa, nếu thời gian thi hoặc số đề thi thay đổi và đề thi đã lập thì hệ 

thống sẽ đưa ra cảnh báo, nếu bạn đồng ý thì các đề thi cũ sẽ bị huỷ. Ngược lại nếu người 
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sử dụng không đồng ý huỷ đề thi thì hệ thống sẽ không cho phép thay đổi thời gian thi, 

cũng như số đề thi. Nếu huỷ thì bài thi đó lại trở về trạng thái chưa lập đề. 

Xoá một bài thi trong bảng:  

Muốn xoá bài thi nào cũng phải chọn bài thi đó. Sau đó bạn bấm vào nút Xoá. Xoá là một 

việc làm có thể gây hậu quả nghiêm trọng nên trước khi xoá hệ thống sẽ cảnh báo bạn có 

thực sự muốn xoá không. Nếu bạn thay đổi ý định xoá thì nhấn vào nút No, ngược lại thì 

bấm vào nút đồng ý xoá Yes, khi đó tất cả các thông tin liên quan đến bài thi này sẽ bị 

xoá và tên bài thi sẽ không còn xuất hiện trên danh sách nữa. Lưu ý rằng bạn không thể 

xoá bài thi mặc định. Khi con trỏ chọn vào bài thi mặc định thì nút Xoá sẽ bị vô hiệu hoá 

(mờ và không thực hiện được) 

Xác lập mặc định: 

Sau khi chọn một bài thi, nếu ta bấm nút Đặt mặc định. Từ đó trở đi mọi công việc nếu 

không nói rõ của bài thi nào và nếu bài thi mặc định không được chọn lại thì nó sẽ được 

hiểu là bài thi mặc định. 

6.4 Lập đề thi. 

6.4.1 Chế độ lập tự động và chế độ lập tay, trộn đề bằng hoán vị và chế độ sao 

chép đề 

Khi đã có ngân hàng câu hỏi bạn có thể để MR.TEST lập tự động. Trong trường hợp 

ngược lại bạn có thể lập đề bằng tay và chỉ cần khai báo với MR.TEST bạn có mấy đề, 

mỗi đề có bao nhiêu câu hỏi, đối với mỗi câu hỏi phương án nào là phương án đúng và 

nếu thí sinh chọn đúng thì sẽ được mấy điểm 

Muốn lập đề thi tự động thì ngân hàng câu hỏi đã phải có từ trước. Ngân hàng câu hỏi 

được tổ chức theo từng môn và theo từng học phần. Mỗi môn học có thể có nhiều học 

phần (có thể là các chương hay bài). Mỗi học phần có nhiều câu hỏi. Mỗi câu hỏi đều có 

phần dẫn và có một số phương án trả lời. MR.TEST cho mỗi câu hỏi có không quá 4 

phương án. Các câu hỏi còn có một số tham số quan trọng khác là chủ đề, thời gian dự 

tính để trả lời câu hỏi, số phương án trả lời, phương án đúng và số điểm đạt được nếu trả 

lời đúng. 

Thông thường ta phải ra nhiều đề để hạn chế nguy cơ quay cóp. Nếu tất cả các đề thực sự 

khác nhau thì thật khó mà đảm bảo công bằng. May thay, với thi trắc nghiệm người ta đã 

có một giải pháp kỹ thuật khá hiệu quả. Ta sinh ra một đề và gọi đề này là đề gốc. Từ đề 

gốc ta sinh ra các đề khác bằng cách hoán vị các câu hỏi của đề gốc. Do thời gian để trả 

lời mỗi câu là ngắn và số câu rất nhiều nên thí sinh khó có thời gian so câu của mình ứng 

với câu nào của láng giềng. Thêm vào đó, nếu phiếu trả lời tách rời khỏi đề thi thì việc đối 

chiếu để quay cóp còn khó hơn nữa. Ta cũng có thể lập nhiều đề tự động từ ngân hàng đề 

và các đề này không phải là hoán vị của nhau 
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6.4.2 Lập đề tự động bằng  hoán vị  

 

 

 

 

Hình 22. Giao diện trộn đề thi 

Nếu đang ở mục cập nhật kỳ thi bạn bấm nút Lập đề thi thì đề thi sẽ được hiểu là đề 

tương ứng với kỳ thi đang chọn (Xem phần cập nhật kỳ thi). Còn nếu bạn gọi chức năng 

này từ lệnh đơn hệ thống hoặc bấm vào biểu tượng tương ứng trên sơ đồ, hệ thống sẽ hiểu 

là bạn lập đề thi cho kỳ thi mặc định.  

Một cửa sổ như minh hoạ trong hình 22 sẽ giúp bạn quản lý và lập đề.  

Bạn không cần để ý tới kiểu câu hỏi. Với việc chấm thi bằng nhận dạng, chỉ có thể dùng 

loại mặc định là lựa chọn phương án tốt nhất. Vùng lệnh có các nút để thực hiện một số 

công việc như lập đề, in đề, kết thúc công việc làm đề. Lúc đầu tất cả các nút trong vùng 

lệnh đều mờ.  

Không phải kỳ thi nào cũng phủ hết kiến thức của môn học. Vì thế, trước khi sinh đề bạn 

cần giới hạn kiến thức. Vùng học phần sẽ hiển thị các học phần của môn học giúp ta giới 

hạn nội dung thi. 

Vùng câu hỏi hiển thị danh sách các câu hỏi của mỗi học phần khi được chọn. Cột đầu 

tiên của danh sách là cột đánh dấu các câu hỏi nào đã được chọn vào đề, cột tiếp theo là 

mã (số) câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi, cột thứ 3 là mô tả ngắn về chủ đề của câu hỏi. 

Tác dụng của thông tin chủ đề là người sử dụng có thể căn cứ vào đó để đánh giá trong đề 

Vùng học 

phần 

Vùng tham 

số 

 của kỳ thi 

Vùng câu 

hỏi 

Vùng lời dẫn 

của câu hỏi 

Vùng lệnh 
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có các câu hỏi gần nhau không. Nếu có thì nên loại bỏ các bớt các câu cùng chủ đề và bổ 

sung vào các câu khác chủ đề để hiệu quả đánh giá tốt hơn 

Mỗi câu hỏi lựa chọn đều có một phần dẫn và một số phương án. Một khi chọn một câu 

hỏi trong vùng câu hỏi thì trong vùng lời dẫn và vùng phương án sẽ xuất hiện lời dẫn và 

các phương án của câu hỏi.  

Để làm đề ta phải làm những công việc sau:  

Giới hạn kiến thức: Bấm chuột để đánh dấu chọn các học phần sẽ ra đề bằng cách đánh 

dấu vào các ô ở cột đầu tiên. Nếu nhầm, đánh dấu lại để huỷ bỏ. Chỉ khi nào có ít nhất 

một học phần được chọn thì nút Sinh đề gốc mới bật lên. 

Nguồn câu hỏi riêng. Từ phiên bản 3.1. MR.TEST  bổ sung khả năng lập các ngân hàng 

câu hỏi riêng. Cá nhân người sử dụng có thể tạo ngân hàng câu hỏi riêng của mình trong 

cùng cơ sở dữ liệu với ngân hàng câu hỏi chung. Trước khi lập đề có thể chọn nguồn câu 

hỏi là các câu hỏi chung, các câu hỏi riêng hay cả hai như minh hoạ trong hình 22. Chi 

tiết về các loại câu hỏi này có thể xem trong phần xây dựng ngân hàng câu hỏi ở mục 9.6. 

Sinh đề gốc: bấm nút Sinh đề gốc. Khi đó hệ thống sẽ tự động xây dựng một đề. Trong 

cơ sở dữ liệu câu hỏi, các câu hỏi được tổ chức theo các học phần với các thông tin về 

điểm, số phương án, thời gian thi, phương án đúng, chủ đề. Chương trình sẽ chọn một 

cách ngẫu nhiên một số câu hỏi trong các học phần đã chọn. Lúc đó trên vùng tham số ta 

sẽ thấy hiển thị số lượng câu hỏi đã chọn, tổng số điểm của các câu hỏi đã chọn và thời 

gian thi suýt soát với thời gian thi đã yêu cầu khi khai báo kỳ thi. Lúc này nếu ta bấm vào 

tên học phần nào thì danh sách các câu hỏi của học phần đó được hiển thị và các câu được 

chọn sẽ có dấu  ở cột đầu tiên. 

Tinh chỉnh đề: Khi đề phác thảo đã lập xong, bạn có thể duyệt lại và có thể thêm bớt các 

câu hỏi, đặc biệt nên loại bớt các câu hỏi cùng chủ đề và thay thế bằng các câu hỏi khác.  

