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I. GIỚI THIỆU
Bộ sản phẩm phần mềm trắc nghiệm TestPro được
TRUNG TÂM SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG PHẦN
MỀM nghiên cứu phát triển từ năm 2005 khi hình thức tổ
chức thi trắc nghiệm khách quan được Bộ giáo dục & Đào
tạo áp dụng rộng rãi cho cả thi tốt nghiệp THPT lẫn thi
tuyển sinh Đại học, Cao đẳng.
Với đội ngũ phát triển phần mềm hùng hậu và giàu
kinh nghiệm trong khoa học đánh giá, sản phẩm phần mềm
hỗ trợ thi trắc nghiệm TestPro ngay từ phiên bản đầu tiên
đã được đông đảo cán bộ giảng viên và các trường học
trong cả nước đón nhận nồng nhiệt. Cho đến nay có thể nói
rằng các sản phẩm phần mềm thi trắc nghiệm TestPro đã trở
thành một trong những sản phẩm thông dụng và hiệu quả
nhất trong lĩnh vực phần mềm trắc nghiệm.
Từ sự thành công đó, nhóm phát triển phần mềm đã
không ngừng cải tiến và nghiên cứu và đưa ra nhiều sản
phẩm mới phục vụ mọi yêu cầu liên quan đến trắc nghiệm,
từ thi trên giấy đến thi trên máy, từ chấm điểm thủ công lẫn
chấm điểm tự động bằng máy….
Bộ phần mềm khảo thí gồm 3 phân hệ chính:
1) Phần mềm trắc nghiệm TestPro 6.0 và Phần mềm trắc
nghiệm cho môn ngoại ngữ TestPro For English 3.0:
Phần mềm này dùng cho giáo viên soạn và đảo đề.
2) Phần mềm máy chấm thi trắc nghiệm TestPro Engine
3.0: Phần mềm này kết hợp máy quét để chấm các tập
phiếu trả lời của thí sinh nhanh chóng, chính xác.
3) Phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến TestOnline 5.0:
Giúp các trường thực hiện tổ chức thi trực tuyến trên máy
tính, thông qua môi trường internet hoặc phòng máy
(mạng LAN)
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Bộ sản phẩm phần mềm phục vụ thi trắc nghiệm

Trong đó:
-

Phần mềm TestPro 6.0: Phục vụ việc quản lý và ra
đề thi cho các môn tự nhiên như: Toán, Lý, Hóa,
Sinh, Sử, Địa lý,…

-

Phần mềm TestPro For English: Phục vụ việc quản
lý và ra đề thi cho riêng môn Ngoại ngữ.

-

Phần mềm TestPro Engine: Phục vụ chấm điểm thi
tự động sau khi scan phiếu trả lời trắc nghiệm của thí
sinh.

-

Phần mềm TestOnline Client + TestOnline web
phục vụ thi trực tuyến trên môi trường Web.

Ưu điểm nổi bật của hệ thống phần mềm so với các
phần mềm hiện có trong thị trường hiện nay:
-

Đơn giản, dễ sử dụng: Mọi người dùng đều có thể
sử dụng phần mềm chỉ trong một thời gian ngắn bởi
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phần mềm đã được thiết kế giảm thiểu tối đa các
thao tác dư thừa và hướng đến người dùng.
-

Tận dụng sức mạnh của các phần mềm hiện tại:
Hệ thống sử dụng phần mềm rất quen thuộc là
Microsoft Office để cho phép người dùng soạn thảo/
chỉnh sửa/ kết xuất ngân hàng câu hỏi.

-

Đã đƣợc thử nghiệm diện rộng và thời gian dài
trên thực tế. Phần mềm đã được triển khai sử dụng
bởi hàng ngàn giáo viên trong cả nước cũng như
nhiều trường THPT, trường Đại học và các cơ quan
đơn vị khác.

-

Có tính đến khả năng liên hoàn giữa các phân hệ
phần mềm trong tổ chức thi trắc nghiệm. Điều này
sẽ làm giảm đáng kể những thao tác thủ công nếu chỉ
sử dụng những phần mềm rời rạc.

2. GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA CÁC
PHẦN MỀM
2.1 Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm TestPro 6.0
Đây là phân hệ giúp cho giáo viên có thể soạn ngân hàng đề
thi trắc nghiệm sau đó thực hiện việc trộn đề thi đề có nhiều
mã đề khác nhau. Kết quả của việc trộn đề là một file word
có thể in ra để sinh viên thực hiện thi trên giấy. Phân hệ này
có 2 module con, một phục vụ cho các môn học tự nhiên
(như Toán, Lý, Tin học,...) có tên là TestPro 6.0; Một phục
vụ riêng cho môn Ngoại ngữ (Do môn này có rất nhiều loại
câu hỏi khác nhau), có tên là: TestPro For English 3.0.
 Các chức năng chính của phân hệ này:
 Dễ sử dụng, dễ soạn thảo ngân hàng câu hỏi (Soạn
hoàn toàn bằng trình soạn thảo MS Word)
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 Dễ trộn đề, có nhiều chế độ trộn đề (3 chế độ)
 Nhập tự động từ file word có sẵn, xuất đề thi & ngân
hàng câu hỏi ra word.
 Tự động tối ưu hoá trang in, trình bày trang in đẹp,
hợp lý không phải sửa.
 Sửa chữa câu hỏi nhanh, chấp nhận mọi loại dữ liệu
của Word...
 Nội dung câu hỏi được giữ nguyên định dạng, không
bị xô lệch khi in đề.
 Chuyển đổi nhiều định dạng đề thi của một số phần
mềm khác về TestPro, ví dụ McMix, Phạm Văn
Trung,...
 Liên kết với phân hệ thi TestOnline.

 Một số giao diện chương trình

Giao diện chính TestProfessional 6.0
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Soạn thảo ngân hàng câu hỏi hoàn toàn trên MS Word
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Đề thi đã được tối ưu trang in và tự động căn chỉnh.
2.2 Phần mềm quản lý thi trắc nghiệm cho môn Ngoại
ngữ TestPro For English
Đối với các môn ngoại ngữ (Tiếng Anh), dạng câu hỏi trắc
nghiệm rất đa dạng và phong phú (Bao gồm dạng bài phát
âm, ngữ pháp, bài đọc, ….). Vì vậy, hệ thống có riêng một
phân hệ (TestPro For English) phục vụ chuyên biệt cho yêu
cầu này.

 Các chức năng chính của phân hệ này:
 Soạn câu hỏi hoàn toàn trên word
 Hỗ trợ nhiều loại câu hỏi của môn Ngoại ngữ (hiện tại
hỗ trợ 9 loại), dễ dàng mở rộng thêm loại mới.

 Hỗ trợ mọi loại Font chữ.
 Hỗ trợ kết xuất đáp án để có thể chấm tự động.
 Tốc độ trộn đề cực nhanh
 Tối ưu hóa trang in.
 Tự động căn chỉnh các câu hỏi.
 Nhập tự động từ file word và xuất ra file word.
 Tích hợp ứng dụng ngay trong MS Word.
 Một số hình ảnh giao diện chương trình
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Giao diện chương trình chính TestPro For English.
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Soạn ngân hàng câu hỏi dễ dàng bằng MS Word

Ra đề dễ dàng, trực quan
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Đề thi được tối ưu hóa trang in và trình bày đẹp
2.3 Phần mềm máy chấm thi trắc nghiệm TestPro Engine
Version 3.0
Khi tổ chức thi trắc nghiệm trên giấy, việc chấm thi thủ
công sẽ tốn khá nhiều công sức và thời gian mà độ chính
xác lại không cao. Vì vậy, một phân hệ khác đảm nhiệm
chức năng chấm tự động đó là: Máy chấm thi trắc nghiệm
TestPro Engine 3.0;
Việc sử dụng phân hệ này sẽ đảm bảo độ chính xác rất cao
và nhanh chóng.

 Các tính năng chính của phân hệ:
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 Toàn bộ các công đoạn là tự động (Nhập danh
sách, đánh số báo danh, chia phòng).

 Tự động đọc phiếu đáp án và đưa vào phần mềm
(Đặc biệt có thể import đáp án được sinh ra từ
phần mềm TestPro 6.0; TestPro For English 2.6)

 Tự động nhận dạng và chấm các bài thi (sau khi
đã được quét bởi máy quét).

 Tự động căn chỉnh phiếu trả lời của thí sinh (bị
lệch trong quá trình quét)

 Tự động liên kết điểm sau khi chấm với danh
sách thí sinh & có thể in ngay theo chuẩn hoặc
kết xuất ra file excel.

 Tốc độ chấm nhanh, từ 20 tờ / 1 phút đến 200 tờ /
1 phút. Có thể vừa scan vừa chấm. Tương thích
với mọi loại máy quét thông dụng. Riêng với
những bài thi đã được tiền xử lý, tốc độ chấm lên
tới hàng ngàn bài/ phút.

