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Εισαγωγή - Περίληψη 
 
 
 Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 
«Πληροφοριακά Συστήματα» (MIS) και το θέμα της είναι «Computer Adaptive 
Testing» δηλαδή προσαρμοστικά στον χρήστη τεστ γνώσεων με βάση τον 
υπολογιστή. 
 
 Οι υπολογιστές τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βοηθήσει σημαντικά πολλούς 
τομείς της κοινωνίας και υπήρξαν καταλυτικοί παράγοντες για την εξέλιξή της 
προσφέροντας λύσεις γρήγορες, ευπαρουσίαστες και ακριβείς. Σήμερα, υπάρχει  
εξοικείωση σε μεγάλο πληθυσμιακό ποσοστό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι 
μαθαίνουν να χειρίζονται υπολογιστές και πλέον κάθε σπίτι έχει έναν ή 
περισσότερους προσωπικούς υπολογιστές.  Έτσι λοιπόν δεν άργησαν να διεισδύσουν 
και στον κόσμο της εκπαίδευσης.  
 
 Το μάθημα των υπολογιστών έκανε δειλά – δειλά την εμφάνισή του στο 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την 
πάροδο των χρόνων, την ανάπτυξη των υπολογιστών και την ενασχόληση όλο και 
περισσότερων ανθρώπων με αυτούς, δημιουργήθηκαν σχολές με αποκλειστικό 
αντικείμενο τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 
επίπεδο. Το επόμενο βήμα ήταν η εισαγωγή των υπολογιστών στην δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αποτελώντας μάλιστα και εξεταζόμενο μάθημα στις εισαγωγικές 
εξετάσεις, εξοικειώνοντας έτσι όλο και μικρότερες ηλικίες. Στις μέρες μας, το 
μάθημα των υπολογιστών διδάσκεται και στα ολοήμερα δημοτικά. 
 
 Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών δεν 
επηρέασε την εκπαιδευτική κοινότητα μόνο ως προς το πρόγραμμα σπουδών της, 
αλλά και ως προς τον τρόπο εκμάθησης και εξέτασης. Έτσι, εκτός από τον κλασσικό 
τρόπο παράδοσης μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα της τηλεδιάσκεψης στους 
μαθητές ή ακόμα και της μάθησης μέσω του υπολογιστή καθοδηγούμενη από ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Επίσης, αντί του κλασσικού τρόπο εξέτασης των 
μαθητών, είτε προφορική είτε γραπτή, δίνεται η δυνατότητα της εξέτασης μέσω του 
υπολογιστή. 
 
 Πολλοί οργανισμοί έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο εξέτασης και διεξάγουν 
εξετάσεις που παρέχουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα διπλώματα πάνω στην επιστήμη 
των υπολογιστών και όχι μόνο. Έτσι, έχουν δημιουργηθεί αρκετά πληροφοριακά 
συστήματα που σαν στόχο έχουν τη σωστή και αντικειμενική εξέταση του μαθητή, 
μακριά από την υποκειμενικότητα στην βαθμολόγηση του εκάστοτε εκπαιδευτικού. 
 
 Σκοπός της διπλωματικής είναι η κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης 
των πληροφοριακών αυτών συστημάτων, μία ανάλυση των δυνατοτήτων και των 
αδυναμιών τους και τελικά η αντίληψη και η δημιουργία ενός καινούργιου 
πληροφοριακού συστήματος.  
 

Όμως πριν προχωρήσουμε στα βήματα αυτά ας γίνει πρώτα κατανοητό τι είναι 
στην πραγματικότητα το Computer Adaptive Testing. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Τι είναι CAT; 
 

 
Με τον όρο Computerized adaptive testing (CAT) εννοούμε τον 

επανασχεδιασμό της ψυχολογικής και εκπαιδευτικής μέτρησης μέσω αλληλεπίδρασης 
με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το CAT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τεστ που 
μετρούν τις δυνατότητες ή διάφορες επιδεξιότητες του εξεταζόμενου, καθώς και για 
μέτρηση της προσωπικότητας ή της συμπεριφοράς του. Ο στόχος του είναι να 
επιλέξει, για κάθε εξεταζόμενο, το σύνολο ερωτήσεων εξέτασης από μια προ-
βαθμολογημένη τράπεζα στοιχείων – ερωτήσεων, που θα προσαρμόζεται καλύτερα 
στον εξεταζόμενο, την δεδομένη χρονική στιγμή, ώστε η βαθμολογία του να 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο επίπεδο των γνώσεών του. 
( http://www.psych.umn.edu/psylabs/CATCentral/WhatIsCAT.htm) 

 
Οι τύποι των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται στα CATs είναι κυρίως:  

 Πολλαπλής επιλογής όπου μόνο μια απάντηση είναι σωστή  
 True/False 
 Επιλογή όλων όσων ισχύουν (Check all that apply) όπου 
περισσότερες από μια απαντήσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
σωστές  

 
Η βασική αρχή της προσαρμογής του τεστ σε κάθε εξεταζόμενο εφαρμόστηκε 

στα πρώτα ακόμα στάδια ημέρες της ψυχολογικής μέτρησης, ακόμη και πριν από την 
ανάπτυξη των τυποποιημένων τεστ με συμβατικό τρόπο (χαρτί και μολύβι), από τον 
Alfred Binet στην κατασκευή του the Binet IQ test δηλαδή ενός τεστ που μετρούσε 
τον δείκτη νοημοσύνης (Binet & simon, 1905) και που αργότερα δημοσιεύθηκε ως 
Stanford-Binet IQ Test. Το τεστ αυτό αποτελούνταν από σύνολα στοιχείων 
κατανεμημένων κατά ηλικία. Εντούτοις, η καινοτομία στα προσαρμοστικά τεστ 
εμφανίστηκε στη δεκαετία του '70 από τον Frederick Lord (1970-1980), ο οποίος 
πέτυχε την επίλυση της θεωρητικής δομής, καθώς επίσης και τις πρακτικές τεχνικές 
λεπτομέρειες, της δημιουργίας μαζικών προσαρμοσμένων τεστ χρησιμοποιώντας τον 
υπολογιστή ( http://llt.msu.edu/vol2num2/article4/).  
 

Τα CATs χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατά τέτοιο τρόπο ώστε κάθε 
στοιχείο επιλέγεται από μια μεγάλη τράπεζα στοιχείων ανάλογα με την προηγούμενη 
απάντηση του εξεταζομένου. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο στοιχείο που θα εμφανιστεί 
ως ερώτηση στον εξεταζόμενο είναι συνήθως ένα στοιχείο μέσου επιπέδου 
δυσκολίας. Εάν ο εξεταζόμενος απαντήσει λανθασμένα, μια ευκολότερη ερώτηση θα 
επιλεχτεί από το πρόγραμμα για το δεύτερο στοιχείο. Εάν ο εξεταζόμενος αποκριθεί 
σωστά το επόμενο λαμβανόμενο στοιχείο από την τράπεζα στοιχείων είναι 
δυσκολότερο. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου καταστεί σαφές ότι ο 
εξεταζόμενος αποδίδει σταθερά σε ένα επίπεδο και έτσι καθορίζεται ότι αυτό θα  
είναι το επίπεδο, το οποίο μπορεί με βεβαιότητα να χρησιμοποιηθεί ως βαθμολογία 
για την απόδοση του εξεταζομένου.  

 
Η διάρκεια της εξέτασης και ο αριθμός ερωτήσεων που κάθε εξεταζόμενος θα 

πρέπει να απαντήσει, ποικίλλουν για κάθε διαγώνισμα. Έστω για παράδειγμα πως 
υπάρχουν τρία σενάρια χρηστών ενός διαγωνίσματος το οποίο έχει πέντε 
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διακεκριμένα επίπεδα δυσκολίας. Τα σενάρια αυτά εμφανίζονται στο παρακάτω 
σχεδιάγραμμα. Το πρώτο σενάριο έχει να κάνει έναν υποψήφιο που περνά τη 
δοκιμασία γρήγορα επειδή ο υποψήφιος απαντά με συνέπεια στις δύσκολες ερωτήσεις 
σωστά. Στο δεύτερο σενάριο, ο υποψήφιος αποτυγχάνει στο τεστ γρήγορα επειδή 
απαντά ανακριβώς στις πρώτες ερωτήσεις και συνεχίζει να ταλαντεύεται μεταξύ των 
χαμηλού επιπέδου και μέσου επιπέδου ερωτήσεων. Το τρίτο σενάριο επεξηγεί τη 
χειρότερη περίπτωση επειδή το πρόγραμμα δοκιμής δεν μπορεί να εξακριβώσει 
γρήγορα το επίπεδο δυνατότητας του υποψηφίου, έτσι το πρόγραμμα πρέπει να 
υποβάλει το μέγιστο αριθμό ερωτήσεων για να καθορίσει εάν ο υποψήφιος περνά ή 
αποτυγχάνει το διαγωνισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, το ελάχιστο αποτέλεσμα 
καθορίζει την επιτυχία του υποψηφίου. Ο αριθμός ερωτήσεων, όπως φαίνεται 
παραστατικά στο παρακάτω σχήμα, ποικίλλει για κάθε σενάριο. Το πρώτο σενάριο 
έχει λιγότερες ερωτήσεις από το δεύτερο και το δεύτερο έχει λιγότερο από το τρίτο.   
( http://www.windowsitpro.com/Articles/Print.cfm?ArticleID=5694) 
 
 
 

 
Σχήμα 1 
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Η αλληλουχία ερωτήσεων των CATs φαίνεται ίσως να ευνοεί τους 
υποψηφίους που απαντούν λανθασμένα, εφόσον η επόμενη ερώτηση θα είναι 
ευκολότερη, αλλά οι υποψήφιοι που απαντούν ανακριβώς λαμβάνουν χαμηλότερο 
βαθμό και υπομένουν μία πιο μακροχρόνια, πιο αγχώδη εξέταση. 
 
 

1.1 Προσαρμοστικά εναντίων σταθερής διάρκειας τεστ 
 

Μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στα προσαρμοστικά τεστ (adaptive) και στα 
σταθερής διάρκειας (fixed length standard exams) είναι πώς ο εξεταζόμενος δεν 
μπορεί να γυρίσει για να δει μια προηγούμενη ερώτηση του στα προσαρμοστικά. 
Όπως αναφέραμε και πριν, τα CATs βασίζουν την επόμενη ερώτηση στην 
προηγούμενη απάντηση του εξεταζομένου, οπότε δεν είναι δυνατόν να αλλαχθεί μια 
προηγούμενη απάντηση. Έτσι μόλις απαντηθεί μια ερώτηση το πρόγραμμα την 
κλειδώνει. 
 

Μία άλλη διαφορά είναι ότι τα προσαρμοστικά τεστ δεν κατηγοριοποιούν την 
βαθμολογία κατά θέμα αλλά παρέχουν μία τελική, συνολική βαθμολογία. Για 
παράδειγμα σε ένα διαγώνισμα με θεματολογία τους υπολογιστές, το τεστ σταθερής 
διάρκειας θα παρείχε στον εξεταζόμενο την πληροφορία πως τα πήγε καλά στον 
τομέα της αρχιτεκτονικής υπολογιστών καθώς και στις ερωτήσεις που αφορούν τον 
τομέα των πολυμέσων, ενώ στα δίκτυα δεν τα πήγε και τόσο καλά. Πολλοί 
οργανισμοί που ασχολούνται με την δημιουργία διαγωνισμάτων (ένας από αυτούς 
είναι και η Microsoft), ισχυρίζονται πως η μη κατηγοριοποίηση κατά θέμα στα 
προσαρμοστικά τεστ πραγματοποιείται εσκεμμένα με την αιτιολογία πως τα τεστ 
αυτά είναι πολύ μικρά ορισμένες φορές (όπως έχει ήδη αναφερθεί ο αριθμός των 
ερωτήσεων ποικίλει ανάλογα με την απόδοση του εξεταζόμενου) ώστε να μπορέσουν 
να προσφέρουν μια ακριβείς και αξιόπιστη κατηγοριοποίηση κατά θέμα. 
 

Επιπλέον, τα CATs τελειώνουν πιο γρήγορα από ότι τα τεστ σταθερής διάρκειας 
διότι επιλέγουν την επόμενη ερώτηση με βάση την εγκυρότητα της προηγούμενης 
απάντησης. Οπότε, ένα προσαρμοστικό στον χρήστη πρόγραμμα απαιτεί λιγότερες 
ερωτήσεις για να καθορίσει το επίπεδο γνώσεων του εξεταζόμενου.    
 
 

1.2 Καθορισμός επιπέδου δυσκολίας 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης που απαντά 
ο εξεταζόμενος παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή της επόμενης ερώτησης. Η 
απορία που εύκολα δημιουργείται είναι το πώς καθορίζεται το επίπεδο δυσκολίας της 
ερώτησης. Ο κάθε εξεταζόμενος έχει διαφορετικές δυνατότητες, οπότε το να 
καθοριστεί το επίπεδο δυσκολίας μιας ερώτησης με βάση της απαντήσεις των 
εξεταζόμενων, είναι δύσκολο.  
 

Δύο μέθοδοι κυρίως χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές των τεστ. Η 
πρώτη μέθοδος αφορά την χρησιμοποίηση μιας βοηθητικής ομάδας και 
καταγράφοντας ποιες ερωτήσεις απαντούν σωστά και ποιες λάθος. Έτσι οι ερωτήσεις 
που τα πιο πολλά μέλη της ομάδας τις απαντούν λάθος χαρακτηρίζονται δύσκολες, 
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ενώ αντίθετα οι ερωτήσεις που συγκεντρώνουν τις περισσότερες σωστές απαντήσεις 
χαρακτηρίζονται ως εύκολες. 
 
 Η εναλλακτική μέθοδος είναι η δημοσιοποίηση των ερωτήσεων στο κοινό ως 
σταθερής διάρκειας τεστ και η συλλογή στατιστικών στοιχείων της κάθε ερώτησης 
έως ότου να συγκεντρωθούν αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορεί να μετατραπεί το 
τεστ από σταθερής διάρκειας σε προσαρμοστικό.  
 