Để làm điều này bạn hãy bấm chuột vào tên từng học phần đã chọn để hiển thị các câu hỏi 

trong học phần. Bấm vào từng câu đã chọn (có đánh dấu ) để xem nội dung. Nếu bạn 

muốn bỏ, đánh dấu lại câu hỏi để làm mất dấu . Khi đó trong vùng tham số, số lượng 

câu giảm đi 1, thời gian thi và tổng điểm cũng sẽ giảm. Muốn thêm câu nào, ta bấm chuột 

vào dòng tương ứng với câu đó. Khi đó nội dung câu hỏi được hiển thị. Nếu ta muốn 

thêm câu này vào để thì đánh dấu vào câu đó (bấm chuột vào ô vuông nhỏ ở đầu dòng để 

làm xuất hiện dấu ). Khi đó trong vùng tham số, số lượng câu tăng lên 1, thời gian thi và 

tổng điểm cũng sẽ tăng tương ứng. Ta có thể quan sát thông tin về tổng thời gian thi dự 

kiến của các câu đã chọn để biết mức độ của bài thế nào là phù hợp.  

Đề tạo ra ở mức này chính là đề gốc. Dĩ nhiên nếu đề ban đầu Đồng ýđược thì không cần 

tinh chỉnh. 

Sinh đề hoán vị:  
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Sau khi có đề gốc bạn có thể bấm nút Sinh đề hoán vị để tạo ra một số lượng đề hoán vị 

cần thiết như đã khai báo trong kỳ thi. 

6.4.3 In đề thi ra file word 

Khi cần kết xuất đề ra file word, bạn chọn chức năng In đề thi từ vùng lệnh trên màn hình 

quản lý hoặc chọn chức năng từ menu chính của hệ thống là Đề thi – Phiếu thi ► Xuất ra 

word 

Đề thi được sinh ra dưới dạng file theo định dạng word. Nhớ rằng khi đã sinh dưới dạng 

word thì có thể dùng word để sửa trực tiếp về nội dung và hình thức, nhưng tuyệt đối 

không được sửa thứ tự các câu hỏi hay thay đổi cơ bản nội dung của câu hỏi vì khi lập đề 

MR.TEST cũng đồng thời sinh biểu điểm để chấm tự động sau này. 

 
Hình 23. Đề thi mẫu do chương trình in ra 

Đề thi sau khi đựoc sinh ra file Word thì MR.TEST sẽ thông báo tên file với đường dẫn, 

đường dẫn này chính là thư mục mặc định của kỳ thi. Bạn có thể mở file lưu đề thi để 

xem, sửa hoặc in ra giấy. 

6.4.4 Khai báo biểu điểm trong chế độ lập đề bằng tay 

Trong trường hợp bạn không phải là người ra đề mà đề được áp đặt từ một nơi khác, ví dụ 

Bộ ra đề thi tuyển sinh vào đại học hay thi tốt nghiệp phổ thông. Khi đó bạn chỉ phải khai 

báo: 
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Có bao nhiêu đề 

Mỗi đề có bao nhiêu câu hỏi 

Mỗi câu hỏi, phương án nào là phương án đúng và nếu trả lời đúng sẽ được 

bao nhiêu điểm 
Hình 23. là giao diện để bạn khai báo. 

Bạn có thể thêm từng đề bằng cách bấm vào nút Thêm đề. Danh sách các đề sẽ xuất hiện 

trong cột “Đề số”. Phía trái cột này có một cột để đánh dấu. Nếu bạn đánh dấu vào những 

đề nào rồi bấm nút Xoá đề thì các đề đó sẽ bị xoá. 

Bạn cũng có thể định trước số đề bàng cách ghi vào ô “Số đề thi” sau đó bấm nút    Đặt  

Để chọn đề làm việc ta chỉ cần bấm chuột vào dòng tương ứng trong cột “Đề số”. Khi đó 

danh mục các câu hỏi   sẽ xuất hiện để bạn thêm mới hay sửa hay xoá. 

Bạn có thể đặt trước số cầu hỏi bằng cách điền vào ô “Số câu hỏi” sau đó bấm nút Đặt   . 

Bạn cũng có thể thêm dần các câu hỏi bằng cách bấm nút Thêm câu hỏi. Muốn xoá câu 

hỏi nào thì phải đặt con trỏ vào phương án hay điểm của câu tương ứng, sau đó bấm nút 

Xóa câu hỏi    

Tiếp theo đó, trong vùng câu hỏi, với mỗi câu hỏi ta điền vào phương án đúng (A,B,C...) 

và hàng dưới ghi số điểm thí sinh nhận được nếu chọn đúng phương án đúng. 

 

Hình 24. Khai báo biểu điểm với đề có sẵn 

Ở đây nếu bạn bấm nút Nhập từ Excel/Text, MR.TEST  sẽ mở cửa sổ duyệt (browse) để 

bạn chọn file đáp án dưới định dạng text hoặc Excel . Khi chọn xong, MR.TEST  sẽ tự 

động chuyển đổi đáp án từ text hoặc  Excel vào cơ sở dữ liệu của MR.TEST. 
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Định dạng trên text như sau: 

Các trường dữ liệu của mỗi câu hỏi cách nhau một tab. Mỗi câu hỏi cho trên một dòng. 

Trường thứ nhất là phương án đúng (A/B/C/D...); trường thứ 2 là điểm nhận được nếu trả 

lời đúng phương án. 

Ví dụ  

A  1 

C 2 

C 1 

B 2 

 

6.4.5 Tạo phiếu thi của thí sinh 

Nếu đọc bài thi bằng máy quét ảnh, thì không có lý do gì phải bắt người sử dụng thiết kế 

phiếu thi giống như phiếu thi của máy quét điểm. Máy quét điểm có 40, hoặc 48 diode 

quang xếp đặt hết sức chính xác, đòi hỏi các ô đánh dấu phải thiết kế sao cho khi quét nó 

phải đi qua đúng điểm đặt của diode. Cũng chính vì lẽ này, để tránh lệch lạc khi đưa vào 

máy quét, phiếu thi phải in trên giấy cứng mẫu gây một chi phí đáng kể cho các nơi dùng 

máy quét điểm.  

Số câu trên phiếu thi sẽ tương ứng với số câu trong đề thi. Ví dụ nếu ta lập đề thi có 40 

câu thì mặc định chương trình sẽ sinh ra phiếu trả lời có 40 câu lựa chọn. Để có thể sử 

dụng phiếu nhiều câu hơn ví dụ phiếu 50 câu để dùng cho các đề có số câu hỏi ít hơn ví 

dụ như 40 câu thì ta cần phải thay đổi số câu trên phiếu. Ta chọn chức năng Số câu trên 

menu của form lập phiếu thi như ở hình 5.18. Sau đó xin mời bạn nhập vào số câu cần thể 

hiện trên phiếu, ví dụ như 50 câu. 

Bạn không phải tự thiết kế mẫu phiếu. Để cho chính MR.TEST  thiết kế mẫu phiếu trả lời 

như hình 25. 
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Hình 25. MR.TEST tự sinh mẫu phiếu trả lời  

 Hơn thế nữa, MR.TEST có thể sinh cả phiếu soi, là phiếu in sẵn các phương án đúng theo 

từng đề với số điểm nếu trả lời đúng ở phía trái của các ô đánh dấu như hình 26. Khi bạn 

không có máy quét để quét bài chấm thì nhờ phiếu soi này, bạn có thể chấm tay. Nếu 

chụp phiếu soi lên phim trong, rồi dùng phim đó đối chiếu với bài thi của thí sinh để chấm 

tay. Trên phiếu soi đã đánh dấu cả mã đề thi để bạn không nhầm dùng phiếu soi của đề 

này để chấm bài của đề kia. 

 

 

 Chú ý: Phiếu thi phải được in đúng khổ giấy A4(21cm x 29.7cm) và đường định 

vị mầu đen phải đủ độ đậm. Mọi phiếu thi in không đúng khổ giấy, hoặc phiếu thi bị 

mờ, lem bẩn đều là phiếu thi không hợp lệ. Độ chính xác của phần mềm sẽ không 

được đảm bảo trong trường hợp này, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những 

sai sót có thể có do sử dụng sai hướng dẫn. 
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Hình 26. Phiếu soi 

Đề và phiếu thi được thiết lập trong một tổng thể thống nhất. Số lượng câu hỏi trong đề sẽ 

có ảnh hưởng đến việc bố trí các vùng trên phiếu thi. Vì thế sau khi đã sinh phiếu thi mà 

ta lại tạo lại đề thì MR.TEST sẽ cảnh báo sẽ phải huỷ phiếu thi đã có từ trước. Nếu không 

đồng ý Bỏ quaphiếu thi đã làm MR.TEST sẽ không cho phép sinh đề lại. 

 

6.4.6 Đáp án và biểu điểm  

Sau khi lập xong đề thi, đáp án và biểu điểm của từng câu từng đề thi được sinh tự động. 

Chúng ta có thể chỉnh sửa và kết xuất biểu điểm ra tệp tin. Nếu sau khi sinh đề thi xong, 

mà chúng ta cần thay đổi đáp án và thang điểm cho câu hỏi trong phần cập nhật câu hỏi 

thì ta phải sinh lại đáp án.  