 Có thể xem chi tiết các thông số bài làm của thí
sinh (như số câu đúng, sai, phạm qui, không
làm,…)

 Không kén loại giấy. Có thể dùng giấy màu, giấy
đen trắng, giấy Photocopy thông thường.

 Người dùng có thể tự thiết kế mẫu phiếu riêng
biệt.

 Kết xuất ngay kết quả theo đúng yêu cầu định
dạng ra file Excel.

 Có thể tùy biến thang điểm thông qua Marcro
dựng sẵn.
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 Hỗ trợ chấm thi Đại học, cao đẳng theo chuẩn
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phiên bản
TestPro Engine 3.0)

 Một số giao diện chính

Giao diện chương trình chính
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Nhập xuất danh sách tự động từ file excel

Có thể nhập đáp án trực tiếp, từ file excel hoặc từ phiếu quét.
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Kết xuất kết quả chấm thi
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Bảng điểm xuất ra Excel

2.4 Phần mềm Thi trắc nghiệm trực tuyến TestPro Online
TestOnline là dạng trắc nghiệm khách quan trực
tuyến trên hệ thống mạng máy tính, giúp giảm thiểu đáng
kể công sức chấm thi của giảng viên. Tuy nhiên hầu hết các
phần mềm trắc nghiệm hiện nay gặp phải là vấn đề biên
soạn và hiển thị ngân hàng câu hỏi, bởi khi trắc nghiệm trên
máy tính thì hầu hết trình duyệt web đều không thể hiển thị
được các nội dung phức tạp (ví dụ hình ảnh, công thức,
định dạng,....).
Với phương châm: Đơn giản, hiệu quả, dễ sử dụng.
Phòng Phần mềm thuộc Trung tâm Đào tạo lập trình viên
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Quốc tế Hưng Yên - Aptech đã tìm ra một giải pháp mang
tính đột phá giúp khắc phục hoàn toàn những nhược điểm
của hầu hết hệ thống trắc nghiệm trực tuyến hiện nay đang
phải đối mặt.

 Các tính năng chính của phân hệ:


Nhập liệu ngân hàng câu hỏi hoàn toàn trên word. Chấp
nhận mọi loại dữ liệu như Hình ảnh, công thức, ....



Nhập xuất dữ liệu, danh sách,... tự động từ file excel
hoặc từ hệ thống phần mềm quản lý đào tạo IU (Bộ
phần mềm quản lý trường học thông minh của công ty
CMC)



Mọi định dạng khi soạn trên word đều được giữ nguyên
trên trình duyệt bằng công nghệ riêng của TestPro (Hiện
nay chưa có phần mềm nào tại Việt nam giải quyết tốt
vấn đề này)



Cho thí sinh Thi & việc quản trị của giáo viên hoàn toàn
trên môi trường web 2.0, giúp cho khả năng triển khai
trên qui mô rộng một cách dễ dàng.



Ngân hàng câu hỏi được mã hoá theo chuẩn quốc tế. Có
tính bảo mật cao.



Hỗ trợ trắc nghiệm đơn lựa chọn một đáp án đúng và đa
lựa chọn nhiều đáp án đúng (Hỗ trợ đến 8 phương án trả
lời)



Khả năng quản lý ngân hàng câu hỏi linh hoạt, cho phép
ra đề linh hoạt.



Áp dụng nhiều chế độ bảo mật đề thi, ca thi và ngân
hàng câu hỏi
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Giải quyết được vấn đề bị mất điện hoặc gặp sự cố của
máy tính trạm. Toàn bộ trạng thái bài làm của thí sinh
được giữ nguyên ngay cả khi mất điện hoặc có sự cố.



Giám sát toàn bộ quá trình làm bài của thí sinh trong khi
thi qua giao diện quản lý.



Giảm tối đa gian lận thi cử, làm hộ bài... bằng cơ chế:
Tại một thời điểm chỉ cho sinh viên vào hệ thống trắc
nghiệm với một cửa sổ trình duyệt duy nhất.



Hỗ trợ mạnh khả năng Import/Export dữ liệu, danh sách,
điểm thi,....dưới dạng excel



Có các báo cáo thống kê phục vụ lãnh đạo... về kết quả
test.



Hỗ trợ ôn thi cho người học.



Khả năng sao lưu và phục hồi hệ thống.



Hỗ trợ đa trình duyệt. Hệ thống chạy tốt với mọi trình
duyệt phổ biến.