 

1.3 Πλεονεκτήματα των προσαρμοστικών εξετάσεων 
 

Τα CATs στηρίζονται σε μια μεγάλη τράπεζα στοιχείων - ερωτήσεων, τα 
οποία στοιχεία αποθηκεύονται στη συνέχεια στο πρόγραμμα σε διαφορετικά επίπεδα 
δυσκολίας. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες 
προκειμένου να καθοριστεί ότι τα στοιχεία είναι καλοί δείκτες της απόδοσης του 
χρήστη. Αυτό βεβαίως είναι μειονέκτημα καθώς αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, 
εντούτοις, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες δικαιώνονται οι κατασκευαστές 
των διαγωνισμάτων από τα πολλά πλεονεκτήματα των CATs. Τα πλεονεκτήματα 
αυτά είναι:  
( http://www.carla.umn.edu/assessment/CATfaq.html) 
 

 Η βαθμολόγηση των CATs λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τον αριθμό των 
ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά, αλλά και ποιες ερωτήσεις 
απαντήθηκαν σωστά. Ένας εξεταζόμενος που απαντά σωστά σε ένα 
δυσκολότερο σύνολο ερωτήσεων θα συγκεντρώσει υψηλότερη 
βαθμολογία από έναν εξεταζόμενο που απαντά σωστά σε ένα 
ευκολότερο σύνολο ερωτήσεων.  

 Έναντι της κλασσικής εξέτασης με χαρτί και μολύβι, η τεχνολογία των 
CATs απαιτεί λιγότερα στοιχεία για να φθάσει σε μια ακριβέστερη 
εκτίμηση της γνώσης του εξεταζομένου.  

 Η βαθμολογία που παρέχουν τα CATs επιτρέπει λεπτότερες διακρίσεις 
από το συνολικό αριθμό σωστών απαντήσεων.  

 Ο χρόνος που απαιτείται για ένα CAT είναι πιο σύντομος, δεδομένου 
ότι οι ερωτήσεις που βρίσκονται έξω από το επίπεδο ικανότητας του 
εξεταζομένου αποκλείονται.  

 Ο εξεταζόμενος βρίσκεται αντιμέτωπος συνεχώς με μία προκλητική, 
για το επίπεδο γνώσεων του, ερώτηση που δεν είναι ούτε πάρα πολύ 
δύσκολη ούτε πάρα πολύ εύκολη.  

 Επειδή κάθε εξεταζόμενος αντιμετωπίζει πιθανότατα ένα διαφορετικό 
σύνολο ερωτήσεων, η ασφάλεια του διαγωνίσματος ενισχύεται καθώς 
πολύ δύσκολα θα επαναληφθεί ακριβώς το ίδιο τεστ ακόμη και αν 
πρόκειται για τον ίδιο εξεταζόμενο.  

 Η τεχνολογία του CAT επιτρέπει στους εξεταζόμενους να έχουν  
άμεση ανατροφοδότηση της απόδοσή τους.  

 Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στα CATs έχει διαπιστωθεί πως 
βελτιώνουν το κίνητρο για την λήψη του τεστ. 

 Η απόδοση των σπουδαστών μπορεί να αποθηκευτεί με τη 
χρησιμοποίηση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 
 
 
 Αφού έγινε κατανοητή η λειτουργία των Computer Adaptive Test, το επόμενο 
βήμα είναι η κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης των πληροφοριακών αυτών 
συστημάτων. 
 

Ύστερα από πολύωρη αναζήτηση στο Internet και επικοινωνία με διάφορους 
οργανισμούς, δέκα διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα έχουν δοκιμαστεί και 
αξιολογηθεί. Αυτά είναι τα εξής: Graduate Management Admission Test (GMAT), 
the Test Of English as a Foreign Language (TOEFL), Graduate Record Examination 
(GRE), Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE), Cisco, the Computing 
Technology Industry Association (CompTIA), Cito Group NT2-CAT Lezen computer 
adaptive test for reading Dutch as a second Language, FastTEST Pro, the Maryland 
State Department. of Education (MSDE), An On-line Interactive Computer Adaptive 
Testing Tutorial from Lawrence M. Rudner. 
 

Τα οκτώ πρώτα είναι επαγγελματικά και τα δύο τελευταία (the Maryland State 
Department. of Education (MSDE), An On-line Interactive Computer Adaptive 
Testing Tutorial from Lawrence M. Rudner) είναι μη κερδοσκοπικά. Δυστυχώς τα 
περισσότερα από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα είναι demo και όχι η 
πλήρης έκδοση του τεστ, έτσι η αξιολόγηση βασίζεται σε demo με ό,τι σημαίνει αυτό. 
Φυσικά στην αγορά υπάρχουν πολλά ακόμη CATs αλλά μια δωρεάν έκδοση 
επίδειξης δεν ήταν διαθέσιμη.  

 
Από τα παραπάνω πληροφοριακά συστήματα θα αξιολογηθούν δεκαπέντε 

διαφορετικές ιδιότητές τους, χωρισμένες σε τρεις διαστάσεις: την εκπαιδευτική, την 
τεχνική και την οικονομική. Οι αξιολογημένες διαστάσεις και οι ιδιότητες είναι 
βασισμένες στην εργασία: Computer Adaptive Testing Quality Requirements, Prof. 
Anastasios A. Economides.  

 
Η αξιολόγηση θα έχει πέντε διαβαθμίσεις. Ξεκινώντας από την μικρότερη και 

καταλήγοντας στην μεγαλύτερη, οι διαβαθμίσεις αυτές είναι:   
 

 Very Poor 
 Poor 
 Fair 
 Good 
 Excellent 

 
Αν κάποιο τεστ δεν έχει κάποια ιδιότητα από αυτές που εξετάζουμε, θα έχει 

την ένδειξη NE (No existence). 
 
 
 Οι ιδιότητες και οι διαστάσεις που θα αξιολογηθούν φαίνονται αναλυτικά στο 
σχήμα 2. 
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Σχήμα 2 

 
 

2.1 Εκπαιδευτική διάσταση 
 
 Η εκπαιδευτική διάσταση εξετάζει τέσσερις ιδιότητες. Αυτές είναι: 
 

 Περιεχόμενο (Content)  
 Παρουσίαση (Presentation)  
 Αλληλουχία ερωτήσεων (Sequencing)  
 Ανατροφοδότηση (Feedback) 
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2.1.1 Περιεχόμενο (Content) 
 

Η ιδιότητα του περιεχομένου εξετάζει την πληρότητα του λογισμικού στις 
διδακτικές και παιδαγωγικές θεωρίες όπως π.χ. η κριτική σκέψη, η επίλυση 
προβλημάτων κλπ. Τα στοιχεία των CATs χρησιμοποιούν συνήθως τις ερωτήσεις 
πολλαπλής επιλογής. Αυτός ο τύπος ερωτήσεων εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα 
της αξιολόγησης του εξεταζομένου. Όλα τα τεστ αυτού του τύπου είναι αντικειμενικά 
δεδομένου ότι εξασφαλίζουν τον ίδιο βαθμό χωρίς να επηρεάζεται ο βαθμός από τον 
εξεταστή, αφού αυτός είναι ο υπολογιστής. Αυτό το σχήμα αποτρέπει επίσης τον 
εξεταζόμενο να απαντά κατά τύχη. Τα περισσότερα από τα CATs που δοκιμάστηκαν 
εστίασαν την προσοχή τους στο να βρουν και να διατυπώσουν παραπλανητικές 
απαντήσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν την ίδια ελκυστικότητα, ευκολία και ομοιότητα 
στη σωστή απάντηση. Πολλές από τα τεστ χρησιμοποιούν στοιχεία - ερωτήσεις στα 
οποία ο εξεταζόμενος θα πρέπει να λύσει ένα πρόβλημα για να απαντήσει στην 
ερώτηση.   

 
Τα πιο πολλά λογισμικά έχουν υψηλής ποιότητας στοιχεία, τα οποία είναι 

χρήσιμα για τον εξεταζόμενο, ενημερωμένα και ισχύουν για πολύ καιρό. Μερικά από 
τα τεστ έχουν τεχνολογικό περιεχόμενο έτσι τα στοιχεία πρέπει να είναι 
ενημερωμένα. Άλλες δοκιμές εξετάζουν τις γλωσσικές δεξιότητες του εξεταζομένου 
έτσι τα στοιχεία πρέπει να ισχύσουν για πολύ. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
δημιουργοί των τεστ στάθηκαν καλά σε αυτές τις προκλήσεις. Τα στοιχεία είναι 
επίσης σχετικά τόσο μεταξύ τους όσο και ως την θεματολογία του τεστ.   

 
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ποσότητα των στοιχείων είναι επαρκής και 

σύμφωνα με το θεματολογία που το τεστ πρέπει να καλύψει. Τα περισσότερα από τα 
τεστ καλύπτουν τις κύριες ιδέες και τα βασικά σημεία της θεματολογίας. (Α. 
Economides, 2004)   
.  

Το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντική ιδιότητα επειδή καθορίζει όχι μόνο τη 
θεματολογία του τεστ αλλά και το επίπεδο δυσκολίας του. Δύο πληροφοριακά 
συστήματα  ξεχώρισαν από τα υπόλοιπα και παίρνουν τον άριστο βαθμό. Graduate 
Management Admission Test (GMAT) and the Test Of English as a Foreign 
Language (TOEFL). Το GMAT καλύπτει δύο διαφορετικά θέματα, μαθηματικά και 
γλώσσα, ενώ το TOEFL εξετάζει την ικανότητα του εξεταζόμενου να διαβάζει, να 
ακούει και να κατέχει την γραμματική της αγγλικής γλώσσας.   
  

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα του περιεχομένου 
(content attribute) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα:   
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Σχήμα 3 

 
 
 

2.1.2 Παρουσίαση (Presentation) 
 

Η παρουσίαση στα πιο πολλά πληροφοριακά συστήματα είναι απλή και 
χαμηλών τόνων. Τα πολυμέσα που εμφανίζονται είναι ελάχιστα. Η έλλειψη, 
γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων είναι εμφανής, ειδικά στην εισαγωγική 
σελίδα όπου μια φόρμα πλούσια σε πολυμέσα αναμένεται συνήθως. Η ποιότητα των 
πολυμέσων είναι χαμηλή όπως και η ανάλυση της εικόνας. Από πλευράς ήχου, είναι 
υπαρκτός μόνο σε διαγώνισμα για την ακουστική ικανότητα του εξεταζόμενου στα 
αγγλικά.   

 
 Από την άλλη, αυτό είναι αρκετά αναμενόμενο επειδή η προσθήκη των 

πολυμέσων σε ένα τεστ θα αυξήσει εντυπωσιακά το μέγεθος του στο δίσκο καθώς και  
το χρόνο κατεβάσματος από το διαδίκτυο. Επιπλέον ένας νέος και άπειρος χρήστης 
προτιμά την ευκολία παρά την ευχρηστία. Αυτό σημαίνει ότι ο εξεταζόμενος θα 
προτιμούσε μια εφαρμογή εύκολη για να καταλάβει παρά μια εύχρηστη (με shortcuts 
κλπ.) ) (A.Dennis & B.Haley Wixom & D. Tegarden, 2005). Επομένως τα 
περισσότερα τεστ περιλαμβάνουν αρκετό κενό διάστημα και χρησιμοποιούν μόνο τις 
απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να κρατηθεί το τεστ λειτουργικό. Εξάλλου, η 
κύρια ανησυχία της οργανισμών που δημιουργούν τα τεστ αυτά είναι πώς να κάνουν 
ένα λογισμικό χωρίς λάθη και να παράγει ακριβή αποτελέσματα και βαθμολογία 
πράγμα που θα αυξήσει την αξιοπιστία τους στο κοινό, παρά να εστιάσει σε μια 
ελκυστική παρουσίαση του λογισμικού τους.   
 

Από την αισθητική άποψη, τα περισσότερα τεστ χρησιμοποιούν 
ευανάγνωστους χαρακτήρες και ποτέ κεφαλαία γράμματα εκτός αν εξυπηρετούν έναν 
σκοπό όπως για τίτλους κλπ. Επιπλέον χρησιμοποιούν χρώμα και σχέδια προσεκτικά 
και λιτά. Ο κύριος στόχος των τεστ είναι η ευχάριστη αναγνωσιμότητα, όχι η τέχνη. 
Για αυτόν τον λόγο, το χρώμα χρησιμοποιείται για να ξεχωρίσει και να ταξινομήσει 
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τα στοιχεία ή τις κυριότερες σημαντικές πληροφορίες (A.Dennis & B.Haley Wixom 
& D. Tegarden, 2005). 

 
 Μια άλλη αδυναμία που τα λογισμικά παρουσιάζουν στην ιδιότητα της 

παρουσίασης, είναι ότι ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να προσωποποιήσει το τεστ, 
δηλαδή να αλλάξει διάφορες ιδιότητες της παρουσίασης του τεστ σύμφωνα με τις 
δικές του προσωπικές προτιμήσεις.   
 

Το Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) φαίνεται να είναι το 
καλύτερο στην ιδιότητα της παρουσίασης. Είναι το μόνο τεστ που περιλαμβάνει 
πολυμέσα όχι μόνο στην αρχικά οθόνη αλλά και κατά τη διάρκεια του τεστ.   

  
  Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της παρουσίασης 
(presentation attribute) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Σχήμα 4 

 
 
 
 

2.1.3 Αλληλουχία ερωτήσεων (Sequencing) 
 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί η αλληλουχία στοιχείων εξαρτάται από την 
απάντηση του εξεταζομένου. Τα στοιχεία των CATs χρησιμοποιούν συνήθως 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα της 
αξιολόγησης του εξεταζομένου, αφού ο εξεταστής είναι ο υπολογιστής. Το πλήθος 
των στοιχείων είναι επαρκή. Μια δοκιμή με πέντε επίπεδα δυσκολίας και μόνο είκοσι 
ερωτήσεις θα έχει περίπου εκατό στοιχεία (ερωτήσεις). Λογικό επακόλουθο είναι να 
παραχθούν έγκυρα αποτελέσματα.   
 

Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από τα περισσότερα πληροφοριακά 
συστήματα είναι αρκετά απλός. Το τεστ αρχίζει με μία ερώτηση μέσης δυσκολίας και 
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έπειτα θα οδηγηθεί σε μια ευκολότερη ή δυσκολότερη ερώτηση αναλόγως με την 
απάντηση. Έτσι ένα τεστ με πέντε επίπεδα δυσκολίας θα έχει ένα συγκεκριμένο 
στοιχείο μέσης δυσκολίας για την πρώτη ερώτηση, δύο συγκεκριμένα στοιχεία για 
την δεύτερη (ένα στοιχείο μέσης δυσκολίας δεν είναι μια επιλογή, επειδή ανάλογα με 
την απάντηση του εξεταζομένου στην πρώτη ερώτηση η δεύτερη ερώτηση πρέπει να 
έχει ένα ευκολότερο στοιχείο ή ένα δυσκολότερο), τρία συγκεκριμένα στοιχεία για 
την τρίτη ερώτηση, τέσσερα συγκεκριμένα στοιχεία για την τέταρτη ερώτηση και 
πέντε συγκεκριμένα στοιχεία για το υπόλοιπο των ερωτήσεων. Αυτό γίνεται σαφές 
στο σχήμα 5. 
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Σχήμα 5 
 

 
Ο παραπάνω αλγόριθμος έχει προκαθορισμένη την αλληλουχία των 

στοιχείων. Εντούτοις, μερικά τεστ δεν μοιράζονται αυτήν την λογική. Η αλληλουχία 
δεν προκαθορίζεται. Κάθε ερώτηση θα αποκτήσει ένα στοιχείο από μια  τράπεζα 
στοιχείων σύμφωνα με τη δυσκολία της συγκεκριμένης ερώτησης. Τα στοιχεία 
διαιρούνται σε n κατηγορίες (n= επίπεδα δυσκολίας). Παραδείγματος χάριν εάν η 
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επόμενη ερώτηση είναι εύκολη το τεστ θα ψάξει στην τράπεζα στοιχείων και θα βρει 
όλες τις εύκολες ερωτήσεις και θα επιλέξει τυχαία μόνο μια από αυτές που δεν έχει 
παρουσιαστεί σε μια προηγούμενη ερώτηση. Αυτό γίνεται σαφές στο σχήμα 6. 
 
 

 
Σχήμα 6 

 
 

Και οι δύο αλγόριθμοι είναι εύκολο να κατασκευαστούν και δίκαιοι προς τον 
εξεταζόμενο, επειδή και στις δύο περιπτώσεις το επόμενο στοιχείο παρουσιάζεται 
σύμφωνα με την τελευταία απάντηση του εξεταζομένου. Ο δεύτερος αλγόριθμος εν 
τούτοις, δημιουργεί περισσότερα μοναδικά τεστ από τον πρώτο. Το κίνητρο του 
εξεταζομένου είναι υψηλό δεδομένου ότι οι ερωτήσεις δεν είναι πάρα πολύ δύσκολες 
ή πάρα πολύ εύκολες. Τα αποτελέσματα είναι σταθερά, συνεπή και έχουν λεπτές 
διακρίσεις επειδή η απάντηση μιας δύσκολης ερώτησης παρέχει ένα υψηλότερο 
βαθμό από ότι η απάντηση μιας εύκολης ερώτησης. Η εξαπάτηση αποκλείεται αλλά η 
εικασία είναι αδύνατον να αποφύγει (Α. Economides, 2004). 

 
FastTEST Pro, An On-line Interactive Computer Adaptive Testing Tutorial 

from Lawrence M. Rudner και το Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE 
παίρνουν τον υψηλότερο βαθμό στην ιδιότητα της αλληλουχίας ερωτήσεων.  Το 
FastTEST Pro φαίνεται να χρησιμοποιεί τον μη προκαθορισμένο αλγόριθμο ενώ το 
πληροφοριακό σύστημα του Lawrence Μ. Rudner και MCSE προτιμά τον 
προκαθορισμένο αλγόριθμο. 
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Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της αλληλουχίας 
ερωτήσεων (sequencing attribute) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.1.4 Ανατροφοδότηση (Feedback) 
 

H ανατροφοδότηση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τον εξεταζόμενο. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι θα συμφωνήσουν ότι η αμεσότητα και η 
ακρίβεια στη βαθμολογία ενός τεστ, βοηθούν τον εξεταζόμενο να βελτιωθεί και να 
ανακαλύψει τις αδυναμίες του (Α. Kapsalis, 2005). Τα περισσότερα από τα τεστ 
ικανοποιούν εκείνα τα κριτήρια αυτά. Αλλά αποτυγχάνουν σε ένα άλλο σημαντικό 
ζήτημα. Δεν παροτρύνουν ή δεν συγχαίρουν τον εξεταζόμενο για την προσπάθειά του 
(Α. Kapsalis, 2005). Αυτό προκαλεί χαμηλό κίνητρο και αποθαρρύνει τον 
εξεταζόμενο για να προσπαθήσει σκληρότερα. Χωρίς την κατάλληλη 
ανατροφοδότηση δεν υπάρχει καμία βελτίωση ή πρόοδος στο γνωστικό επίπεδο του 
εξεταζόμενου.  
 

Υπάρχουν μερικές στρατηγικές και οδηγίες για την διεξαγωγή των τεστ, 
κυρίως στην πρώτη σελίδα, αλλά δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση των προθεσμιών και 
μόνο λίγα παρέχουν υποστήριξη (συχνά απαντημένες ερωτήσεις, λεξικό κλπ.) ή  
εξηγήσεις για τις απαντήσεις, αν και ενημερώνουν τον εξεταζόμενο ποιες ερωτήσεις 
απαντήθηκαν ανακριβώς. Συνήθως όμως, αυτές είναι οι μόνες πληροφορίες που 
παρέχουν. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, η ποσότητα των πληροφοριών 
ανατροφοδότησης είναι μέση και η έλλειψη πολυμέσων είναι για μια ακόμη φορά 
περισσότερο από προφανής. 
 
 Το τεστ «An On-line Interactive Computer Adaptive Testing Tutorial from 
Lawrence M. Rudner» παίρνει τον υψηλότερο βαθμό όσ’ αναφορά την ιδιότητα της 
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ανατροφοδότησης. Το τεστ αυτό παρέχει πληροφορίες όπως η πιθανότητα μιας 
σωστής απάντησης σε κάθε στοιχείο σύμφωνα με απαντήσεις προηγούμενων 
χρηστών στην ίδια ερώτηση, στον ίδιο χρόνο που παρουσιάζεται το στοιχείο. Στο 
τέλος το τεστ παρέχει πληροφορίες για τις απαντήσεις του χρήστη (σωστού ή 
λάθους), το αληθινό αποτέλεσμα κάθε στοιχείου, το επίπεδο δυσκολίας των στοιχείων 
και την κατ' εκτίμηση δυνατότητα του χρήστη. 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της ανατροφοδότησης 
(feedback attribute) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα συμπεράσματα για την 
εκπαιδευτική διάσταση παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2 Τεχνική διάσταση 
 

Η  τεχνική διάσταση εξετάζει οκτώ ιδιότητες. Αυτές είναι:   
 

 Διεπαφή με τον χρήστη (User Interface)   
 Αξιοπιστία (Reliability)   
 Συντηρησιμότητα (Maintainability)  
 Απόδοση (Performance)  
 Λειτουργικότητα (Functionality) 
 Συνδεσιμότητα (Connectivity)     
 Ασφάλεια (Security) 
 Προσαρμοστικότητα (Adaptation) 

 
 

2.2.1 Διεπαφή με τον χρήστη (User Interface) 
 

Τα περισσότερα από τα τεστ έχουν φιλική διεπαφή με τον χρήστη. Είναι πολύ 
εύκολα στην χρήση τους (πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για τον εξεταζόμενο 
λόγω των προθεσμιών) και κρατά το ενδιαφέρον του εξεταζομένου σε υψηλά 
επίπεδα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ιδιότητα της παρουσίασης, ο εξεταζόμενος 
προτιμά μια διεπαφή, η οποία ακολουθεί τους κανόνες μιας διεπαφής εύκολης στην 
εκμάθηση. Κατά συνέπεια τα περισσότερα τεστ προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια 
διεπαφή για να βοηθήσουν τους χρήστες για να γνωρίζουν πάντα το που ακριβώς 
βρίσκονται στο δοκιμή και ποιες πληροφορίες θα μπορούν να έχουν. Όλες οι περιοχές 
είναι σαφείς και καθορισμένες έτσι ώστε να είναι δύσκολο για το χρήστη να 
μπερδέψει τις πληροφορίες σε οποιαδήποτε περιοχή. 
 

Επιπλέον τα περισσότερα user interfaces είναι συνεπή. Η συνέπεια στους 
τρόπους πλοήγησης μέσα στο πρόγραμμα καθορίζεται από τις ενέργειες που 
εκτελούνται στο πληροφοριακό σύστημα. Η ίδια εικόνα ή το ίδιο κουμπί έχει την ίδια 
λειτουργία σε όλη το τεστ. Επιπλέον, η εικόνα ή το κουμπί για μια συγκεκριμένη 
λειτουργία σε όλες τα τεστ που αξιολογήθηκαν είναι πάντα στην ίδια περιοχή. 
(A.Dennis & B.Haley Wixom & D. Tegarden, 2005). 
 

Η λειτουργία είναι σωστή και ακριβής. Τα περισσότερα πληροφοριακά 
συστήματα έχουν ένα κουμπί επιβεβαίωσης για να επιβεβαιώσουν την απάντηση των 
εξεταζομένων πρώτα και έπειτα το κουμπί «επόμενο» για να επιτρέψουν στον 
εξεταζόμενο να δει την επόμενη ερώτηση. Αυτό αποτρέπει το χρήστη να πάει κατά 
λάθος στην επόμενη ερώτηση εκτός κι αν είναι βέβαιος για την απάντησή του στην 
τρέχουσα ερώτηση. Αυτό συμβαίνει επειδή στα CATs οι χρήστες δεν μπορούν να 
επιστρέψουν σε μια ερώτηση για να αλλάξουν την απάντησή τους. Η δομή είναι απλή 
και αποτελεσματική, δεδομένου ότι τα περισσότερα τεστ δεν έχουν περισσότερα από 
έξι κουμπιά σε κάθε φόρμα. Τα τεστ παρέχουν ανατροφοδότηση, βοήθεια και υψηλή 
ποιότητα αλληλεπίδρασης. Οι αντιδράσεις στις ενέργειες του εξεταζομένου είναι 
άμεσες και χωρίς λάθη.  
 
Εντούτοις τα γραφικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί στην ιδιότητα της παρουσίασης, 
είναι πολύ φτωχά.   
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Τρία τεστ διακρίθηκαν και παίρνουν τον υψηλότερο βαθμό. Graduate 

Management Admission Test (GMAT), Graduate Record Examination (GRE) και 
Test Of English as a Foreign Language (TOEFL). Και τα τρία τεστ ακολουθούν τους 
κανόνες της ευκολίας της εκμάθησης. Τα τεστ είναι εύκολα στην χρήση ακόμη και 
από έναν αρχάριο χρήστη.   

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της διεπαφής με τον 

χρήστη (user interface) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.2 Αξιοπιστία (Reliability) 
 

Πολλοί από τους προμηθευτές των είναι μεγάλοι οργανισμοί ή ιδρύματα με 
πολυετή εμπειρία. Ο περισσότεροι οργανισμοί παρέχουν επίσημο δίπλωμα. Έτσι η 
αξιοπιστία είναι πολύ σημαντική για τη φήμη τους και έλαβαν μέτρα ώστε να 
παρέχουν ένα σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα. Τα 
περισσότερα από τα τεστ είναι αλάνθαστα και διαχειρίζονται αρκετά καλά μια 
απροσδόκητη κατάσταση. Ο αλγόριθμος των πληροφοριακών συστημάτων 
σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να σώζει τις ενέργειες του χρήστη και μπορεί να 
φορτώσει το τεστ από την τελευταία του ενέργεια. Έτσι, εάν παραδείγματος χάριν, 
υπάρξει διακοπή ρεύματος κατά την διάρκεια παρουσίασης του έβδομου στοιχείου, ο 
χρήστης μπορεί να συνεχίσει το διαγώνισμά του από το έβδομο στοιχείο και μετά. Οι 
έξι προηγούμενες απαντήσεις είναι αποθηκευμένες. Οι μη αναμενόμενες ενέργειες 
από λάθος του χρήστη είναι περιορισμένες επειδή τα περισσότερα τεστ καθοδηγούν 
το χρήστη σε συγκεκριμένες ενέργειες και εμποδίζουν όλες τις άλλες που είναι 
ανεπιθύμητες. Παραδείγματος χάριν ο χρήστης δεν μπορεί να πατήσει το κουμπί 
"επόμενο" προτού να πατήσει το κουμπί "επιβεβαίωση".   
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   Η λειτουργία των τεστ είναι σταθερή, συνεπής, σωστή και ακριβής (Α. 
Economides, 2004). Τα πληροφοριακά συστήματα μεταχειρίζονται τις παρόμοιες 
καταστάσεις με παρόμοιο τρόπο. Κρατούν επίσης back up των δεδομένων, των 
στοιχείων, των αποτελεσμάτων, των στατιστικών κλπ. Κανένα στοιχείο ή άλλα 
χρήσιμα δεδομένα δεν χάνεται σε περίπτωση λάθους. Παραδείγματος χάριν, σε μια 
περίπτωση π.χ. διακοπής ρεύματος, όχι μόνο διατηρούνται τα στοιχεία σώζοντας το 
τεστ αλλά ανιχνεύεται το τελευταίο και επιτρέπεται έτσι ο χρήστης να συνεχίσει από 
εκεί που σταμάτησε. Οι ερωτήσεις είναι ανάλογες με το επίπεδο γνώσεις του  
εξεταζόμενου. Τα αποτελέσματα έχουν λεπτή διάκριση επειδή όπως έχει ήδη 
αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, η βαθμολογία κάθε ερώτησης ποικίλει 
ανάλογα με τη δυσκολία της. Όσο λεπτότερη είναι η διάκριση, τόσο πιο αξιόπιστα 
είναι τα πληροφοριακά συστήματα.   
 