 Chú ý: Một số máy scanner sử dụng công nghệ quét bề mặt cho độ nét rất cao vì 

vậy các bài thi bị tẩy xóa lem nhem khi lên ảnh sẽ hiện rất rõ các vết tẩy xóa điều đó sẽ 

làm ảnh hưởng đến kết quả nhận dạng. Cán bộ coi thi nên đổi giấy thi cho thí sinh khi 

bài thi đã bị tẩy xóa quá bẩn 
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Hình 27. Đáp án và biểu điểm 

7 CHO THI VÀ CHẤM THI 

7.1 Hướng dẫn thí sinh làm bài 

Để giúp cho việc khắc phục hậu quả khi điền sai, thí sinh được yêu cầu ngoài việc tô các 

ô để nhận dạng tự động thí sinh cũng phải ghi trực tiếp tên, SBD, mã đề trên phiếu. Ở 

vùng SBD và mã đề có để sẵn các ô để thí sinh điền trực tiếp. 

Sau khi thi, nhắc thí sinh phải ký vào ô chữ ký của phiếu thi trắc nghiệm để đảm bảo tính 

pháp lý của kỳ thi. Chính giám thị cũng phải ký vào phiếu 

Trong mọi trường hợp, thí sinh phải hiểu cách đánh dấu thế nào là đúng. Nên in thêm các  

phiếu trả lời  dự phòng (khoảng 10% thêm so với số thí sinh).  

Ngoài ra MR.TEST còn hỗ trợ chức năng in hướng dẫn mà bạn có thể tự chuẩn bị. Khi cài 

đặt phần mềm đã có một bản hướng dẫn sẵn như thế.   

Kinh nghiệm cho thấy nếu không được hướng dẫn cẩn thận thì có tới 3-5% đánh dấu 

không đúng dẫn tới bài làm không chấm được. Các lỗi thường là  

 Quên không ghi mã đề, hoặc ghi mã đề không có hoặc ghi sai mã đề. Trong hai 

trường hợp đầu máy không chấm được vì không biết áp biểu điểm nào để chấm. 

Trong trường hợp thứ 3, máy sẽ áp biểu điểm của đề khác để chấm. 

 Quên không ghi số báo danh hoặc ghi sai số báo danh (không có hoặc trùng với 

người khác). Khi chấm MR.TEST sẽ thông báo. Trong tất cả các trường hợp ta 

không ghép được điểm với thí sinh. Đặc biệt khi trùng SBD, MR.TEST  không biết 
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ai trong số những người đó đúng, nên buộc phải tạm thời huỷ điểm của tất cả 

những người trùng SBD và thông báo lại để Hội đồng chấm thi căn cứ trực tiếp 

vào bài (vì còn có tên, có ghi SBD bằng chữ... ) để sửa trực tiếp. Phần mềm có chế 

độ chấm trực tiếp của MR.TEST để áp điểm.  Do MR.TEST  giữ ảnh của bài nền 

việc tìm kiếm dễ hơn nhiều so với đi tìm bài làm thực trong chế độ quét điểm. 

 Đánh dấu mờ quá, dẫn tới máy đánh đồng với không đánh dấu. Vì thế có thể dùng 

bút bi xanh đen hay tím và nếu dùng bút chì thì phải dùng bút chì mềm từ 2B trở 

lên. Nếu dùng bút chì thì khi tô sai có thể tẩy đi và tô lại. 

 Dùng bút chì cứng tô sẽ gây hiệu ứng bóng làm scanner đọc không rõ  

 Đánh nhoè nhoẹt, lan rộng hơn cả vòng tròn cũng có thể gây sai vì gây liên đới với 

ô khác. Phiếu thi của MR.TEST các ô rất sát nhau. Vì thế không nên dùng bút dạ  

 Photocopy phiếu thi bị lệch nhiều. Với mức nghiêng khoảng 5-8
0 

thì chẳng sao, 

nhưng nếu nghiêng nhiều hoặc vùng giấy bị lệch nhiều thì có thể có vấn để 

 Photocopy phiếu thi bị nhoè hay quá mờ hay bị bẩn 

 

7.2 Quét bài bằng máy quét ảnh tốc độ cao 

Scanner. Để quét ảnh, phải cài đặt máy quét vào máy tính từ trước. Khi đó, chương trình 

điều khiển của máy sẽ được nạp vào như một thành phần điều khiển thiết bị của hệ điều 

hành. MR.TEST sẽ tự gọi trình điều khiển để thiết lập các thông số điều khiển. Nên chọn 

máy quét hỗ trợ chuẩn ADF (Automatic Document Feeder) là chuẩn dùng cho máy quét 

có khay giấy cho phép quét hàng loạt.  

Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo các bạn mua máy quét có những tính năng sau: 

 Các máy quét sử dụng công nghệ CIS quét bề mặt, tiếp xúc, khác hẳn với máy 

dùng cảm biến CCD, cho hình ảnh rất nét, thậm chí với giấy nhăn, giấy bị gấp 

cũng không làm hỏng ảnh, ảnh cung cấp ra theo nhiều chuẩn ảnh trong đó có ảnh 

nén JPEG cho phép ít tốn chỗ khi lưu trữ. 

 Máy có chế độ tự phát hiện kẹp ghim giấy và dừng kịp thời chống làm hỏng máy 

 Máy có chế độ phát hịên dính giấy bằng siêu âm 

 Máy có chế độ tự chỉnh độ nghiêng của giấy, tự loại bỏ viền của ảnh 

 Máy có chế độ tự điều chỉnh theo độ dày và tự loại bỏ trang trắng. 

Dưới đây là hình ảnh của một số loại máy quét  
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Hình 28. M3092D của Fujitsu, DR2080C của Canon và DR7080C của Canon 

  

Chọn trên lệnh đơn chức năng Đọc bài thi từ máy quét hoặc bấm chuột vào biểu tượng 

máy quét. Cửa sổ “Quét bài thi từ máy quét” mở ra để bạn thực hiện.  

Giao tiếp minh họa trong hình 29. MR.TEST tự động nhận ra các tham số của máy quét 

hỗ trợ chuẩn giao tiếp TWAIN và thông báo như loại máy quét gì, độ phân giải, chế độ 

màu (đen trắng hay mầu....), chế độ quét hàng loạt với giấy nạp từ khay (ADF) có được 

hỗ trợ hay không, có cần thiết lập lại máy quét trước khi quét mỗi lần hay không, thư mục 

đặt các dữ liệu ảnh quét được ở đâu v.v. 

Đặt cấu hình máy quét 

MR.TEST  nhận dạng ở chế độ hình ảnh sau: 

 Chế độ màu đa cấp xám (256 level gray scale) 

 Độ phân giải : 150 dpi (dot per inch) 

 Khổ giấy A4 

 Chuẩn ảnh jpeg (để ảnh chiếm ít chỗ; khoảng vài trăm KB một ảnh) 

 Chế độ quét ADF (Automatic Document Feeder) sử dụng khay nạp giấy tự động 

để quét cả loạt, không phải quét từng tờ) 

Nhiều máy quét (như máy Canon) có khả năng nhớ cấu hình lần quét trước nên nếu thấy 

đã thông báo cấu hình đúng như trên thì bạn không phải cấu hình lại và chỉ cần bấm nút 

Quét . 
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Hình 29. Cửa sổ điều khiển quét bài thi từ máy quét 

Có một số máy quét không nhớ được cấu hình thì bạn mới phải cấu hình lại trước khi 

quét. Giao diện cấu hình thường do chính nhà cung cấp máy quét xây dựng nên không 

giống nhau với từng loại máy. Hình 6.3 minh hoạ giao diện setup máy quét Fujitsu 

M3092D 

 
Hình 30.  Đặt cấu hình cho máy quét.  

Khi quét dưới chế độ ADF, phần mềm yêu cầu bạn đặt tên ban đầu cho file. Ví dụ bạn đặt 

là English thì các file ảnh phiếu trả lời sẽ lần lượt được gán là English0001, English0002, 

English0003...Còn nếu trong thư mục ảnh đã có sẵn một số file quét từ trước thì phần 

mềm sẽ đánh số tiếp theo. 

Xoá hay không các bài đã quét vào từ trước ? 

Các bài thi của cùng một kỳ thi sẽ được đặt trong thư mục mặc định của kỳ thi đó. Đối 

với một kỳ thi, bạn có thể quét ảnh nhiều lần. Nếu mỗi bài chỉ quét một lần thì không có 

điều gì cần nói. Tuy nhiên trong những trường hợp bạn thử, có thể một số phiếu bị quét 

nhiều lần. Như vậy, khi chấm  MR.TEST sẽ thấy nhiều bài trùng SBD.  