Sẵn sàng cho khả năng kết nối với hệ thống khác theo
chuẩn Webservice để trích lọc danh sách, cũng như
Update dữ liệu (Kết quả điểm),...



Có thể áp dụng cho cả hình thức đào tạo theo hệ thống
tín chỉ, niên chế.
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 Một số giao diện chính.

Giao diện chương trình chính.
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Module cho quản trị viên hệ thống
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Module quản trị dành cho Giảng viên/ cán bộ tổ chức thi
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Giao diện trang web làm bài của thí sinh

Giám sát quá trình làm bài của thí sinh
21

Quản lý ngân hàng câu hỏi
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Mẫu soạn ngân hàng câu hỏi.
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3. YÊU CẦU VỀ MÔI TRƢỜNG TRIỂN KHAI.
3.1. Yêu cầu phần cứng (tối thiểu)
Phân hệ
TestPro6.0
TestProEnglish
TestPro Engine
TestPro Online
Client (WinApp)
TestPro Online –
Web

CPU
Pentium
IV
Pentium
III
Pentium
IV
Pentium
IV
Intel
Xeon
2.0 GHz

HDD

RAM

1 GB

512MB

1024x768

1 GB

256 MB

1024x768

500MB

512 MB

1024x768

500MB

256 MB

1024x768

2 GB

1GB

1024x768

3.2. Yêu cầu phần mềm (tối thiểu)
Phân hệ
OS
Softwares
TestPro6.0
TestProEnglish
TestPro Engine
TestPro Online
Client (WinApp)
TestPro Online
(Web-based)

Monitor

Windows
Windows
Windows

Office 2003
Office 2003
Office 2003

Windows

Office 2003

Win2000
server

Office 2003
SQL 2005

.NET
Frw
N/A
N/A
.NET
2.0
.NET
2.0
.NET
3.5

Browser
IE6;
Firefox
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4. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
STT Tên đơn vị
1.

Sở giáo dục & Đào tạo Hưng Yên.

2.

9 Trường Đại học trực thuộc
Đại học Thái Nguyên

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ghi chú
Đã triển khai
cho toàn bộ 26
trường THPT
trực thuộc.
Bao gồm 9
trường ĐH
thành viên.

Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Đại học SPKT Hưng Yên
Khoa Cơ Khí – ĐHBK Hà nội
Trường Cao đẳng công nghiệp Huế
Trường CĐ Dầu Khí –Vũng Tàu
Trung tâm Dịch vụ bay –
Tổng công ty hàng Không VN
Sở Thông tin và TT Hà Tĩnh
Bưu Điện tỉnh Phú Thọ
Sở Giáo dục& Đào tạo Hải Dương
THPT Hòn Gai–QN
THPT Hải Đảo – QN
THPT Uông Bí – QN
THPT Thái Phiên– HP
THPT Kiến Thụy – HP
THPT Lê Quý Đôn – HP
THPT Nam Đông Quang – TB
THPT Lê Quý Đôn – Thái Bình
THPT Thái Ninh – TB
THPT Nguyễn Đức Cảnh - TB
THPT Tây Thúy Anh – Thái Bình
THPT Nam Tiền Hải – Thái Bình
THPT Bán Công Tiền Hải – TB
THPT Yên Khánh A – Ninh Bình
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

THPT Duy Tiên – Hà Nam
THPT Chu Văn An – Thái Nguyên
THPT Bắc Sơn – Thái Nguyên
TH Văn Hóa 1 – Bộ Công An
THPT Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc
THPT Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Trung tâm GDTX TP Sơn La
THPT BC Phan Ngọc Hiển-HCM
THPT Nguyễn Trung Trực HCM
THPT Lam Sơn – Thanh Hóa
THPT Cẩm Thủy 1 – Thanh Hóa
THPT Cẩm Thủy 3 – Thanh Hóa
THPT Hoàng Quốc Việt – Yên Bái
THPT Chu Văn An – Yên Bái
THPT Vạn Xuân – Hà Nội
THPT Xuân Mai – Hà Nội
Trung tâm GDTX Tỉnh Hà Giang
Trường THPT Chuyên Thái Nguyên
Trường THPT Nguyễn Siêu Hưng Yên
Sở TT&TT Tỉnh Lai Châu
Sở TT&TT Tỉnh Hà Giang
……………….

 Liên hệ:
-

T.S Nguyễn Minh Quý – Trưởng Khoa Công nghệ
thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

-

Điện thoại: 0912.068582

-

Website: www.phanmemgiaoduc.edu.vn hoặc
http://www.testpro.com.vn

-

Email: quyutehy@gmail.com
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