Την άριστη βαθμολογία παίρνει το Graduate Management Admission Test 
(GMAT), το Graduate Record Examination (GRE), το the Test Of English as a 
Foreign Language (TOEFL), το Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) και το 
Computing Technology Industry Association (CompTIA). Όλες αυτά τα τεστ είναι 
άριστα στα προαναφερθέντα κριτήρια. 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της αξιοπιστίας 

(reliability) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.3 Συντηρησιμότητα (Maintainability) 
 

H εγκατάσταση όλων των πληροφοριακών συστημάτων είναι πολύ εύκολη και 
δεν καταλαμβάνει μεγάλο χώρο στον σκληρό δίσκο (λόγω της έλλειψης των 
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πολυμέσων). Μερικά τεστ δεν χρειάζονται καν εγκατάσταση και είναι συμβατά με τα 
πιο κοινά λειτουργικά συστήματα. Όλοι οι οργανισμοί προσπάθησαν να 
δημιουργήσουν ένα λογισμικό εύκολο για να διατηρηθεί και εύκολο στον 
επανασχεδιασμό σε περίπτωση αλλαγών που θα μπορούσαν να εμφανιστούν. 
Συνήθως το μόνο πράγμα που πρέπει να αλλαχτεί είναι τα στοιχεία σύμφωνα με τη 
θεματολογία που πρέπει να καλυφθεί. Οι εγγυήσεις που δίνουν οι οργανισμοί είναι 
μακροχρόνιες και καλύπτουν σχεδόν οποιαδήποτε πιθανή περίπτωση, δεδομένου ότι 
οι περισσότεροι από τους προμηθευτές των τεστ είναι μεγάλοι και αξιοσέβαστοι 
οργανισμοί.   
 

Μερικά τεστ παρέχουν το χρήστη το δικαίωμα να αλλάξει το λογισμικό ή να 
προσθέσει και να διαγράψει στοιχεία στην τράπεζα στοιχείων. Αυτό είναι πολύ 
χρήσιμο επειδή διατηρούνται τα στοιχεία ενήμερα και μπορούν να δημιουργηθούν 
νέα τεστ σύμφωνα με τη θεματολογία που πρέπει να καλυφθεί. Επομένως ένας 
οργανισμός θα μπορούσε παραδείγματος χάριν να δημιουργήσει ένα νέο τεστ για την 
προσωπική του χρήση χωρίς να έρθει σε επαφή με τον προμηθευτή της δοκιμής για 
μια καινούργια τράπεζα στοιχείων.   
 

Graduate Management Admission Test (GMAT), Graduate Record 
Examination (GRE) και FastTEST Pro παίρνουν τον μεγαλύτερο βαθμό στην 
αξιολόγηση της συντηρησιμότητας. Το FastTEST Pro δίνει επιπλέον στο χρήστη το 
δικαίωμα να προσθέσει, να αλλάξει και να διαγράψει τα στοιχεία από την τράπεζα 
στοιχείων. 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της συντηρησιμότητας 

(maintainability) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.4 Απόδοση (Performance) 
 

Η ιδιότητα της απόδοσης εξετάζει την επιτευγμένη απόδοση και 
αποδοτικότητα της δοκιμής. Η επεξεργασία των ενεργειών του εξεταζόμενου είναι 
άμεση, η λειτουργία του συστήματος είναι αποτελεσματική, έτσι ώστε ο 
εξεταζόμενος να μην ανησυχεί μην χάσει πολύτιμο χρόνο. Η απόκριση του 
συστήματος είναι επίσης άμεση. Όλοι οι προμηθευτές των τεστ πήραν πρόσθετα 
μέτρα για να έχουν υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, ακόμα κι αν το προσαρμοστικό 
τεστ που παρήγαγαν πραγματοποιείται διάμεσο του διαδικτύου. Η καθυστέρηση της 
αποθήκευσης και της λήψης των στοιχείων είναι πρακτικά μηδενική. Αυτό είναι 
επειδή τα περισσότερες τεστ δεν χρησιμοποιούν μια χωριστή βάση δεδομένων από το 
κύριο πρόγραμμα ώστε να συνδεθεί και να ανοίξει το πρόγραμμα για να ανακτηθούν 
τα στοιχεία. Η χωρητικότητα της μνήμης είναι δεν αποτελεί πρόβλημα δεδομένου ότι 
το μέγεθος των στοιχείων που καταλαμβάνουν στον σκληρό δίσκο είναι πολύ μικρό 
(έλλειψη πολυμέσων). Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του συστήματος 
είναι πολύ υψηλές. 
 

Το The Test Of English as a Foreign Language (TOEFL), παίρνει τον 
μεγαλύτερο βαθμό στην αξιολόγηση της απόδοσης. Το TOEFL manages κατορθώνει 
να κρατήσει την καθυστέρηση μικρή ακόμα κι αν το ανακτημένο στοιχείο είναι 
μεγάλο (σε μερικές περιπτώσεις το ανακτημένο στοιχείο είναι ήχος όπως 
παραδείγματος χάριν στο listening comprehension).   
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της απόδοσης 
(performance) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.5 Λειτουργικότητα (Functionality) 
 

Η λειτουργικότητα εξετάζει τις διαθέσιμες λειτουργίες, τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα (όπως την ειδοποίηση και υπενθύμιση για το τέλος του χρόνου), τα 
εργαλεία (όπως π.χ. ηχογράφηση, ζωγραφική, διαχείριση φωτογραφιών κλπ), και 
εφαρμογές στα τεστ. Αν και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτά καθώς και οι 
εφαρμογές πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και καινοτόμα, δυστυχώς τα 
περισσότερα πληροφοριακά συστήματα αποφεύγουν αυτά τα εργαλεία ή δεν τα 
χρησιμοποιούν καθόλου.  
 

    Η κύρια ανησυχία των προμηθευτών των τεστ είναι να συγκεντρώσουν την 
προσπάθειά τους στην παραγωγή ενός λογισμικού πολλαπλών ερωτήσεων χωρίς 
λάθη. Ένας πιθανός λόγος μπορεί να είναι ότι πολλοί χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι 
με τους υπολογιστές, ή ακόμα και εάν είναι, μπορεί να μην εξοικειωθούν με τις 
ιδιαιτερότητες του λογισμικού και κατά τη διάρκεια του τεστ, να μπερδευτούν και 
κατά τη συνέπεια, να χάσουν πολύτιμο χρόνο.   
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της απόδοσης 
(performance) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.6 Συνδεσιμότητα (Connectivity)     
 

Η ιδιότητα της συνδεσιμότητας εξετάζει τη δυνατότητα του λογισμικού να 
συνδέεται με άλλα συστήματα λογισμικού και υλικού. Τα περισσότερα εξεταζόμενα 
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συστήματα συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα και είναι συμβατά με πολλά 
συστήματα λογισμικού και υλικού (software and hardware). Όπως έχει αναφερθεί ήδη 
στην ιδιότητα της συντηρησιμότητας, μερικά τεστ δεν χρειάζονται εγκατάσταση και 
είναι συμβατά με τα περισσότερα από τα λειτουργικά συστήματα. Αφ' ετέρου, όπως 
έχει παρατηρηθεί στην προηγούμενη παράγραφο, τα εργαλεία είναι πολύ 
περιορισμένα, οπότε δεν τίθεται θέμα συνδεσιμότητας.   
 

Η εισαγωγή και η εξαγωγή των δεδομένων, των στοιχείων, των 
αποτελεσμάτων και των στατιστικών πραγματοποιείται αρκετά εύκολα χωρίς την 
ανάγκη πρόσθετων plug-ins. Η ολοκλήρωση μερών του τεστ είναι διαφανής στον 
εξεταζόμενο. Όλα τα μέρη συνδυάζονται επιτυχώς για να παραγάγουν ένα σωστό και 
αυτόνομο πληροφοριακό σύστημα (Α. Economides, 2004).   
 
  Το Graduate Record Examination (GRE) διακρίθηκε από τα υπόλοιπα τεστ 
και συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία. Το GRE ήταν σε flash format οπότε 
δεν απαιτήθηκε καμία εγκατάσταση, αν και ακόμη και το GRE έχει περιορίσει τα 
εργαλεία. 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της συνδεσιμότητας 
(connectivity) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.7 Ασφάλεια (Security) 
 

    Όπως έχει αναφερθεί ήδη στην ιδιότητα της αξιοπιστίας, πολλοί από τους 
προμηθευτές των τεστ είναι μεγάλοι οργανισμοί ή ιδρύματα. Η ασφάλεια είναι πολύ 
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σημαντικό ζήτημα για αυτούς επειδή κερδίζουν χρήματα μέσω των τεστ. Ένα λάθος 
ασφάλειας θα έβλαπτε τη υστεροφημία της οργάνωσης.   

 
Οι οργανώσεις συνήθως πιστοποιούν και εγγυώνται την ασφάλειά τους. Έτσι 

τα στοιχεία προστατεύονται καλά. Ειδικά σε έναν αλγόριθμο προκαθορισμένης 
αλληλουχίας, τα στοιχεία δεν είναι σε μια τράπεζα στοιχείων αλλά αποτελούν μέρος 
του πληροφοριακού συστήματος έτσι που κανένας δεν μπορεί να τα διαχωρίσει για 
επεξεργασία ή αποθήκευση.   

    
    Η ανωνυμία και τα προσωπικά δεδομένα του εξεταζόμενου 

προστατεύονται. Η εξαπάτηση, η λογοκλοπή, οι παράνομες σημειώσεις, η 
αναπαραγωγή και η αντιγραφή αποτρέπονται. Αυτό είναι αναμενόμενο επειδή οι 
ενέργειες του χρήστη είναι περιορισμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές του τεστ. Τα 
στοιχεία σπάνια εμφανίζονται ως κείμενο, ακόμα κι αν αποτελούνται μόνο από 
κείμενο, έτσι δεν μπορούν να αντιγραφούν κατά τη διάρκεια του τεστ και ο χρήστης 
δεν μπορεί να προσθέσει ή να αλλάξει ένα στοιχείο ή να γράψει οποιεσδήποτε 
σημειώσεις για να δει ο εξεταστής. Όλες οι ενέργειες, οι αποφάσεις και οι εφαρμογές 
είναι ορατές και διαθέσιμες στον εξεταζόμενο όποτε τους ζητά.  
 

Την καλύτερη βαθμολογία την έχουν: το Graduate Management Admission 
Test (GMAT), το Graduate Record Examination (GRE), το the Test Of English as a 
Foreign Language (TOEFL), το Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) και το 
Computing Technology Industry Association (CompTIA). Όλοι οι παραπάνω 
οργανισμοί τα πήγαν καλά στα παραπάνω κριτήρια.. 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της ασφάλειας (security) 
παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.2.8 Προσαρμοστικότητα (Adaptation) 
 
 Τα εξεταζόμενα πληροφοριακά συστήματα προσαρμόζουν το επόμενο 
στοιχείο σύμφωνα με την τελευταία απάντηση του εξεταζομένου. Εάν ο εξεταζόμενος 
απαντήσει σωστά σε ένα στοιχείο το επόμενο στοιχείο θα είναι δυσκολότερο από το 
τρέχων. Αντίθετα εάν ο εξεταζόμενος απαντήσει λάθος το επόμενο στοιχείο θα είναι 
ευκολότερο. Η δοκιμή είναι εξατομικευμένη. Η πιθανότητα δύο εξεταζομένων να 
απαντήσουν ακριβώς στα ίδια θέματα του ίδιου τεστ είναι αμελητέα. Έτσι τα τεστ 
προσαρμόζουν την ιδιότητα του περιεχομένου στο επίπεδο γνώσης του εξεταζομένου. 
Τα τεστ δεν προσαρμόζουν όμως την ιδιότητα της παρουσίασης σύμφωνα με την 
προσωπική προτίμηση του χρήστη και ο αλγόριθμος αλληλοuχίας είναι δεν 
φανερώνεται σε αυτόν. Ο εξεταζόμενος βλέπει μόνο τις ερωτήσεις και τις πιθανές 
απαντήσεις. Συνήθως ο χρήστης δεν ξέρει ότι το επόμενο στοιχείο παρουσιάζεται 
σύμφωνα με την τελευταία απάντησή του. Η ιδιότητα της ανατροφοδότησης 
προσαρμόζεται σε μερικά τεστ αλλά τα περισσότερα από αυτά παρέχουν 
τυποποιημένες πληροφορίες.   
 

Παρόμοιοι λόγοι προκαλούν παρόμοια αποτελέσματα. Τα τεστ εκτελέσθηκαν 
αρκετές φορές, είτε με ακριβώς τις ίδιες ενέργειες είτε με διαφορετικές ενέργειες. Το 
τρίτο στοιχείο παραδείγματος χάριν απαντήθηκε δύο φορές σωστά και μία 
λανθασμένα. Οι σωστές απαντήσεις οδήγησαν στο ίδιο, δυσκολότερο στοιχείο (σε 
έναν αλγόριθμο προκαθορισμένης αλληλουχίας), ενώ ένα ευκολότερο στοιχείο 
ακολούθησε μια ανακριβή απάντηση. Τα πληροφοριακά συστήματα είναι ακριβή, και 
χωρίς λάθη.     
 

Τα τεστ προσαρμόζουν επίσης το περιεχόμενο στο ανάλυση της οθόνης. 
Εντούτοις, η ανάλυση μιας εικόνας στο διαθέσιμο εύρος ζώνης μετάδοσης δεν 
προσαρμόζεται.   
 

Το FastTEST Pro, το An On-line Interactive Computer Adaptive Testing 
Tutorial from Lawrence M. Rudner και το Microsoft Certified Systems Engineer 
(MCSE) συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία στην ιδιότητα της 
προσαρμοστικότητας. Το FastTEST Pro προσπαθεί να προσαρμόσει ακόμη και τον 
τύπο των ερωτήσεων αφού δίνει στον χρήστη την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, True/False επιλογής όλων όσων ισχύουν. 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της 
προσαρμοστικότητας (adaptation) παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα συμπεράσματα για την τεχνική 
διάσταση παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.3 Οικονομική διάσταση 
 
 Η οικονομική διάσταση εξετάζει τρεις ιδιότητες. Αυτές είναι: 
 

 Δαπάνες (Costs) 
 Συμβόλαια και χορήγηση αδειών (Contracts and Licensing) 
 Αποτελεσματικότητα δαπανών (Cost Effectiveness) 

   
 

2.3.1 Δαπάνες (Costs) 
 
 Οι διάφορες δαπάνες (όπως η λειτουργία, διατήρηση, αναβαθμίσεις κλπ) 
εξετάζονται από κοινού. Αλλά αυτό είναι δύσκολο να βρεθεί σε μια δωρεάν έκδοση 
επίδειξης (demo). Έτσι να αξιολογήσει κανείς αυτήν την ιδιότητα είναι αρκετά 
επικίνδυνο.   
 