Vì thế nếu thử, trước mỗi lần quét, nếu bạn muốn xoá tất cả các file ảnh có sẵn trong thư 

mục mặc định thì đánh dấu vào ô vuông bên trái dòng chữ “Xoá tất cả các file có sẵn 

trong thư mục trước khi quét”, khi đó hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu bạn xác nhận lại 

việc xoá, nếu thay đổi ý định thì bạn bấm nút Cancel để huỷ việc xoá, ngược lại thì bấm 

OK để đóng cửa sổ thông báo và trở lại cửa sổ “Quét bài thi từ máy quét”.   

7.3 Chấm bài đã quét  

Bạn gọi chức năng này từ lệnh đơn hoặc bấm chuột phải vào biểu tượng tương ứng trên 

sơ đồ rồi chọn chức năng này. Nếu chưa có ảnh bài thi để chấm, hệ thống sẽ thông báo: 

“Không có bài thi nào trong thư mục dữ liệu”. Ngược lại, cửa sổ chấm bài thi sẽ hiện ra 

như trong hình 31. 
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Bạn bấm nút Chấm bài để hệ thống bắt đầu tiến hành chấm. Hệ thống sẽ chấm lần lượt 

từng bài thi chưa được chấm trước đó trong thư mục dữ liệu cho đến hết. Chấm đến bài 

nào hệ thống sẽ hiện các thông tin liên quan đến bài thi đó trên màn hình, các thông tin 

này bao gồm: Bài thi số, tên file lưu ảnh bài thi, kết quả chấm và các biểu tượng thể hiện 

các trạng thái: Đọc bài thi, chấm bài thi, ghi nhận (ở trạng thái nào thì biểu tượng đó được 

làm sáng lên). Bạn có thể bấm nút Tạm dừng  để dừng quá trình chấm, khi nào muốn tiếp 

tục thì bấm lại nút Chấm bài. Khi chấm xong tất cả các bài thi trong thư mục dữ liệu, hệ 

thống sẽ hiện thông báo để bạn biết, nếu muốn xem chi tiết về quá trình chấm vừa rồi, bạn 

bấm nút Biên bản chấm thi. 

 
Hình 31. Cửa sổ kiểm soát chấm bài 

Xem biên bản chấm thi 

Biên bản chấm là một bảng mà mỗi bài đã chấm nằm trên một dòng với các thông tin về 

tên file ảnh, tình trạng chấm và nếu chấm tốt thì các thông tin khác như tên thí sinh, SBD, 

điểm cũng được thông báo.  

Các loại thông báo có thể gồm 

 OK: chấm tốt, trong trường hợp đó file ảnh được đổi tên thành file có mang SBD 

để biết các SBD nào đã chấm tốt 

 Số báo danh sai 

 Số báo danh không có 

 Trùng số báo danh, khi đó thì cả bài có SBD trước đó bị trùng cũng bị huỷ điểm 

tạm thời để còn xác định thực ra thí sinh nào sai. Chưa chắc thí sinh phát hiện sau 

sẽ sai. 

 Mã đề sai 
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 Mã đề không có 

 Không nhận dạng được vì một lý do nào đó 

 Sai mã kỳ thi (khi bạn đem một bài thi của kỳ thi này chấm trong một kỳ thi khác). 

Các kỳ thi đều có mã khác nhau. 

Sau khi chấm xong bạn có thể bấm vào nút Biên bản chấm thi để biết tình trạng chấm như 

trong hình 32. 

 
Hình 32. Biên bản chấm bài 

Nếu bạn đánh dấu vào ô “Chỉ hiển thị các file ảnh bị lỗi” thì chỉ   các bài phiếu trả lời có 

vấn đề mới hiển thị. Muốn xem hình ảnh của bài nào ta chỉ cần nhắp chuột vào để đánh 

dấu bài đó và bấm nút Xem các file ảnh hoặc kích đúp vào dòng tương ứng với bài muốn 

xem. Khi file ảnh xuất hiện bạn có thể rê (drag) để xem kỹ từng vùng của phiếu thi. Bạn 

có thể bấm các nút ▲ để phóng to ảnh và bấm nút ▼để thu nhỏ ảnh. 
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Hình 33.  Ảnh bài thi 

8 XỬ LÝ KẾT QUẢ 

8.1 Xử lý kết quả bài thi 

 Sau khi chấm, rất có thể phải xử lý thêm với các bài có sự cố. Bạn chọn chức năng “Xử 

lý kết quả bài thi” từ lệnh đơn chính hoặc lệnh đơn trong sơ đồ tổ chức thi và nhận được 

cửa số sau: 
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Hình 34. Cửa sổ xử lý kết quả 

Cột điểm gốc là tổng điểm trực tiếp; cột điểm cuối cùng là điểm đã quy đổi sang thang 

điểm của kỳ thi; 

Đối với các bài không chấm được vì bất cứ lý do gì, bạn đều có thể chấm trực tiếp nếu bài 

đó đã được quét vào. Ngay lý do không thấy bài cũng chưa hẳn là không thấy bài mà bài 

đó có thể ghi sai số báo danh nên không thấy. Muốn xử lý trường hợp nào bạn nhắp chuột 

vào người đó rồi bấm nút Chấm trực tiếp  hoặc bấm nút Xử lý bài lỗi từ menu chính. 

MR.TEST sẽ hiển thị danh mục các bài thi có vấn đề để bạn dò  bài thi nào ứng với thí 

sinh đang chọn như trong hình vẽ 35. 
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Hình 35. Cửa số chấm trực tiếp 

Ví dụ trên hình 35. là học sinh đánh SBD bị lỗi. Để chấm bài thi này bạn cần chọn tên thí 

sinh trong  trong bảng danh sách những thí sinh chưa được chấm. Đối với các bài thi có 

lỗi số báo danh và lỗi mã đề thi, sau khi chọn đúng thí sinh phù hợp với ảnh bài thi thì các 

phương án trả lời của thí sinh sẽ được hiển thị ngay trong danh sách bên trên. Bạn chỉ còn 

một việc là bấm nút Chấm. sau đó đóng cửa sổ này là xong.  

8.2 Giải trình điểm 

Có những trường hợp ta cần giải trình điểm, ví dụ khi có yêu cầu phúc tra. Thực ra bài 

làm đã do máy tính chấm thì phúc tra là điều ít ý nghĩa để thay đổi lại kết quả mà chỉ để 

thoả mãn người yêu cầu.  

Khi đã chọn một thí sinh mà thí sinh đó có điểm thì nút Giải trình điểm bật sáng. Nếu 

bấm nút này thì MR.TEST sẽ cung cấp giải trình điểm. Hình 36 là bản giải trình cho biết 

thí sinh đã chọn như thế nào và phương án đúng là phương án gì cùng với điểm thí sinh 

đạt được đối với mỗi câu hỏi. 

 

 

Hình 36. Phiếu giải trình điểm 
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8.3 Biên bản xử lý bài thi 

Trong quá trình làm bài thi thí sinh có thể gặp một số lỗi như điền sai số báo danh, không 

đánh số báo danh, điền sai mã đề thi, không điền mã đề thi. Khi gặp lỗi những lỗi như thế 

này chương trình cho phép sửa sai và chấm trực tiếp theo chức năng 8.1 ở trên. 

Sau khi bài thi được sửa sai, chúng ta có thể in biên bản sửa lỗi bằng cách nhấp vào nút 

lệnh  nút Biên bản sửa  . 

8.4 Kết xuất bảng điểm ra file 

Để dễ dàng tương tác với các môi trường khác, có thể kết xuất bảng điểm ra file Exel. 

Muốn vậy bấm nút  Xuất ra Excel, Một cửa sổ mở ra để bạn điền tên file lưu dữ liệu kết 

xuất, sau khi điền xong bạn bấm Open để hệ thống bắt đầu kết xuất. Bạn cũng có thể bấm 

nút Duyệt  để chọn thư mục đặt tệp kết xuất.  

8.5 Lập các báo cáo.  

MR.TEST hỗ trợ lập tự động một số báo cáo sau: 

 Lập bảng điểm kỳ thi cho toàn bộ thí sinh: Sau mỗi kỳ thi bạn có thể lập bảng điểm 

chung cho toàn bộ các thí sinh trong kỳ thi đó.  

 Lập bảng điểm của kỳ thi chia theo từng nguồn thí sinh. Nguồn sẽ được xác định 

bởi tên lớp nếu nguồn là lớp, tên file nếu nguồn là file và là “Thí sinh tự do” nếu 

nhập vào trực tiếp 

 Lập báo cáo phân tích thống kê số lượng và tỉ lệ phần trăm mỗi loại điểm với biểu 

đổ minh hoạ.  

 

Hình 37. Bảng điểm lớp được tách theo nguồn 
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Cũng như mọi hoạt động in khác, MR.TEST bao giờ cũng hiển thị trước và bạn muốn in 

thất trên máy in thì bấm vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ. Hình 37 là bảng điểm 

tách theo các lớp, hình 38 là báo cáo phân tích với biểu đồ phổ điểm. 