 

2.3.2 Συμβόλαια και χορήγηση αδειών (Contracts and Licensing) 
 

Ο εξεταζόμενος είναι γνώστης των διάφορων τιμών εκτός βεβαίως από των 
τεστ που ανήκουν σε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Αλλά τα τεστ έχουν έλλειψη 
στους εναλλακτικούς τύπους συμβολαίων όσον αφορά τον αριθμό των θεμάτων, τον 
αριθμό εξεταζομένων, τον αριθμό στοιχείων και κλπ. Το κόστος του τεστ ενός 
συγκεκριμένου οργανισμού είναι σταθερό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 
ερωτήσεων.   
 

Graduate Record Examination (GRE) συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 
βαθμολογία στην ιδιότητα συμβόλαια και χορήγηση αδειών. 
 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα συμβόλαια και 
χορήγηση αδειών (Contracts and Licensing) παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 
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2.3.3 Αποτελεσματικότητα δαπανών (Cost Effectiveness) 
 

      Η ιδιότητα της αποτελεσματικότητας δαπανών συσχετίζεται προς την 
επιτυχούμενη ικανοποίηση του εξεταζομένου όσον αφορά τις αμοιβές και τις 
δαπάνες. Όπως αναμένεται η μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί πρέπει να πάρουν την 
υψηλότερη βαθμολογία. Όσον αφορά τους υπόλοιπους, οι αμοιβές δεν είναι ούτε 
πάρα πολύ υψηλές ούτε πάρα πολύ χαμηλές (Α. Economides, 2004).   

 
Το The Maryland State Department. of Education (MSDE) και το An On-line 

Interactive Computer Adaptive Testing Tutorial from Lawrence M. Rudner 
συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη βαθμολογία στην ιδιότητα της αποτελεσματικότητας 
δαπανών αφού είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. 

 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την ιδιότητα της 

αποτελεσματικότητας δαπανών (cost effectiveness) παρουσιάζονται στο παρακάτω 
διάγραμμα. 
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Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα συμπεράσματα για την 

οικονομική διάσταση παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 
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2.4 Συμπεράσματα 
 

Η βαθμολογία όλων των αξιολογήσεων δίνεται στον παρακάτω πίνακα.  
 

Ιδιότητες ΝΕ Πολύ 
φτωχό Φτωχό Μέτριο Καλό Άριστο Μέσο 

αποτέλεσμα

Περιεχόμενο  - 0% 10% 40% 30% 20% 3.6 
Παρουσίαση  - 30% 20% 40% 10% 0% 2.3 
Αλληλουχία 
ερωτήσεων - 0% 10% 30% 30% 30% 3.8 

Ανατροφοδότηση  - 10% 20% 60% 10% 0% 2.7 
Διεπαφή με τον 
χρήστη  - 10% 0% 60% 30% 0% 3.1 

Αξιοπιστία  - 10% 0% 0% 40% 50% 4.2 
Συντηρησιμότητα  - 0% 0% 30% 40% 30% 4 
Απόδοση  - 0% 10% 40% 40% 10% 3.5 
Λειτουργικότητα  40% 40% 20% 0% 0% 0% 0.8 
Συνδεσιμότητα  - 10% 0% 50% 30% 10% 3.1 
Ασφάλεια  - 0% 10% 10% 30% 50% 4.2 
Προσαρμοστικότητα - 0% 0% 40% 30% 30% 3.9 
Δαπάνες  - - - - - - - 
Συμβόλαια και 
χορήγηση αδειών  20% 0% 10% 60% 10% 0% 2.4 

Αποτελεσματικότητα 
δαπανών  - 0% 0% 80% 0% 20% 3.4 

 
 
 

Είναι προφανές ότι τα αξιολογούμενα CATs δίνουν προτεραιότητα στην 
ασφάλεια, την αξιοπιστία και την συντηρησιμότητα από ότι στην παρουσίαση ή στη 
λειτουργικότητα. Τα πληροφοριακά συστήματα πρέπει να μην παρουσιάζουν λάθη 
κατά την εκτέλεσή τους και να είναι ευκολοκατανόητα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 
ότι τα πολυμέσα ή τα εργαλεία ή οι εφαρμογές που περιέχουν τα τεστ θα πρέπει 
εκμηδενιστούν.   
 

Ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να κατανοηθεί η υπάρχουσα κατάσταση (as 
is) για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη ενός νέου λογισμικού (to be). Η αξιολόγηση 
προσπαθεί να βρει τα προτερήματα και τις αδυναμίες των έτοιμων λογισμικών που 
κυκλοφορούν στην αγορά για να χρησιμοποιήσει τα προτερήματα και να βελτιώσει 
τις αδυναμίες. Παραδείγματος χάριν η ιδιότητα της ανατροφοδότησης θα μπορούσε 
να βελτιωθεί με την παροχή περισσότερων πληροφοριών στο χρήστη, ή να παρέχει 
τις πληροφορίες οποτεδήποτε επιθυμεί ο εξεταζόμενος. Οι ιδιότητες της παρουσίασης 
και της προσαρμοστικότητας θα μπορούσαν να βελτιωθούν προσωποποιώντας την 
εφαρμογή δηλαδή να επιλέγει ο χρήστης ορισμένες ιδιότητες συμφωνα με το 
προσωπικό του γούστο. Ο χρήστης π.χ. θα μπορούσε να επιλέξει πως θα 
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παρουσιάζονται τα στοιχεία, να καθορίζει το είδος πληροφοριών που επιθυμεί να δει, 
επισημάνσεις σχετικές με τον εναπομείναντα χρόνο, χρώματα και εικόνες που θα 
εμφανίζονται στην οθόνη, να επιλέξει εάν προτιμά μια στιγμιαία ανατροφοδότηση 
(για να ξέρει εάν απάντησε σωστά την στιγμή που επιβεβαιώνει την απάντησή του), ή 
ακόμα και να επιλέξει τον τύπο των πολυμέσων για την παρουσίαση των στοιχείων 
(ήχος, βίντεο ή κείμενο). Κατά αυτόν τον τρόπο, ο χρήστης θα νιώθει πιο άνετα με το 
λογισμικό και θα βελτιώσει την απόδοση και φυσικά την βαθμολογία του. Αυτό είναι 
αρκετά εύκολο να επιτευχθεί γράφοντας λίγες γραμμές επιπλέον κώδικα. Μπορεί να 
υπάρξει μια φόρμα πριν την εξέταση με τις ανωτέρω επιλογές για να επιλέξει ο 
χρήστης.   
 

Από την άλλη, η ιδιότητα της  λειτουργικότητας είναι δύσκολο να βελτιωθεί 
επειδή οι χρήστες έχουν τα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα ή διαφορετικές 
περιφερειακές συσκευές οπότε το λογισμικό πρέπει να είναι ευέλικτο. Μια βελτίωση 
της ιδιοτήτων της λειτουργικότητας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη 
συντηρησιμότητα και στη συνδεσιμότητα επειδή αυτές οι ιδιότητες απαιτούν 
σταθερότητα.  
 

Οι ιδιότητες της ασφάλειας και της αξιοπιστίας φαίνονται να έχουν τις 
λιγότερες αδυναμίες και είναι σημαντικό ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη ενός 
καινούργιου πληροφοριακού συστήματος να διατηρήσει μερικές ιδιότητες όπως η 
ανωνυμία, η μυστικότητα και διατήρηση back up όλων των ενεργειών του χρηστή για 
περίπτωση απροσδόκητης κατάστασης.  
 

Φυσικά η κύρια προτεραιότητα των CATs πρέπει πάντα να είναι ο 
εξεταζόμενος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Δημιουργία ενός καινούργιου 
πληροφοριακού συστήματος (CSTest).  
 
 
 Αφού κατανοήσαμε την υφιστάμενη κατάσταση των διαθέσιμων στην αγορά 
πληροφοριακών συστημάτων, και αναλύσαμε τα προτερήματα και τις αδυναμίες τους 
φτάσαμε στο στάδιο της αντίληψης και της δημιουργία ενός καινούργιου CAT του 
CSTest (Computer Science Test). Το CSTest θα είναι ένα προσαρμοστικό τεστ με 
βάση τον υπολογιστή (CAT) και θα έχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η ανάλυση 
του CSTest σχεδιάστηκε με την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων και πήρε μορφή 
προγραμματίζοντας το σε visual περιβάλλον. Η βάση δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της Microsoft Access 2000 ενώ το προγραμματιστικό 
περιβάλλον που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτό της Microsoft Visual Basic 6.0. 
 
 

3.1 Δομή του CSTest 
 
 Πριν από την παρουσίαση του CSTest, είναι σημαντικό να δοθούν ορισμένες 
πληροφορίες σχετικά με την δομή και τον αλγόριθμο που χρησιμοποιήθηκε για την 
δημιουργία του CSTest. 

 

3.1.1 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων 
 
 Η βάση δεδομένων αποτελείται από εννέα πίνακες. Οι πίνακες αυτοί είναι οι 
παρακάτω: 
 

 tblQuestion 
 tblAnswer 
 tblCorrect 
 tblDificulty 
 tblUser 
 tblUserOptions 
 tblUserTest 
 tblPass 
 tblPicture 

 
Στον πίνακα tblQuestion αποθηκεύονται οι ερωτήσεις που χρησιμοποιούνται 

στο CSTest. Οι ερωτήσεις αυτές όπως φανερώνει και το όνομα (Computer Science 
Test) είναι γύρω από την επιστήμη των υπολογιστών. Εκτός από την περιγραφή της 
ερώτησης, αποθηκεύεται και η ηχητική ανάγνωση της ερώτησης καθώς και το 
επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης. 

 
Το επίπεδο δυσκολίας αποθηκεύεται στον πίνακα tblDificulty. Ο πίνακας 

αυτός συνδέεται με τον tblQuestion και περιέχει τις περιγραφές των επιπέδων αυτών. 
Η σύνδεση αυτή γίνεται μέσω του πεδίου «IDDificulty» που είναι κοινό και στους 
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δύο πίνακες και ταυτοχρόνως πρωτεύων κλειδί του tblDificulty. Ο πίνακας 
tblDificulty δημιουργήθηκε αποκλειστικά για μείωση του χώρου της βάσης και 
γρηγορότερη αναζήτηση του πίνακα tblQuestion. Τα επίπεδα δυσκολίας των 
ερωτήσεων είναι τα εξής πέντε: 

 
 ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ 
 ΕΥΚΟΛΗ 
 ΜΕΤΡΙΑ 
 ΔΥΣΚΟΛΗ 
 ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ 

 
Στον πίνακα tblAnswer αποθηκεύονται οι απαντήσεις των παραπάνω 

ερωτήσεων. Για κάθε ερώτηση θα υπάρχουν τέσσερις πιθανές απαντήσεις και μόνο 
μία θα είναι η σωστή ενώ οι υπόλοιπες τρεις θα είναι λάθος. Ο πίνακας tblAnswer 
συνδέεται με τον πίνακα tblQuestion με το πεδίο «IDQuestion» που είναι κοινό και 
στους δύο πίνακες και ταυτοχρόνως πρωτεύων  κλειδί του tblQuestion. 

 
Η ορθότητα της απάντησης αποθηκεύεται στον πίνακα tblCorrect. Ο πίνακας 

αυτός συνδέεται με τον tblAnswer και περιέχει την περιγραφή της ορθότητας μιας 
απάντησης. Η σύνδεση αυτή γίνεται μέσω του πεδίου «IDCorrect» που είναι κοινό 
και στους δύο πίνακες και ταυτοχρόνως πρωτεύων κλειδί του tblCorrect. Ο πίνακας 
tblCorrect δημιουργήθηκε αποκλειστικά για μείωση του χώρου της βάσης. 

 
Στον πίνακα tblUser αποθηκεύονται τα στοιχεία του χρήστη όπως το όνομά 

του, το επίθετό του και το μητρώο του. 
 
Στον πίνακα tblUserOptions αποθηκεύονται οι προσωπικές επιλογές του 

χρήστη σχετικά με το πώς θέλει αυτός να διεξάγεται το τεστ. Οι επιλογές αυτές 
αποθηκεύονται σε ξεχωριστό πίνακα από τον πίνακα που χρησιμοποιείται για την 
αποθήκευση των στοιχείων του χρήστη διότι ένας χρήστης μπορεί να δώσει το τεστ 
περισσότερες της μία φοράς και να χρησιμοποιήσει διαφορετικές επιλογές. Ο πίνακας 
tblUserOptions συνδέεται με τον πίνακα tblUser με το πεδίο «IDUser» που είναι 
κοινό και στους δύο πίνακες και ταυτοχρόνως πρωτεύων  κλειδί του tblUser. 

 
Στον πίνακα tblUserTest αποθηκεύονται όλες οι ενέργειες του χρήστη κατά 

την διάρκεια της εξέτασης του. Έτσι αποθηκεύεται η βαθμολογία του, ποιες 
ερωτήσεις απάντησε, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων, η απάντησή του, ο 
χρόνος που χρειάστηκε για να απαντήσει κλπ. Επίσης αποθηκεύονται οι ερωτήσεις 
δεν παρουσιάστηκαν τελικά σε αυτόν. Π.χ. αν απαντήσει σωστά στην πρώτη 
ερώτηση, η δεύτερη θα είναι δύσκολη, ενώ αν απαντήσει λάθος η δεύτερη θα είναι 
εύκολη αλλά και οι δύο πιθανές ερωτήσεις θα αποθηκευτούν. Και η εύκολη και η 
δύσκολη. Ο πίνακας tblUserTest συνδέεται με τον tblUserOptions μέσω του πεδίου 
«IDCorrect» που είναι κοινό και στους δύο πίνακες και ταυτοχρόνως πρωτεύων 
κλειδί του IDUserOptions. 

 
Στον πίνακα tblPass αποθηκεύεται το ποσοστό που χρειάζεται ο εξεταζόμενος 

να συγκεντρώσει ώστε να θεωρηθεί επιτυχημένη η εξέταση του. Το ποσοστό αυτό 
αποθηκεύεται στην βάση και δεν αποτελεί παράμετρο μέσα στον κώδικα του 
προγράμματος διότι σε μερικές εξετάσεις δεν επαρκεί το 50% για να θεωρηθεί 
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επιτυχημένος ο εξεταζόμενος. Π.χ. στις εξετάσεις του TOEFL το ποσοστό που 
χρειάζεται να συγκεντρωθεί είναι το 60%. 

 
Τέλος, στον πίνακα tblPicture αποθηκεύονται όλες οι εικόνες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως φόντο για το τεστ. Ο πίνακας tblPicture συνδέεται με τον πίνακα 
tblUserOptions με το πεδίο «IDPicture» που είναι κοινό και στους δύο πίνακες και 
ταυτοχρόνως πρωτεύων  κλειδί του tblQuestion. Ο πίνακας tblPicture δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά για μείωση του χώρου της βάσης. Διότι, αν οι εικόνες αποθηκεύονταν 
στον πίνακα tblUserOptions αν δίνανε εξετάσεις 100 άτομα π.χ. και 10 επέλεγαν μία 
συγκεκριμένη εικόνα για φόντο τότε στη βάση η εικόνα αυτή θα αποθηκεύονταν 10 
φορές ενώ με την δημιουργία πίνακα αποθηκεύεται μόνο μία. 

 
Όλα αυτά γίνονται κατανοητά στο παρακάτω διάγραμμα. 

 
 

Σχήμα 22 
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3.1.2 Αλληλουχία ερωτήσεων του CSTest 
 
 Η αλληλουχία των ερωτήσεων σε ένα προσαρμόσιμο τεστ με βάση τον 
υπολογιστή είναι βασισμένη σε μία συνέχεια των επιπέδων δυσκολίας των 
ερωτήσεων και οι ερωτήσεις είναι βαθμονομημένες σύμφωνα με το επίπεδο 
δυσκολίας τους. Η βαθμονόμηση αυτή επιτυγχάνεται με τη βοήθεια της ανάλυσης 
αποκρίσεων των στοιχείων – ερωτήσεων (Item Response Analysis), ο σκοπός της 
οποίας είναι να παρέχει μια ψυχομετρική ανάλυση της αντιδραστικότητας του 
εξεταζόμενου με τις ερωτήσεις του τεστ. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στο θεώρημα 
πως η κάθε απόκριση του εξεταζόμενου σε μια συγκεκριμένη ερώτηση είναι 
συνάρτηση τόσο του επιπέδου δυσκολίας της ερώτησης όσο και του επιπέδου 
ικανότητας του εξεταζόμενου (Bachman 1991, 203). Σαν συμπέρασμα τούτου, για να 
δημιουργηθεί μία τράπεζα στοιχείων από όπου θα παρουσιάζονται οι ερωτήσεις στον 
εξεταζόμενο χρειάζεται ένα μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα να απαντήσει τις ερωτήσεις 
της τράπεζας ώστε να καθοριστεί αξιόπιστα το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων 
αυτών (Lydie E. Meunier, 2005).  
 

 Βασικά, υπάρχουν τρία μοντέλα της θεωρίας απόκρισης στοιχείων 
(Item Response Theory) που ισχύουν σε τράπεζες στοιχείων των CAT. Το μοντέλο 
μίας παραμέτρου (Rash 1960), που είναι επίσης γνωστό ως μοντέλο του Rash (Rash 
model) και  βασίζεται αποκλειστικά στη συνεχόμενη σειρά των επιπέδων δυσκολίας, 
δηλαδή στην κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων σύμφωνα με το επίπεδο δυσκολίας 
τους. Το μοντέλο δύο παραμέτρων λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο το επίπεδο 
δυσκολίας των ερωτήσεων αλλά και την διακριτικότητά τους. Πράγματι, 
επιπροσθέτως της συνέχειας των επιπέδων δυσκολίας η ανάλυση αποκρίσεων των 
στοιχείων μπορεί να δείξει τον βαθμό διαφοροποίησης των στοιχείων σε κάθε 
εξεταζόμενο. Το μοντέλο τριών παραμέτρων λαμβάνει υπόψη του επιπροσθέτως την 
μέτρηση των πηγών των λανθασμένων απαντήσεων, είτε προέρχονται από τύψη είτε 
όχι όπως π.χ. από εικασία. Τα μοντέλα των δύο και των τριών παραμέτρων 
χρειάζονται μεγάλο πληθυσμιακό δείγμα για την δημιουργία μιας αξιόπιστης 
τράπεζας δεδομένων (παραπάνω από 2000) ενώ το μοντέλο μίας παραμέτρου, το 
οποίο βασίζεται σε μια τράπεζα στοιχείων που περιέχει 200 περίπου στοιχεία, 
χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον από τα CAT, αν και οι πιο πολλοί ερευνητές 
αναγνωρίζουν την υψηλότερη αξιοπιστία των μοντέλων δύο και τριών παραμέτρων 
(Lydie E. Meunier, 2005). 

 
Το CSTest δημιουργήθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μονό κερδοφόροι 

οργανισμοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια τράπεζα στοιχείων που να περιέχει 
2000 στοιχεία και να έχει το ικανό πληθυσμιακό δείγμα που θα απαντήσει στα 
στοιχεία αυτά. Η τράπεζα στοιχείων του CSTest αποτελείται από 130 στοιχεία. Το 
CSTest λοιπόν ανήκει στο μοντέλο μίας παραμέτρου.    
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 2.1.3, υπάρχουν δύο τύποι 
αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται. Ο προκαθορισμένος και ο μη προκαθορισμένος. 
Στην προκαθορισμένη αλληλουχία ερωτήσεων οι ερωτήσεις συγκεκριμενοποιούνται. 
Δηλαδή η πρώτη ερώτηση θα είναι πάντα ίδια και μέσου επιπέδου δυσκολίας. Αν δύο 
εξεταζόμενοι απαντήσουν σωστά τότε και οι δύο θα δουν την ίδια, δυσκολότερη 
δεύτερη ερώτηση. Άρα δεν είναι αναγκαία μια σύνδεση με την τράπεζα στοιχείων 
αφού κάλλιστα τα στοιχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του κώδικα. Αν 
απαντήσουν λάθος θα δουν την ίδια ευκολότερη ερώτηση κ.ο.κ.. Στην μη 
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προκαθορισμένη αλληλουχία η πρώτη ερώτηση θα είναι τυχαία αλλά μέσου επιπέδου 
δυσκολίας. Αν δύο εξεταζόμενοι απαντήσουν την πρώτη ερώτηση (όχι αναγκαία την 
ίδια) σωστά τότε θα δουν μεν μια δυσκολότερη ερώτηση αλλά όχι αναγκαία την ίδια.  

 
Ο μη προκαθορισμένος αλγόριθμος έχει το πλεονέκτημα ότι δημιουργεί 

περισσότερα μοναδικά τεστ αλλά έχει το μειονέκτημα της συνεχής επικοινωνίας με 
την τράπεζα στοιχείων (στην περίπτωσή μας με την βάση δεδομένων) από ερώτηση 
σε ερώτηση. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί σοβαρό μειονέκτημα σε περίπτωση 
ταυτόχρονης εξέτασης πολλών εξεταζόμενων όπου η συνεχής επαφή με την 
κοινόχρηστη βάση θα προκαλεί προβλήματα δικαιωμάτων αφού όταν ένας χρήστης 
αντλεί δεδομένα σε μία κοινόχρηστη βάση ή αποθηκεύει δεδομένα σε αυτήν, η βάση 
είναι κλειδωμένη για όλους τους υπόλοιπους. Υπάρχει λοιπόν σοβαρό πρόβλημα διότι 
ο εξεταζόμενος μπορεί να χάσει χρόνο περιμένοντας να ξεκλειδωθεί η βάση.  

 
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το CSTest προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα 
πλεονεκτήματα των δύο παραπάνω. Έτσι, πριν να εμφανιστεί η πρώτη ερώτηση στον 
εξεταζόμενο, το πρόγραμμα αντλεί από την βάση όσα στοιχεία χρειαζόταν ένας 
προκαθορισμένος αλγόριθμος (και όχι ένα στοιχείο μέσου επιπέδου δυσκολίας όπως 
θα έκανε ο μη προκαθορισμένος) και τα ανακατανέμει τυχαία έτσι ώστε να μην 
υπάρχει περίπτωση αναπαραγωγής δύο πανομοιότυπων τεστ. Έτσι από εκεί και πέρα 
δουλεύει όπως ο αλγόριθμος προκαθορισμένης αλληλουχίας. Η σύνδεση με την βάση 
λοιπόν γίνεται μία φορά στην αρχή. Άρα αν ο εξεταζόμενος χάσει χρόνο ώσπου να 
ανακτήσει αυτός το δικαίωμα να διαβάσει την κοινόχρηστη βάση, αυτό γίνεται πριν 
να αρχίσει ο πραγματικός χρόνος εξέτασης. Η δημιουργία του αλγορίθμου αυτή 
φαίνεται αναλυτικά στο παράρτημα. 
 
 

3.1.3 Βαθμολογία 
 
 Προβλήματα στον σχεδιασμό των τεστ, αναγνώριση προκατειλημμένων 
ερωτήσεων και εξισωμένων βαθμολογιών υπήρχαν επειδή τα μοντέλα των κλασσικών 
τεστ δεν λάμβαναν υπ’ όψη τη διακύμανση στις αποκρίσεις των εξεταζόμενων σε 
στοιχεία με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, καθώς και την διαφοροποίηση της 
ικανότητας του κάθε εξεταζόμενου. Ο πρωταρχικός σκοπός κάθε θεωρίας που 
σχετίζεται με τα τεστ είναι να παρέχει μια ακριβή ερμηνεία των αποτελεσμάτων των 
τεστ, λαμβάνοντας αξιόπιστες εκτιμήσεις της ικανότητας των εξεταζόμενων καθώς 
και των χαρακτηριστικών των ερωτήσεων που βρίσκονται σε μία τράπεζα στοιχείων. 
Η θεωρία IRT (Item Response Theory), αποδεικνύεται πως επιλύει κάποια από τα 
προβλήματα των κλασσικών τεστ, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα της εξέτασης του εξεταζόμενου. Δύο τέτοιοι σημαντικοί 
παράγοντες είναι το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων και η διακριτική ικανότητα 
των ερωτήσεων του τεστ. Το μοντέλο του Rash , ή αλλιώς μοντέλο μιας παραμέτρου, 
χρησιμοποιεί την εξής εξίσωση για την βαθμολόγηση του εξεταζόμενου:  

 
όπου Ρ(θ) είναι η πιθανότητα ένας εξεταζόμενος ικανότητας y να μπορεί να 

απαντήσει σωστά μια ερώτηση επιπέδου δυσκολίας d. Όπως φαίνεται από την 
παραπάνω εξίσωση, όταν το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης είναι κοντά στο 
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επίπεδο ικανότητας του εξεταζόμενου, τότε ο εξεταζόμενος έχει 50% πιθανότητα να 
απαντήσει την ερώτηση σωστά. Μετρώντας οπότε το επίπεδο δυσκολίας και την 
ικανότητα του εξεταζόμενου οδηγούμαστε σε αντικειμενικές βαθμολογίες (Wright & 
Stone 1979) (He Q. & Tymms P. 2005). 
  

 Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως σε προσαρμόσιμες εξετάσεις η 
ικανότητα μετριέται συνήθως σε σχέση με το τι απάντησαν άλλοι εξεταζόμενοι στην 
συγκεκριμένη ερώτηση. Μετρώντας την ικανότητα σε ποσοστιαίες μονάδες, αν ένας 
εξεταζόμενος βαθμολογηθεί με 80%, δεν σημαίνει πως απάντησε το 80% των 
ερωτήσεων του τεστ σωστά. Σημαίνει ότι η βαθμολογία που συγκέντρωσε είναι 
μεγαλύτερη από το 80% των εξεταζόμενων που εξετάστηκαν στο ίδιο τεστ ή ότι είναι 
στο 20% των εξεταζόμενων που είχαν την καλύτερη απόδοση στο συγκεκριμένο τεστ 
μέχρι στιγμής (Parathiras 2002). 
 
 Ένας τέτοιος τρόπος μέτρησης απαιτεί μία βήτα ομάδα εξεταζόμενων που θα 
παράγουν στατιστικά στοιχεία των ερωτήσεων ώστε η απόδοση του εξεταζόμενου να 
σχετίζεται με τις απαντήσεις άλλων ανθρώπων. Δυστυχώς μία τέτοια ομάδα δεν ήταν 
δυνατόν να βρεθεί για τις ανάγκες του CSTest. Μεγάλες εταιρίες σχετιζόμενες με 
προσαρμόσιμες εξετάσεις, όπως η Microsoft, προσθέτουν δοκιμαστικές ερωτήσεις 
στα τεστ τους. Οι ερωτήσεις αυτές δεν λαμβάνονται υπόψη για την τελική 
βαθμολογία του εξεταζόμενου. Ο εξεταζόμενος δεν μπορεί να τις ξεχωρίσει από τις 
κανονικές ερωτήσεις οπότε προσπαθεί να τις απαντήσει σωστά (Hudson 1999). 

 
Η διαδικασία που χρησιμοποιεί το CSTest για την βαθμολόγηση του 

εξεταζόμενου δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα της παρούσας εργασίας και μοιάζει 
πολύ με την διαδικασία που χρησιμοποιεί το TOEFL. Η βαθμολογία βασίζεται από το 
επίπεδο δυσκολίας της κάθε ερώτησης που απαντάει ο εξεταζόμενος, από τον 
συνολικό αριθμό ερωτήσεων του τεστ και την ορθότητα των απαντήσεων του 
εξεταζόμενου. Ο εξεταζόμενος βαθμολογείται υψηλότερα όσο πιο δύσκολη είναι η 
ερώτηση στην οποία καλείται να απαντήσει. Είναι σημαντικό να υπενθυμισθεί πως η 
βαθμολογία σε μια προσαρμόσιμη εξέταση είναι συσωρευτική. Αν για παράδειγμα η 
τελευταία ερώτηση του τεστ είναι πολύ εύκολη και απαντηθεί λανθασμένα, αυτό δεν 
σημαίνει απαραίτητα πως η βαθμολογία του εξεταζόμενου θα είναι χαμηλή. Ο 
υπολογιστής θα λάβει υπόψη του όλες τις απαντήσεις του εξεταζόμενου για να 
καθορίσει την τελική του βαθμολογία. Αν δύο εξεταζόμενοι έχουν απαντήσει σωστά 
στον ίδιο αριθμό ερωτήσεων, την υψηλότερη βαθμολογία θα συγκεντρώσει εκείνος 
που έχει απαντήσει πιο δύσκολες ερωτήσεις. Παρομοίως, αν δύο εξεταζόμενοι έχουν 
απαντήσει σωστά σε παρόμοιο επίπεδο δυσκολίας ερωτήσεων, αυτός με τις λιγότερες 
σε αριθμό σωστές απαντήσεις θα βαθμολογηθεί χαμηλότερα. Αν ο βαθμός είναι σε 
ποσοστιαίες μονάδες 50% δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εξεταζόμενος απάντησε 
στις μισές ερωτήσεις σωστά (Computer-Based TOEFL Score User Guide 2001). 