 

 

 

 

 

 
Hình 38. Báo cáo phân tích kết quả thi và biểu đồ điểm  

9 DUY TRÌ DANH MỤC DỮ LIỆU 

9.1 Cập nhật lớp/ nhóm.  

Lớp chỉ thích hợp với kiểu học truyền thống. Đối với học từ xa, học theo tín chỉ thì lớp có 

thể không có ý nghĩa. Khi đó chỉ còn nhóm, ví dụ như có các nhóm học sinh học ngành 

Công nghệ thông tin khoá 1999, nhóm học tiếng Anh năm 2000.  
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Để vào chức năng này, bạn bấm vào dòng Cập nhật lớp trên lệnh đơn hệ thống hoặc nút 

cập nhật lớp và học sinh trên sơ đồ.Khi đó ta sẽ thấy một màn hình như trong hình 8.1 

Lúc đầu chỉ có nút Thêm, Tìm và Ra được kích hoạt. Bạn có thể bấm nút Thêm để thêm 

một lớp mới vào danh sách. Con trỏ sẽ được đặt tại ô Tên lớp, mã lớp được sinh tự động, 

bạn chỉ cần điền vào tên lớp rồi bấm nút Ghi nhận .  

Nếu số lượng lớp hay nhóm quá dài, để tìm một lớp ta có thể sử dụng chức năng tìm 

kiếm. Hãy bấm vào nút Tìm, con trỏ sẽ chuyển về đặt tại ô tên lớp để bạn gõ vào một hay 

nhiều ký tự nằm trong tên lớp cần tìm rồi lại bấm nút Tìm một lần nữa. Kết quả tìm kiếm 

nếu có thì các dòng trong danh sách thoả mãn thông tin bạn vừa nhập sẽ chuyển sang màu 

xanh. Ngược lại, nếu hệ thống không tìm thấy lớp nào phù hợp sẽ đưa ra thông báo là 

không tìm thấy. Tương ứng, các dữ liệu của lớp sẽ hiện mờ trong các text box để xác 

nhận. Khi đó các nút có liên quan đến thao tác trên bản ghi này như nút Xoá và Sửa  sẽ 

được kích hoạt. Nếu bạn bấm nút Xoá thì hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu xác nhận 

trước khi xoá. Nếu bạn bấm nút Sửa  thì con trỏ sẽ nằm ở ô tên lớp, bạn chỉ cần điền 

thông tin mới cho tên lớp rồi bấm nút Ghi nhận. Khi trên bảng đã có các lớp, bạn có thể 

chọn một lớp bằng cách nháy chuột vào dòng tương ứng. 

 
Hình 39. Cập nhật lớp 

9.2 Cập nhật học sinh của các lớp/nhóm.  

Để cập nhật danh sách học sinh của một lớp/nhóm, bạn chọn chức năng Danh sách học 

sinh nhưu ở hình 49 hoặc từ menu Hệ thống của chương trình 
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Thêm học sinh vào danh sách  

Có ba cách để thực hiện chức năng này, đó là: Nhập trực tiếp các thông tin về học sinh 

mới, nạp các thông tin về học sinh mới từ file văn bản và cách thứ ba là nạp các thông tin 

về học sinh mới từ bảng tính. Bạn có thể chọn một trong ba cách bằng cách bấm vào hình 

tròn nằm bên trái, liền kề với các nhãn <Nhập trực tiếp> <Nhập từ file văn bản> <Nhập từ 

bảng tính> 

Nếu chọn cách nhập với nguồn là file văn bản hay bảng tính và bạn biết chính xác tên (và 

đường dẫn) của file nguồn thì chỉ cần gõ vào ô Tên file phía trái nút Duyệt. Nếu không 

bạn có thể bấm nút Duyệt để chọn file. Cách duyệt một file cũng giống như duyệt để mở 

file đối với mọi phần mềm trên Window.  

Lưu ý là bạn phải đảm bảo cấu trúc thông tin của các file dữ liệu nguồn có mẫu đúng theo 

yêu cầu của hệ thống được thông báo ở bên trái phía trên của cửa sổ hiện thời. Cấu trúc 

của file văn bản như sau. Mỗi học sinh trên một dòng, mỗi trường thông tin cách nhau bởi 

một dấu Tab. Trường đầu tiên bắt buộc là họ tên, trường thứ 2 là ngày sinh theo định dạng 

ngày/tháng/năm. 
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Hình 40.  Cập nhật học sinh 

Đối với file bảng tính thì mỗi học sinh nằm trên một dòng bắt đầu từ dòng số 1; mỗi 

trường thông tin nằm trên một cột liên tiếp nhau bắt đẩu từ cột A và quy trình nạp cũng 

xảy ra tương tự như đối với file văn bản. 

Một khi chọn được hãy bấm nút Open . Khi đó tên file sẽ xuất hiện trong ô tên file dữ liêu 

(bên trái nút Duyệt). Bây giờ ta có thể bấm nút Nạp để nạp dữ liệu vào bảng. Khi nạp 

xong, tên của các file nguồn xuất hiện trong phần tiêu đề của bảng (không có đường dẫn 

ví dụ DSTS.XSL hay DSACH.TXT).  

Nếu file nguồn có một số bản ghi (dòng) không theo mẫu quy định thì khi nạp đến mỗi 

bản ghi đó, hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi của bản ghi này và hỏi bạn có nhập tiếp hay 

ngừng. Nếu bạn bấm nút OK, hệ thống sẽ bỏ qua việc nạp bản ghi này và tiếp tục nạp các 

bản ghi tiếp theo trong file nguồn. Khi nạp xong, thông tin về các học sinh mới sẽ xuất 

hiện trong bảng. 

Nếu ta chọn chế độ nhập trực tiếp từng học sinh thì nút Thêm sẽ sáng lên, bạn sẽ bấm nút 

Thêm để nhập các thông tin cho cáo học sinh mới. Bạn cần nhập đầy đủ các thông tin: Họ 

tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, file lưu ảnh học viên, số thẻ. Đối với ô File ảnh, nếu 

biết chính xác tên (và đường dẫn) của file lưu ảnh thì chỉ cần gõ vào ô Tên file phía trái 

nút Duyệt. Nếu không có thể chọn bằng cách bấm nút Duyệt  để chọn file ảnh. Sau khi đã 

điền đầy đủ các thông tin về học sinh mới, bạn bấm vào nút Ghi nhận. Nếu bạn nhập 

không đủ các thông tin theo yêu cầu thì dữ liệu sẽ không được cập nhật và hệ thống sẽ 

hiện thông báo yêu cầu bạn nhập lại hoặc là phải huỷ việc nhập. Nếu đã nhập đủ và chính 

xác thông tin, thông tin về học sinh mới sẽ được đưa vào bảng. 

Tìm, sửa, xoá 
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Để tìm đến một học sinh trong danh sách, bạn bấm vào nút Tìm, bạn sẽ thấy con trỏ xuất 

hiện trong ô soạn thảo để bạn biên soạn các thông tin lọc. Không nhất thiết phải cho đủ 

các yếu tố, chỉ cần đưa vào những gì bạn nắm được về học sinh muốn tìm. Các yếu tố có 

thể đưa vào bao gồm : họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi sinh, tên file lưu ảnh, số thẻ. Sau 

khi điền xong các tiêu chuẩn tìm kiếm bạn phải bấm nút Tìm một lần nữa. Kết quả tìm 

kiếm nếu có thì các dòng trong danh sách thoả mãn thông tin bạn vừa nhập sẽ chuyển 

sang màu xanh. Ngược lại, nếu hệ thống không tìm thấy lớp nào phù hợp sẽ đưa ra thông 

báo là không tìm thấy. 

Bạn có thể chọn học sinh trong danh sách bằng cách bấm dòng tương ứng, các dữ liệu về 

học sinh được chọn sẽ hiện mờ trong các ô nhập liệu để xác nhận. Một số nút công việc 

có liên quan đến cá nhân học sinh sẽ bật sáng như nút Xoá Sửa. Nếu bạn bấm nút Xoá 

thì hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu xác nhận trước khi xoá. Nếu bạn bấm nút Sửa  thì 

con trỏ sẽ chuyển về ô họ tên học sinh để bạn sửa. Bạn có thể bấm phím Tab để di chuyển 

giữa các vùng sửa. Sau khi sửa phải bấm nút Ghi nhận. Nếu không những sửa đổi của bạn 

sẽ không được ghi nhận. 

Đối với việc xoá, có thể làm cả loạt bằng cách đánh dẫu vào các ô vuông ở đầu danh sách 

học viên. Khi bấm nút Xoá, ta có thể xoá một lần tất cả các các học sinh đã đánh dấu. 

9.3 Cập nhật môn học 

Chức năng này cho phép cập nhật môn học với các thuộc tính là mã môn, tên môn, trong 

đó mã môn được sinh tự động. Có thể vào chức năng này trực tiếp theo menu chính hoặc 

bấm vào biểu tượng cập nhật môn học từ sơ đồ tổ chức thi 

 
Hình 41. Cập nhật môn học 
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Khi thêm một môn học mới vào danh sách, bạn bấm vào nút Thêm. Khi con trỏ xuất hiện 

ở vùng tên môn học, bạn cần nhập tên môn học. Có thể chuyển trực tiếp tới vùng số đơn 

vị học trình hoặc bấm phím Tab để chuyển về vùng nhập dữ liệu số đơn vị học trình. Sau 

khi nhập ta bấm nút Ghi nhận, môn học mới thêm sẽ xuất hiện ngay trong bảng. 