 
 Η γενική εξίσωση που χρησιμοποιεί το CSTest για την βαθμολογία είναι: 
Νέος βαθμός = Παλιός βαθμός + (Μέγιστη βαθμολογία)*(επίπεδο 
δυσκολίας)/((Συνολικός αριθμός ερωτήσεων)*(Αριθμός των επιπέδων δυσκολίας)). 
Για παράδειγμα, αν η μέγιστη βαθμολογία είναι 100, υπάρχουν 5 επίπεδα δυσκολίας, 
ο συνολικός αριθμός ερωτήσεων είναι 15, ο βαθμός του εξεταζόμενου μετά την 
πρώτη ερώτηση είναι 4 (Παλιός βαθμός) και το επίπεδο δυσκολίας της δεύτερης 
ερώτησης είναι 3, τότε αν απαντήσει σωστά στην δεύτερη ερώτηση ο νέος βαθμός θα 
είναι 4+100*3/(15*5)=8. Αν απαντήσει λανθασμένα θα παραμείνει 4. 
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 Την υλοποίηση του προγράμματος θα την εξετάσουμε παράλληλα με την 
παρουσίαση του. Ας δούμε πρώτα όμως πως θα γίνει η εγκατάσταση. 
 
 
 
 

3.2 Εγκατάσταση του CSTest 
 

Η εγκατάσταση του προγράμματος γίνεται επιλέγοντας από τον φάκελο 
«CSTest» του CD τον φάκελο «Setup» και από εκεί το αρχείο «Setup». Μόλις γίνει 
αυτό εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα που ξεκινά την εγκατάσταση του 
προγράμματος. (Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στον φάκελο του CSTest υπάρχει 
και ο φάκελος «SetupQ» όπου επιλέγοντας τον γίνεται εγκατάσταση ενός 
βοηθητικού προγράμματος εισαγωγής στοιχείων. Η εγκατάσταση αυτού του 
προγράμματος ακολουθεί τα ίδια βήματα με την εγκατάσταση του CSTest.) 

 
 

 
Σχήμα 23 

 
Πληροφορείται λοιπόν ο χρήστης ότι για την ορθή εγκατάσταση του 

προγράμματος πρέπει πρώτα να κλείσει όλες τις εφαρμογές που τυχόν είναι ενεργές. 
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Πατώντας το κουμπί «ΟΚ» συνεχίζεται η εγκατάσταση ενώ πατώντας το κουμπί 
«Exit Setup» σε οποιαδήποτε στιγμή της εγκατάστασης, εμφανίζεται η παρακάτω 
εικόνα, η εγκατάσταση διακόπτεται και αφαιρούνται τα αρχεία που έχουν ήδη 
περάσει στον σκληρό δίσκο. 
 
 

 
Σχήμα 24 

 
Αν στο σχήμα 23 πατηθεί το κουμπί «ΟΚ» συνεχίζεται η εγκατάσταση και 

εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα (Σχήμα 25), στην οποία επιλέγει ο χρήστης τη 
διαδρομή που θέλει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα στον σκληρό του δίσκο πατώντας 
το κουμπί «Change Directory». 
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Σχήμα 25 

 
Αν πατήσει ο χρήστης το κουμπί που έχει το εικονίδιο του υπολογιστή 

συνεχίζεται η εγκατάσταση. 
 
Η συνέχεια της εγκατάστασης γίνεται επιλέγοντας την διαδρομή που θέλει ο 

χρήστης για να τρέξει το πρόγραμμα από το κουμπί «Έναρξη» των Windows. Αυτό 
φαίνεται στο Σχήμα 26. 
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Σχήμα 26 

 
 

Αφού γίνει και αυτό και πατήσει ο χρήστης το κουμπί «Continue», η 
εγκατάσταση τελειώνει με το Σχήμα 27. (Σημείωση: αν ρωτήσει το πρόγραμμα 
εγκατάστασης τον χρήστη αν θέλει να κρατήσει κάποια δεδομένα καλό θα είναι να τα 
κρατήσει, ενώ αν ζητηθεί σε κάποιο σημείο της εγκατάστασης «Παράβλεψη» να 
επιλεχθεί.) 
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Σχήμα 27 

 
 
 Ένα ο χρήστης θελήσει να έχει ήχο στην εφαρμογή του, θα πρέπει να 
αντιγράψει τους φακέλους «Sounds», «SoundsA», «SoundsQ» στην διεύθυνση που 
εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα. Η εγκατάσταση των ήχων γίνεται χωριστά για την 
εύκολη μεταφορά της βάσης δεδομένων. 
 

3.3 Λειτουργίες του CSTest 
 
 Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορεί ο χρήστης να τρέξει το 
πρόγραμμα  Επιλέγοντας τη διαδρομή «Έναρξη - Όλα τα προγράμματα, CSTest, 
CSTest» το πρόγραμμα ξεκινάει με την εξής εικόνα. 
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Σχήμα 28 

 
 Πατώντας ένα οποιοδήποτε κουμπί η παραπάνω εικόνα μικραίνει, φεύγει 
δεξιά της οθόνης και εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής στοιχείων του χρήστη, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 29 

 
 
 Στην φόρμα αυτή ο χρήστης εισάγει το επίθετό του, το όνομα του και τον 
αριθμό ειδικού μητρώου. Μόλις ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία αυτά, έχει τρεις 
επιλογές: να πατήσει το κουμπί «Επόμενο», το κουμπί «Βοήθεια» ή να πατήσει το 
κουμπί «Έξοδος». 
 
 Πατώντας το κουμπί «Βοήθεια», εμφανίζεται ένα παράθυρο βοήθειας που 
δίνει οδηγίες για την σωστή διεξαγωγή του τεστ. 
 
 Πατώντας το κουμπί «Έξοδος», εμφανίζεται ένα παράθυρο βοήθειας που 
δίνει οδηγίες για την σωστή διεξαγωγή του τεστ. 
 
 Πατώντας το κουμπί «Επόμενο», το πρόγραμμα ελέγχει αν έχει εισάγει ο 
χρήστης τα στοιχεία του. Αν δεν έχει εισάγει ένα ή περισσότερα στοιχεία τότε 
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και μεταφέρεται ο κέρσορας στο κενό πεδίο. Εάν έχουν 
συμπληρωθεί όλα τα πεδία τότε αποθηκεύονται τα στοιχεία στον πίνακα tblUser και 
μεταφέρεται ο χρήστης στην επόμενη φόρμα του προγράμματος όπου μπορεί να 
προσωποποιήσει το τεστ μέσω διάφορων επιλογών για την διεξαγωγή του τεστ 
σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο. Έτσι το τεστ δεν προσαρμόζει μόνο τις 
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ερωτήσεις στο επίπεδο γνώσεων του εξεταζόμενου αλλά προσαρμόζει και την 
διεξαγωγή του τεστ. Η φόρμα των επιλογών φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. 
 
 

 
Σχήμα 30 

 
 
 
 Οι επιλογές που δίνονται είναι οι εξής: 
 

 Επιλογή φόντου 
 Ένδειξη εναπομείναντα χρόνου 
 Ειδοποίηση τέλους χρόνου 
 Ποσοστιαία εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου 
 Γραφική εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου 
 Ανακοίνωση αποτελέσματος μετά από κάθε απάντηση 
 Ένδειξη ποσοστού επιτυχίας μετά από κάθε απάντηση 
 Ανακοίνωση πρόωρης αποτυχίας ή επιτυχίας 
 Ηχητική ανάγνωση 
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Στην επιλογή φόντου, αν επιλέξει ο χρήστης «Προκαθορισμένη», τότε δεν θα 

υπάρχει κανένα background στην παρουσίαση των ερωτήσεων. Στην περίπτωση αυτή 
η λίστα γίνεται ανενεργή. Εάν επιλέξει «Επιλογή από λίστα» τότε αυτομάτως γίνεται 
ενεργή η λίστα επιλογής background και επιλέγοντας μία από τις τιμές της, γίνεται 
προεπισκόπηση της εικόνας που αντιστοιχεί στην τιμή αυτή. Για παράδειγμα, όπως 
φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, ο χρήστης έχει επιλέξει την τιμή «Άρχοντας των 
δαχτυλιδιών» και δεξιά της λίστας εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα. Όλες οι εικόνες 
προέρχονται από τον πίνακα tblPicture. 

 
Στις υπόλοιπες επιλογές,  αν επιλέξει ο χρήστης «Προκαθορισμένες», τότε 

ενεργοποιούνται μόνο οι τέσσερις πρώτες, δηλαδή η «Ένδειξη εναπομείναντα 
χρόνου», η «Ειδοποίηση τέλους χρόνου», η «Ποσοστιαία εμφάνιση 
εναπομείναντα χρόνου» και η «Γραφική εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου». Οι 
υπόλοιπες δεν είναι επιλεγμένες. Για να μπορέσει να αλλάξει κάποια από τις λοιπές 
επιλογές, θα πρέπει πρώτα να πατήσει «Επιλογή από χρήστη». 

 
Η «Ένδειξη εναπομείναντα χρόνου» θα φανερώνει στον εξεταζόμενο τον 

χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της εξέτασής του. Ο χρόνος θα κυλάει 
αντίστροφα. Η «Ειδοποίηση τέλους χρόνου» θα εμφανίζει στον εξεταζόμενο μία 
ειδοποίηση πως έχει πέντε λεπτά διαθέσιμα για την ολοκλήρωση του τεστ. Η 
μετατροπή του εναπομείναντα χρόνου σε ποσοστό και η εμφάνιση του στην οθόνη 
γίνεται με την επιλογή «Ποσοστιαία εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου». Η 
«Γραφική εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου» θα εμφανίζει μία progressive bar που 
θα ξεκινάει από πράσινη και θα καταλήγει κόκκινη όσο περνάει ο χρόνος. 

 
Η «Ανακοίνωση αποτελέσματος μετά από κάθε απάντηση» θα εμφανίζει 

ένα μήνυμα στην οθόνη που θα δίνει άμεση ανατροφοδότηση και θετική 
επανατροφοδότηση (ενθαρρυντικά μηνύματα ανάλογα της ορθότητας της απάντησης 
και της δυσκολίας της ερώτησης) μετά από κάθε απάντηση. Εάν έχει δε επιλέξει 
«Ένδειξη ποσοστού επιτυχίας μετά από κάθε απάντηση» μαζί με το παραπάνω 
μήνυμα θα εμφανίζεται και η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει μέχρι την 
συγκεκριμένη ερώτηση που μόλις έχει απαντήσει.  

 
Η «Ανακοίνωση πρόωρης αποτυχίας ή επιτυχίας» εμφανίζει στον 

εξεταζόμενο ένα μήνυμα, πριν ακόμη να τελειώσει το τεστ, σε δύο περιπτώσεις. Η 
πρώτη είναι να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο που 
το πρόγραμμα θεωρεί ως βάση (που αποθηκεύεται στον πίνακα tblPass) πριν να 
τελειώσει το τεστ. Η δεύτερη να μην υπάρχει περίπτωση να περάσει ο εξεταζόμενος 
το τεστ ακόμη και αν απαντήσει όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις σωστά, ακόμη και αν 
όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις θεωρηθούν ότι ανήκουν στο μέγιστο επίπεδο δυσκολίας 
(άρα θα πάρουν και μεγαλύτερο βαθμό).   

 
Τέλος, η «Ηχητική ανάγνωση» προσθέτει ήχο στο πρόγραμμα. Ο χρήστης 

μπορεί πλέον όχι μόνο να διαβάσει τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις τους αλλά 
και να τις ακούει. 

 
Πατώντας ο χρήστης το κουμπί «ΕΝΑΡΞΗ» δημιουργείται το τεστ.  
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Αφού δημιουργηθεί το τεστ, ο χρήστης μεταφέρεται στην οθόνη διεξαγωγής 
του τεστ. Αν έχει επιλέξει τα στοιχεία που φαίνονται στο σχήμα 30, τότε η στην 
οθόνη του εξεταζόμενου θα εμφανιστεί κάτι σαν την παρακάτω εικόνα. Το τεστ 
αποτελείται από δεκαπέντε ερωτήσεις και η διάρκεια του είναι δεκαπέντε λεπτά. 
 

 
Σχήμα 31 

 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, το background  ορίστηκε σύμφωνα με 
την επιλογή «Επιλογή φόντου» του σχήματος 30. Το όνομα του χρήστη εμφανίζεται 
πάνω αριστερά της φόρμας, η «Ένδειξη εναπομείναντα χρόνου» κάτω αριστερά, η 
μπάρα είναι η «Γραφική εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου» και το ποσοστό που 
αναγράφεται στο κέντρο της μπάρας είναι η «Ποσοστιαία εμφάνιση εναπομείναντα 
χρόνου».  

 
Οι επιλογές του χρήστη αφού επέλεξε την απάντηση που ήθελε είναι δύο, 

όπως φαίνεται και στο σχήμα 31. Η «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» και η «ΒΟΗΘΕΙΑ», ενώ η 
«ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ» και η «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ» είναι ανενεργές. 

 
Πατώντας το κουμπί «ΒΟΗΘΕΙΑ», εμφανίζεται το παρακάτω πλαίσιο 

κειμένου. 
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Σχήμα 32 

 
 

Για να ξαναγυρίσει ο χρήστης στο τεστ μπορεί είτε να πατήσει το κουμπί 
«Επιστροφή», είτε να πατήσει το Χ επάνω δεξιά του πλαισίου κειμένου. 