Để tìm các môn học trong danh sách, bạn bấm vào nút Tìm , bạn sẽ thấy con trỏ xuất hiện 

trong ô tên môn học. Bạn có thể đưa vào những gì bạn nắm được về tên môn học muốn 

tìm. Nếu biết về số trình, bạn di chuyển con trỏ đến ô số trình và điền số trình vào đó. Sau 

đó bạn phải bấm nút Tìm một lần nữa. Kết quả tìm kiếm nếu có thì các dòng trong danh 

sách thoả mãn thông tin bạn vừa nhập sẽ chuyển sang màu xanh. Ngược lại, nếu hệ thống 

không tìm thấy môn học nào phù hợp sẽ đưa ra thông báo là không tìm thấy. 

Khi sửa thông tin về một môn học trong danh sách bạn cũng chỉ được phép sửa trong ô 

tên môn và số đơn vị học trình của môn. Bạn có thể chọn một môn học bằng cách nháy 

chuột vào dòng tương ứng, các dữ liệu của môn học sẽ hiện mờ trong các text box để xác 

nhận. Khi đó các nút có liên quan đến thao tác trên bản ghi này như nút Xoá và Sửa  sẽ 

được kích hoạt. Nếu bạn bấm nút Xoá thì hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu xác nhận 

trước khi xoá. Nếu bạn bấm nút Sửa  thì con trỏ sẽ nằm ở ô tên học, bạn chỉ cần điền 

thông tin mới cho tên môn học, di chuyển con trỏ đến các ô khác và tiếp tục điền thông tin 

mới, khi nào điền xong thì bấm nút Ghi nhận .  

Trong các nút, ta còn thấy một nút nữa là Cập nhật học phần. Cách cập nhật học phần sẽ 

được nêu ra dưới đây 

9.4 Cập nhật học phần 

Khái niệm về chương/học phần. Trên thực tế, các kỳ thi có thể chỉ thi một phần kiến 

thức của môn học. Ví dụ nếu một môn học trong hai học kỳ thi thi học kỳ một chỉ liên 

quan đến một số chương đầu. Vì vậy để có thể hạn chế được nội dung thi, cần quản lý 

môn học ở mức các đơn vị kiến thức mà ta tạm gọi là học phần. Cách chọn học phần có 

thể do các giáo viên tự quy định. Một cách chia học phần dễ thực hiện có thể lấy chính 

các chương mục làm học phần. Tuy nhiên với mục đích hạn chế kiến thức., MR.TEST 

không chia học phần nhiều cấp tương tự như giáo trình có nhiều phần, mỗi phần có nhiều 

chương, mỗi chương có nhiều mục mà chỉ có một mức: một môn học có nhiều học phần  

 Có hai lối vào Cập nhật học phần: Thứ nhất, ngay trong cửa sổ cập nhật môn học, bạn 

bấm chọn một dòng trong bảng các môn học rồi bấm nút Cập nhật học phần. Thứ hai, từ 

menu chính bạn bấm vào tên chức năng Cập nhật học phần và môn học. Khi đó hệ thống 

hiện cửa sổ yêu cầu bạn chọn môn học mà bạn cần cập nhật các học phần cho nó. Khi đó 

bạn bấm vào nút  và chọn một môn học trong danh sách có sẵn rồi bấm nút Chọn. 

Có hai thông tin cho mỗi học phần là mã học phần (được sinh tự động) và tên học phần. 

Như vậy, khi thêm, xoá, sửa, tìm kiếm một học phần bạn chỉ làm việc với thông tin tên 

học phần. Cách cập nhật học phần cũng tương tự như cập nhật lớp, môn đã nêu trước đây. 
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Hình 42. Cập nhật các học phần của môn học 

9.5 Cập nhật câu hỏi  

MR.TEST chỉ làm việc với các câu hỏi kiểu “Chọn phương án tốt nhất”. 

Các câu hỏi cho một môn học được sắp xếp theo các học phần và được xếp theo các chủ 

đề khác nhau. Việc cập nhật các câu hỏi cũng không đưa thành một mục độc lập trên lệnh 

đơn mà bắt đầu từ cập nhật học phần. Để cập nhật câu hỏi bạn phải vào chức năng cập 

nhật học phần, bấm vào học phần mà bạn muốn soạn câu hỏi, sau đó bấm nút Cập nhật  

câu hỏi. Bạn sẽ thấy một cửa sổ như hình 43. 

Màn hình làm việc được chia thành 3 vùng.  

Vùng trên cùng là vùng các nút lệnh 

Vùng bên trái là danh sách các câu hỏi đã có của học phần đã chọn. Mã các 

câu hỏi không nhất thiết là liên tiếp. 

Phía phải kề dưới vùng nút lệnh là vùng cập nhật câu hỏi.  
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Hình 43. Cập nhật một câu hỏi đơn 

Có hai kiểu câu hỏi  được MR.TEST hỗ trợ là câu hỏi đơn và câu hỏi nhóm. Câu hỏi đơn 

là câu hỏi bản thân nó đã đủ thông tin bao gồm phần dẫn và phần phương án.  

Dưới cửa sổ câu hỏi là phần điểm của các phương án và lời dẫn cho các phương án. 

Thông tin giải thích này sẽ được dùng khi học qua trắc nghiệm – một phần mềm khác 

cùng dùng chung cơ sở dữ liệu câu hỏi với phần mềm thi này. Trong phần mềm đó, bạn 

có thể tự kiểm tra kiến thức của mình. Khi bạn chọn phải phương án sai, máy tính sẽ 

thông báo lý do 

Nội dung các phương án để chung với phần điểm của các phương án mà để chương trình 

có thể thực hiện phép trộn phương án khi cần thiết. 

Cập nhật câu hỏi đơn  

Để thêm một câu hỏi trong học phần đã chọn ta bấm nút Thêm. Khi đó con trỏ chuyển 

vào vùng câu hỏi để ta có thể bắt đầu soạn câu hỏi. Mã câu hỏi (chính là số của câu hỏi) 

sẽ được sinh tự động nên bạn không phải điền thông tin này. 

Chủ đề của câu hỏi: Như đã khuyến cáo ở trên, để tiện cho việc cập nhật dữ liệu thì bạn 

nên nhập các chủ đề cho học phần trước khi nhập các câu hỏi cho học phần đó. Trong 

trường hợp bạn chưa nhập, nhập chưa đủ hoặc cần sửa đổi gì cho các chủ đề, bạn có thể 

bấm vào nút cập nhật chủ đề CN chủ đề trong cửa sổ này để mở cửa sổ cập nhật chủ đề 

và thực hiện thêm hay hiệu chỉnh cho các chủ đề của học phần, khi thực hiện xong hãy 

bấm nút Ra để trở lại làm việc với cửa sổ Cập nhật câu hỏi. Bạn phải bấm vào nút  để 

chọn một chủ đề trong danh sách các chủ đề của học phần hiện thời. 
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Bạn cũng cần điền khoảng thời gian thực hiện dự kiến (theo đơn vị phút),  phần dẫn và 

nội dung các phương án  của câu hỏi.  Tổng số điểm sẽ được thiết lập tự động. Đừng 

check vào ô “Có các câu hỏi nhỏ”    

 
Hình 44. Soạn thảo nội dung câu hỏi bằng một editor có khả năng tạo định dạng và 

chèn ảnh 

Khi soạn thảo xong, bạn bấm nút Đồng ý để ghi lại nội dung vừa soạn và trở về cửa sổ 

Cập nhật câu hỏi. Bạn bấm nút Bỏ quanếu muốn đóng cửa sổ soạn thảo mà không ghi lại 

nội dung đã soạn. 

Sau khi soạn xong phần câu hỏi, ta cần soạn tiếp phần điểm cho các phương án. Không 

cần gõ vào các chữ A,B,C, mà chỉ cần gõ vào cột điểm và phần lời dẫn. Các chữ A, B, 

C... sẽ được tự động chèn. Lưu ý rằng chỉ được sử dụng tối đa 4 phương án. Để cho phép 

hay không cho phép hoán vị phương án bạn kích chọn vào nút  Cho phép hoán vị 

phương án 

Sau khi nhập xong ta bấm vào nút Ghi nhận  để ghi lại câu hỏi đã soạn. 

Sửa, xoá một câu hỏi 

Muốn sửa câu hỏi nào thì nhắp chuột vào câu đó ở vùng câu hỏi. Khi đó nội dung của câu 

hỏi cùng các phương án và các thông tin về thời gian và điểm được nạp vào vùng câu hỏi 

và phương án. Mặc khác, các nút sửa và xoá được kích hoạt. Lúc đó muốn sửa ta sẽ bấm 

vào nút Sửa. Khi đó nút Ghi nhận sẽ được kích hoạt. Cách sửa cũng tương tự như thêm. 

Sửa xong, nhớ bấm nút Ghi nhận  
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Nếu muốn xoá ta bấm vào nút Xoá .. Hệ thống sẽ hiện thông báo yêu cầu xác nhận lại 

việc xoá. Nếu vẫn muốn xoá thì bấm nút OK, ngược lại bấm nút No để Bỏ quaviệc xoá. 

Cập nhật câu hỏi nhóm   

Đối với câu hỏi nhóm khi thêm hoặc sửa ta phải đánh dấu vào ô “Có các câu hỏi nhỏ”. 

Khi đó cửa sổ soạn thảo sẽ mở ra một lớp nữa để ta vừa có thể soạn thảo phần dẫn chung, 

vừa có thể soạn thảo câu hỏi nhỏ và phần điểm của mỗi câu hỏi nhỏ.  Đương nhiên, bạn 

vẫn có thể gọi hệ soạn thảo mini ra nếu thấy cần  

 
Hình 45. Cập nhật một câu hỏi nhóm 

Nếu bạn muốn khi lập đề thi mà chính các câu hỏi nhỏ của một câu hỏi nhóm có thể được 

hoán vị giữa chúng với nhau thì cần đánh dấu vào ô “Cho phép hoán vị câu hỏi nhỏ” 

Từ phiên bản 3.1. MR.TEST  cho phép bạn xây dựng ngân hàng câu hỏi riêng. Mỗi người 

dùng có quyền nhập câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi riêng và chỉ người đó mới sử dụng các 

câu hỏi đó cùng các câu hỏi của ngân hàng câu hỏi chung để lập đề. 

Nếu muốn câu hỏi tạo ra được ghi vào ngân hàng câu hỏi riêng thì phải đánh dấu vào ô 

“Câu hỏi của cá nhân”. 

9.6 Cập nhật câu hỏi hàng loạt từ file Word 

Từ phiên bản 4.0. bắt đầu hỗ trợ khả năng làm ngân hàng câu hỏi trên Word và nhập vào 

cả gói. Trong giao diện làm câu hỏi đã có nút Nhập ngân hàng câu hỏi giúp bạn có thể 

nhập nhiều câu hỏi từ một file văn bản MS Word theo mẫu như ở hình 46. 
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Hình 46. Mẫu nhập câu hỏi 

 

 

ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ 

(Số câu hỏi 40 – thời gian thi 90 phút) 

Câu 1 

#Q[ ] 

Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. 

Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng 

A. 0,5m/s. B. 1m/s. C. 2m/s. D. 3m/s. 

#EQ 

Câu 2 

#Q[x] 

Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động 

điều hoà của nó 

A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần. 

#EQ 

Câu 3 

#Q[x] 

Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 

2,0s và T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng 

chiều dài của hai con lắc nói trên là 

A. 2,5s. B. 3,5s. C. 4,0s. D. 5,0s. 

#EQ 

Câu 4 

#Q[x] 

Nếu chọn gốc toạ độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa 

biên độ A (hay xm), li độ x, vận tốc v và tần số góc  của chất điểm dao động điều hoà 

là 

A. 
2

2
22



x
vA  . B. 

2

2
22



v
xA  . C. 2222 xvA  . D. 2222 vxA  . 

#EQ 
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9.6.1 Cách làm ngân hàng câu hỏi 

1. Mỗi câu hỏi được bắt đấu bằng #Q[x] và kết thúc bới #EQ. Ký hiệu [x] có nghĩa là 

được phép hoán vị các phương án trả lời ABCD trong lúc sinh đề thi. 

2. Cách gõ phương án là A. B. C. D.  trong đó phương án đúng là phương án 

được gạch chân  

3. Đối với câu hỏi nhóm (ví dụ như bài đọc trong môn tiếng Anh) 

a. Bắt đầu và kế thúc câu hỏi giống câu hỏi đơn. Trong đó phải chỉ ra số câu 

hỏi con trong câu hỏi nhóm đó. Ví dụ: #Q[5x] có nghĩa là có 5 câu hỏi nhỏ 

trong bài đọc và được phép hoán vị các câu hỏi nhỏ cho nhau trong lúc sinh 

đề thi. 

b. Bắt đầu một câu hỏi nhỏ dùng ký hiệu #SQ[x] và không cần ký hiệu hết 

thúc 

 

Sau khi nhập toàn bộ nội dung của ngân hàng câu hỏi từ tệp MS Word, bạn có thể 

chỉnh sửa lại nội dung trực tiếp bằng bộ soạn thảo văn bản có sẵn của chương trình 

như hình 8.11. Để nhập nội dung toàn bộ các câu hỏi vào cơ sở dữ liệu bạn hãy bấm 

nút Ghi vào CSDL. Trong quá trình nhập dữ liệu chương trình có khả năng phát hiện 

và cảnh báo các sai sót để các bạn có thể chỉnh sửa lại như chưa nhập đáp án, thiếu 

phương án.  

 

Hình 47. Giao diện nhập câu hỏi từ định dạng văn bản RTF 
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10  QUẢN TRỊ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG 

10.1 Quản trị hệ thống  

10.1.1 Cập nhật nhóm người dùng và quyền hạn sử dụng của nhóm 

MR.TEST quản lý quyền hạn của người dùng theo các nhóm người dùng. Lúc đầu khi 

mới cài đặt, đã có nhóm quản trị là nhóm mặc định và không thể xoá được nhóm này. Các 

nhóm khác ta phải thêm vào. Trừ nhóm quản trị có quyền tối đa, các nhóm khác phải 

được xác định quyền hạn. Quyền của mỗi nhóm được thiết lập chi tiết tới mức từng chức 

năng một trong lệnh đơn chính. Phía trên màn hình có hai nhóm chức năng. Nhóm bên 

trái là các chức năng người sử dụng được phép dùng; nhóm bên phải là các chức năng 

người sử dụng không có quyền. Lúc đầu bên trái không có chức năng nào, còn bên phải là 

tất cả các chức năng – nghĩa là nhóm mới lúc đầu chưa có quyền gì. 

Danh mục các quyền được thể hiện dưới dạng cây đúng như các chức năng chính trong 

lệnh đơn. Ta có thể bấm nút ‘+’ để mở các chức năng con và bấm nút - để thu gọn các 

chức năng con, chỉ thể hiện nhóm chức năng. Muốn cho phép người sử dụng trong nhóm 

được sử dụng chức năng nào, chỉ cần bấm chuột để đánh dấu chức năng đó, sau đó bấm 

nút <. Chức năng được chọn sẽ chuyển từ ô phải sang trái để cho phép người sử dụng có 

quyền dùng. Nếu muốn cắt quyền của nhóm ta làm ngược lại, nghĩa là đánh dấu ở cửa sổ 

trái rồi bấm nút >. Hai nút >> và << được dùng với ý nghĩa chuyển hết các chức năng từ 

trái sang phải hoặc từ phải sang trái. 

Sau này người sử dụng nào ở nhóm nào sẽ có quyền như đã được xác định theo nhóm 

 
Hình 48.  Cập nhật nhóm người sử dụng 

Cách cập nhật các nhóm quyền cũng giống như cập nhật các đối tượng khác đã nói trước, 

chỉ có điểm khác là không thể xoá được nhóm quản trị.  
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10.1.2 Cập nhật nguời dùng theo nhóm 

Để vào chức năng này bạn đi từ lệnh đơn hệ thống: Hệ thống ► Quản trị người sử dụng. 

Cửa sổ cập nhật người sử dụng như trong hình bên dưới 

 
Hình 49. Cập nhật người sử dụng 

Cách cập nhật người sử dụng cũng giống như cập nhật các đối tượng khác đã nói trước. 

Trong nhóm quản trị có người sử dụng Admin có quyền cao nhất, và không thể xoá được 

Khi thêm hoặc sửa một người sử dụng, ta luôn phải gán quyền cho họ theo nhóm. Vì thế 

phải xác định nhóm bằng cách bấm nút  để chọn một nhóm trong danh sách có sẵn. 

Mỗi người dùng chỉ thuộc một nhóm. Ô mật khẩu, nếu bạn không điền thì hệ thống coi 

như là mật khẩu rỗng. Với ô xác nhận mật khẩu, bạn điền lại dữ liệu mà bạn đã nhập 

trong ô mật khẩu, mục đích của việc làm này là để tránh trường hợp bạn gõ nhầm mật 

khẩu mà không biết. Ô ghi chú thì bạn có thể nhập hoặc không nhập đều được. Sau khi đã 

điền đủ thông tin, bạn bấm nút Ghi nhận  để lưu thông tin về người sử dụng mới. 

  

10.2 Thiết lập tên đơn vị sử dụng phần mềm 

Để tuỳ biến tài liệu cho các cơ sở áp dụng khác nhau, MR.TEST cho phép bạn thiết lập 

tiêu đề sẽ in trong các tài liệu và lời hướng dẫn sử dụng in trên phiếu thi như các nội dung 

mặc định. Chẳng hạn, trong phần tiêu đề bạn có thể để sẵn: 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 
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Nếu dùng phần mềm này để thi tuyển sinh, bạn cần phải thiết lập mã ngành ví dụ QHT để 

chỉ khối thi vào Đại học Khoa học Tự nhiên của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Ngoài ra bạn cần phải chỉ ra tên tệp in hướng dẫn thi cho thí sinh.  

Sau này khi thiết lập phiếu thi, MR.TEST sẽ lấy các đoạn văn bản này điền vào phiếu thi. 

Bạn có thể sửa đổi nội dung trong khi làm phiếu thi nhưng các nội dung mới sẽ không 

đuợc lưu lại như nội dung mặc định để dùng cho các kỳ thi khác. 

 

Hình 50. Thiết lập tên đơn vị sử dụng phần mềm 

 

 
  



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – MRTEST 6.0S | 61 

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 Tel: (04)37549331 

Hotline: 0199.228.1111 
 support@vnu.edu.vn 

 
CAIT.VNU.EDU.VN 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách hình ảnh minh họa 
Hình 1. Giao diện phần mềm MR.TEST ........................................................................ 5 

Hình 2. Bộ cài đặt MR.TEST ......................................................................................... 8 

Hình 3. Thư mục MR.TEST 6.0 sau khi cài đặt xong. ................................................... 9 

Hình 4. Đăng nhập hệ thống ......................................................................................... 10 

Hình 5. MR.TEST  yêu cầu điền mã số đăng ký. ......................................................... 10 

Hình 6. Tổ chức một bài thi độc lập ............................................................................. 11 

Hình 7. Đăng nhập hệ thống ......................................................................................... 14 

Hình 8. Thi hành chức năng từ trên lệnh đơn chính ..................................................... 15 

Hình 9. Ra khỏi hệ thống .............................................................................................. 16 

Hình 10. Đổi mật khẩu.................................................................................................... 16 

Hình 11. Chọn bài thi, kỳ thi mặc định .......................................................................... 17 

Hình 12. Giao diện cập nhật kỳ thi ................................................................................. 18 

Hình 13. Quản lý danh sách thi ...................................................................................... 19 

Hình 14. Chọn nguồn thí sinh từ lớp .............................................................................. 20 

Hình 15. Chọn file dữ liệu .............................................................................................. 20 

Hình 16. Các chế độ lập số báo danh ............................................................................. 22 

Hình 17. Chia phòng thi tự động .................................................................................... 23 

Hình 18. Các chế độ in danh sách thí sinh ...................................................................... 24 

Hình 19. In danh sách thí sinh theo phòng thi ................................................................ 25 

Hình 20. Giao diện cập nhật kỳ thi ................................................................................. 26 

Hình 21. Nhập thông tin cho một bài thi ........................................................................ 27 

Hình 22. Giao diện trộn đề thi ........................................................................................ 29 

Hình 23. Đề thi mẫu do chương trình in ra ..................................................................... 31 

Hình 24. Khai báo biểu điểm với đề có sẵn .................................................................... 32 

Hình 25. MR.TEST tự sinh mẫu phiếu trả lời ................................................................ 34 

Hình 26. Phiếu soi ........................................................................................................... 35 

Hình 27. Đáp án và biểu điểm ........................................................................................ 36 

Hình 28. M3092D của Fujitsu, DR2080C của Canon và DR7080C của Canon ............ 38 

Hình 29. Cửa sổ điều khiển quét bài thi từ máy quét ..................................................... 39 

Hình 30. Đặt cấu hình cho máy quét. ............................................................................. 39 

Hình 31. Cửa sổ kiểm soát chấm bài .............................................................................. 40 

Hình 32. Biên bản chấm bài ........................................................................................... 41 

Hình 33. Ảnh bài thi ....................................................................................................... 42 

Hình 34. Cửa sổ xử lý kết quả ........................................................................................ 43 

Hình 35. Cửa số chấm trực tiếp ...................................................................................... 44 

Hình 36. Phiếu giải trình điểm ........................................................................................ 44 

Hình 37. Bảng điểm lớp được tách theo nguồn .............................................................. 45 

Hình 38. Báo cáo phân tích kết quả thi và biểu đồ điểm ................................................ 46 

Hình 39. Cập nhật lớp ..................................................................................................... 47 



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – MRTEST 6.0S | 62 

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
 Tel: (04)37549331 

Hotline: 0199.228.1111 
 support@vnu.edu.vn 

 
CAIT.VNU.EDU.VN 

 

Hình 40. Cập nhật học sinh............................................................................................. 49 

Hình 41. Cập nhật môn học ............................................................................................ 50 

Hình 42. Cập nhật các học phần của môn học................................................................ 52 

Hình 43. Cập nhật một câu hỏi đơn ................................................................................ 53 

Hình 44. Soạn thảo nội dung câu hỏi bằng một editor có khả năng tạo định dạng và 

chèn ảnh 54 

Hình 45. Cập nhật một câu hỏi nhóm ............................................................................. 55 

Hình 46. Mẫu nhập câu hỏi............................................................................................. 56 

Hình 47. Giao diện nhập câu hỏi từ định dạng văn bản RTF ......................................... 57 

Hình 48. Cập nhật nhóm người sử dụng ......................................................................... 58 

Hình 49. Cập nhật người sử dụng ................................................................................... 59 

Hình 50. Thiết lập tên đơn vị sử dụng phần mềm .......................................................... 60 

 


	1 GIỚI THIỆU
	1.1 Mười  lý do bạn nên sử dụng phần mềm này

	2 HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG
	2.1 Yêu cầu về môi trường phần mềm và phần cứng của máy tính
	2.2 Cài đặt phần mềm
	2.3 Đăng nhập hệ thống
	2.4 Đăng ký sử dụng,

	/
	3 BÀI THI ĐỘC LẬP
	4 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MỘT KỲ THI
	4.1 Chuẩn bị một kỳ thi
	4.2 Cho thi
	4.3 Chấm thi và xử lý điểm

	5 SỬ DỤNG MR.TEST
	5.1 Vào hệ thống
	5.2 Thực hiện các chức năng
	5.3 Dòng trạng thái và kỳ thi mặc định.
	5.4 Ra khỏi hệ thống
	5.5 Đổi mật khẩu
	5.6 Chọn kỳ thi và bài thi mặc định

	/
	6 5. CHUẨN BỊ MỘT KỲ THI
	6.1 Cập nhật kỳ thi
	6.2 Lập danh sách thí sinh.
	6.2.1 Lên danh sách thí sinh
	6.2.2 Cập nhật trực tiếp danh sách thí sinh
	6.2.3 Tạo số báo danh các thí sinh
	6.2.4 Bổ sung danh sách vào phút chót.
	6.2.5 Chia phòng thi
	6.2.6 In danh sách thí sinh


	/
	6.3 Cập nhật bài thi
	6.4 Lập đề thi.
	6.4.1 Chế độ lập tự động và chế độ lập tay, trộn đề bằng hoán vị và chế độ sao chép đề
	6.4.2 Lập đề tự động bằng  hoán vị
	6.4.3 In đề thi ra file word


	/
	6.4.4 Khai báo biểu điểm trong chế độ lập đề bằng tay
	6.4.5 Tạo phiếu thi của thí sinh

	/
	/
	6.4.6 Đáp án và biểu điểm

	7 CHO THI VÀ CHẤM THI
	7.1 Hướng dẫn thí sinh làm bài
	7.2 Quét bài bằng máy quét ảnh tốc độ cao

	/
	/
	7.3 Chấm bài đã quét

	/
	/
	8 XỬ LÝ KẾT QUẢ
	8.1 Xử lý kết quả bài thi
	8.2 Giải trình điểm
	8.3 Biên bản xử lý bài thi
	8.4 Kết xuất bảng điểm ra file
	8.5 Lập các báo cáo.

	9 DUY TRÌ DANH MỤC DỮ LIỆU
	9.1 Cập nhật lớp/ nhóm.

	/
	9.2 Cập nhật học sinh của các lớp/nhóm.

	/
	9.3 Cập nhật môn học

	/
	9.4 Cập nhật học phần

	/
	9.5 Cập nhật câu hỏi

	/
	/
	/
	9.6 Cập nhật câu hỏi hàng loạt từ file Word
	9.6.1 Cách làm ngân hàng câu hỏi


	10  QUẢN TRỊ VÀ CẤU HÌNH HỆ THỐNG
	10.1 Quản trị hệ thống
	10.1.1 Cập nhật nhóm người dùng và quyền hạn sử dụng của nhóm


	/
	10.1.2 Cập nhật nguời dùng theo nhóm

	/
	10.2 Thiết lập tên đơn vị sử dụng phần mềm