 
Η σειρά των υπόλοιπων λειτουργιών είναι η εξής: Για να απαντήσει ο 

εξεταζόμενος σε μία ερώτηση πρέπει να επιλέξει την σωστή κατά την γνώμη του 
απάντηση, πατώντας αριστερό click με το mouse πάνω στην απάντηση αυτή. Η 
μοναδική επιλογή που δίνεται στον εξεταζόμενο αυτή τη στιγμή είναι να πατήσει το 
κουμπί «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» ή να αλλάξετε την απάντηση του. Πατώντας το κουμπί 
«ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ»  το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ» γίνεται ενεργό και το 
κουμπί «ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ» ανενεργό όπως φαίνεται στο σχήμα 33.  
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Σχήμα 33 

 
 Στο σχήμα 33, εμφανίστηκε το μήνυμα «ΠΕΡΑΣΑΤΕ ΤΟ ΤΕΣΤ!». Η 
ερώτηση στην οποία βρίσκεται αυτήν την στιγμή ο εξεταζόμενος είναι η 13η , όπως 
φαίνεται εξάλλου και από το παραπάνω σχήμα. Οι συνολικές ερωτήσεις όπως έχει 
ήδη αναφερθεί είναι 15. Το μήνυμα αυτό έχει εμφανιστεί διότι ο εξεταζόμενος έχει 
συγκεντρώσει μεγαλύτερη βαθμολογία της βάσης  και έχει επιλέξει στο σχήμα 30 την 
«Ανακοίνωση πρόωρης αποτυχίας ή επιτυχίας».  
 

Αν τέλος πατήσει το κουμπί «ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ» η απάντησή του 
εξεταζόμενου αποθηκεύεται και δεν μπορεί να την αλλάξει . Πριν πατήσει το κουμπί 
«ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ»  μπορεί να αλλάξει την απάντησή του και να 
ακολουθήσει όλα τα παραπάνω βήματα. Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή 
«Ανακοίνωση αποτελέσματος μετά από κάθε απάντηση» τότε θα εμφανίζεται στην 
οθόνη του χρήστη ένα μήνυμα όπως αυτό του σχήματος 34. Σημειώνεται πως η 
βαθμολογία που εμφανίζεται στο μήνυμα αναφέρεται στην μέχρι την συγκεκριμένη 
ερώτηση βαθμολογία του εξεταζόμενου και εμφανίζεται επειδή ο χρήστης επέλεξε 
την «Ένδειξη ποσοστού επιτυχίας μετά από κάθε απάντηση» στο σχήμα 30. 
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Σχήμα 34 

 
 
 
 Πατώντας το κουμπί «ΠΙΣΩ», ο εξεταζόμενος συνεχίζει το τεστ. Εάν ο 
χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση  του τεστ είναι μικρότερος των 5 λεπτών 
και έχει επιλεγεί η «Ειδοποίηση τέλους χρόνου» εμφανίζεται ανάλογο μήνυμα και ο 
χρόνος που απομένει εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα. 
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Σχήμα 35 

 
 

Το κουμπί «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ» γίνεται ενεργό μόνο αν έχει 
επιλεχθεί η «Ηχητική ανάγνωση» από το σχήμα 30 και μόνο όταν τελειώσει ο ήχος 
της ανάγνωσης της ερώτησης και των πιθανών απαντήσεων και η ανάγνωση 
ξαναρχίζει.  

 
 
Μόλις ο εξεταζόμενος απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις του τεστ εμφανίζεται 

το αποτέλεσμα της εξέτασής του άμεσα και με τον παρακάτω τρόπο. 
 
 
 

ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Μ01/04 54



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για προσαρμόσιμες εξετάσεις 

 
Σχήμα 36 
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 Τα αποτελέσματα παρέχουν στον εξεταζόμενο τις παρακάτω πληροφορίες: 
 

 Στοιχεία του χρήστη (Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ) 
 Επιτυχία ή απόρριψη 
 Σύνολο ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά 
 Βαθμολογία 
 Παρουσίαση κάθε ερώτησης μαζί με τις πιθανές απαντήσεις 
 Επιτυχή απάντηση ή όχι για κάθε ερώτηση 
 Χρόνος που χρειάσθηκε για να  απαντηθεί κάθε ερώτηση 
 Βαθμολογία που είχε ο εξεταζόμενος μετά το πέρας κάθε ερώτησης 
 Επίπεδα δυσκολίας ερώτησης 
 Απάντηση εξεταζόμενου 
 Σωστή απάντηση 

 
 

Στην αναφορά αυτή των αποτελεσμάτων, ο εξεταζόμενος έχει την δυνατότητα 

εκτύπωσης της αναφοράς που γίνεται πατώντας το κουμπί  που βρίσκεται πάνω 
αριστερά του σχήματος 36, αποστολής της σε μορφή html είτε σε αρχείο είτε στο 
Internet πατώντας το κουμπί  που βρίσκεται πάνω αριστερά του σχήματος 36, της 
μεγέθυνσης της ή η σμίκρυνσής της αλλάζοντας κατάλληλα την τιμή του «Zoom» και 
της επιλογής εμφάνισης όποιας σελίδας θελήσει χρησιμοποιώντας τα βελάκια που 
βρίσκονται στο κάτω μέρος της αναφοράς. 

 
 
 
 

3.4 Εισαγωγή στοιχείων 
 

Η εισαγωγή στοιχείων γίνεται με το πρόγραμμα που προκύπτει από την 
εγκατάσταση του «SetupQ». Το πρόγραμμα αυτό αποτελείται από μόνο μία οθόνη, η 
οποία φαίνεται στο σχήμα 37. Στην οθόνη αυτή γίνεται η εισαγωγή των ερωτήσεων, 
των απαντήσεων για κάθε ερώτηση, καθορίζεται το επίπεδο δυσκολίας κάθε 
ερώτησης και τέλος η ορθότητα της κάθε απάντησης. 
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Σχήμα 37 

 
 
 Ο χρήστης μπορεί να προσθέσει, να διορθώσει, να διαγράψει μία ερώτηση ή 
να ανανεώσει την βάση δεδομένων, πατώντας τα αντίστοιχα κουμπιά. Αν πατήσει το 
κουμπί «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ», μπορεί να κάνει τις αντίστοιχες ενέργειες και για τις 
απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αρκεί ο αριθμός των πιθανών απαντήσεων για κάθε 
ερώτηση να μην είναι μεγαλύτερος του τέσσερα. 
 

Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα βελάκια. 
Το αριστερό βελάκι με γραμμή μεταφέρει τον χρήστη στην πρώτη εγγραφή ενώ το 
δεξί βελάκι με γραμμή στη τελευταία. Τα βελάκια χωρίς γραμμή πηγαίνουν στην 
προηγούμενη (αριστερό) ή στην επόμενη (δεξιό). Ανάμεσα στα βελάκια υπάρχει ένα 
πλαίσιο κειμένου που φανερώνει ποια ερώτηση είναι ενεργή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Αξιολόγηση του λογισμικού CSTest 
 
 

Αφού ολοκληρώθηκαν τα βήματα της κατανόησης της υφιστάμενης 
κατάστασης των ήδη υπαρχόντων πληροφοριακών συστημάτων, μία ανάλυση των 
δυνατοτήτων και των αδυναμιών τους και τελικά η αντίληψη και η δημιουργία ενός 
καινούργιου πληροφοριακού συστήματος, το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση του 
καινούργιου λογισμικού.  

 
Για την αξιολόγηση αυτή δημιουργήθηκαν 130 νέα στοιχεία χωρισμένα σε 

πέντε επίπεδα δυσκολίας. Αναλυτικά δημιουργήθηκαν 22 στοιχεία που το επίπεδο 
δυσκολίας της ερώτησης χαρακτηρίζεται ως «ΠΟΛΥ ΕΥΚΟΛΗ», 21 στοιχεία που 
το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης χαρακτηρίζεται ως «ΕΥΚΟΛΗ», 30 στοιχεία 
που το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης χαρακτηρίζεται ως «ΜΕΤΡΙΑ», 29 στοιχεία 
που το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης χαρακτηρίζεται ως «ΔΥΣΚΟΛΗ» και 28 
στοιχεία που το επίπεδο δυσκολίας της ερώτησης χαρακτηρίζεται ως «ΠΟΛΥ 
ΔΥΣΚΟΛΗ». Η θεματολογία ήταν η επιστήμη των υπολογιστών. 

 
Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως για τον καθορισμό των επιπέδων δυσκολίας δεν 

χρησιμοποιήθηκε καμία από τις μεθόδους που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 1.2. 
Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε βοηθητική ομάδα, αφού αυτή χρησιμοποιήθηκε για την 
αξιολόγηση του CSTest, αλλά ούτε ήταν δυνατή η δημοσιοποίηση των ερωτήσεων 
στο κοινό ως σταθερής διάρκειας τεστ και η συλλογή στατιστικών στοιχείων της κάθε 
ερώτησης έως ότου να συγκεντρωθούν αρκετές πληροφορίες ώστε να μπορεί να 
μετατραπεί το τεστ από σταθερής διάρκειας σε προσαρμοστικό. Τα επίπεδα 
δυσκολίας καθορίστηκαν από τον δημιουργό της εφαρμογής. 

 
Επίσης έγινε μία μετατροπή στο πρόγραμμα, όπου βρίσκεται στο φάκελο 

«Demo» του CD. Ο χρήστης αντί για ένα τεστ, εξετάζεται σε 6 τεστ των 15 
ερωτήσεων. Το πρώτο τεστ δεν έχει καμία από τις επιλογές που φαίνονται στο σχήμα 
30. Επιπλέον στο τέλος του τεστ δεν μαθαίνει την βαθμολογία του, δηλαδή δεν 
υπάρχει κανένα είδος ανατροφοδότησης. Το δεύτερο τεστ δίνει απλά 
ανατροφοδότηση στο τέλος του τεστ. Το τρίτο τεστ δίνει άμεση ανατροφοδότηση 
μετά από κάθε απάντηση του εξεταζομένου. Το τέταρτο τεστ παρέχει την ηχητική 
ανάγνωση στον εξεταζόμενο. Το πέμπτο τεστ έχει όλες τις επιλογές που σχετίζονται 
με τον χρόνο. Το έκτο τεστ είναι η πραγματική εκτέλεση του CSTest όπως αυτό έχει 
περιγραφή στα προηγούμενα κεφάλαια.. Τα πρώτα 5 τεστ έχουν ορισμένες μόνο 
ιδιότητες από το CSTest και δημιουργήθηκαν για να διαπιστωθεί ποιες ιδιότητες 
βοηθούν τον εξεταζόμενο να αποδώσει καλύτερα. 

 
Το Demo αυτό αξιολογήθηκε από 40 σπουδαστές. Ως επί των πλείστων ήταν 

φοιτητές του μεταπτυχιακού τμήματος «Πληροφοριακά Συστήματα» του 
πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και σπουδαστές του τμήματος «Τεχνικός 
Ιατρικής Πληροφορικής και Τεχνικός Δικτύων Η/Υ» του ΙΕΚ Δέλτα. Σε όλους 
τους σπουδαστές δόθηκαν επεξηγήσεις για τις επιλογές του κάθε τεστ καθώς και για 
την φύση των CATs. Μετά την διεκπεραίωση των τεστ, οι εξεταζόμενοι καλέσθηκαν 
να απαντήσουν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο. 
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4.1 Στατιστικά στοιχεία ερωτηματολογίου 
 
Το ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν 34 άντρες και 6 γυναίκες. Όλοι είχαν 

χρησιμοποιήσει περισσότερα από 3 προγράμματα υπολογιστών ενώ ένα 90% έχει 
ξαναδώσει εξετάσεις σε υπολογιστή. Το 60% από τους εξεταζόμενους έχει 
χρησιμοποιήσει κάποιο ανάλογο CAT με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ενώ μόλις 
το 8% θα ήθελε περισσότερες οδηγίες σχετικά με την χρησιμοποίηση του CSTest. 
 
 

4.1.1 Αξιολόγηση ερωτήσεων 
 

Στην αξιολόγηση των ερωτήσεων του CSTest οι εξεταζόμενοι απάντησαν ως 
εξής: 

 
Στην ερώτηση «Νομίζεις ότι οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με 

(αντιπροσώπευαν) την ύλη εξετάσεων;», το 90% των εξεταζομένων απάντησαν 
θετικά, ένα 7,5% απάντησε πως οι ερωτήσεις δεν ήταν σχετικές με την ύλη ενώ το 
υπόλοιπο 2,5% δεν απάντησε. 

 
Στην ερώτηση «Νομίζεις ότι οι ερωτήσεις ήταν κατανοητές και 

ξεκάθαρες;», το 90% των εξεταζομένων απάντησαν θετικά, ενώ το υπόλοιπο 10% 
απάντησε αρνητικά. 

 
Το 97,5% απάντησε πως οι ερωτήσεις ήταν κατάλληλες για το επίπεδο των 

γνώσεων του. Το αξιοσημείωτο είναι όμως πως μόλις το 45% προτιμάει να επιλέγει 
το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων. Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων είναι υπέρ 
τις ποικιλίας στις ερωτήσεις όσο αναφορά το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων. 
Προτιμάει δηλαδή και να απαντήσει πολύ εύκολες ερωτήσεις αλλά και να προκληθεί 
από πολύ δύσκολες. Οι σπουδαστές ήθελαν κάπου κάπου να παρεμβάλλεται και μια 
εύκολη ερώτηση στις συνεχόμενες δύσκολες ερωτήσεις για να εμψυχωθούν και να 
χαλαρώσουν. Αυτό φυσικά εναντιώνεται στην λογική των CAT και είναι θέμα για 
περισσότερη έρευνα. 

 
Το 67,5% θεωρεί κατάλληλο των αριθμό των ερωτήσεων για να αξιολογηθεί 

σωστά ο χρήστης, ένα 7,5% αρκούσαν λιγότερες ερωτήσεις, το 20% χρειαζόταν 
περισσότερες ερωτήσεις και το υπόλοιπο 5% δεν απάντησε στην ερώτηση αυτή. 

 
Στην ερώτηση «Βρίσκεις την εμφάνιση (παρουσίαση) των ερωτήσεων 

απλή;» το 90% απάντησαν θετικά σε αντίθεση με το υπόλοιπο 10%. Ενδιαφέρον 
προκαλεί πως μόνο το 40% των εξεταζομένων προτιμάει τα πολυμέσα στην εμφάνιση 
(παρουσίαση) των ερωτήσεων. Το υπόλοιπο 60% όχι μόνο προτιμάει την απλότητα 
των ερωτήσεων αλλά δήλωσε πως μπερδεύεται με την ηχητική ανάγνωση διότι ο 
ρυθμός που διαβάζει ο εξεταζόμενος την κάθε ερώτηση είναι πολύ ταχύτερος από ότι 
ο ρυθμός ομιλίας. Μερικές αντιδράσεις μάλιστα ήταν το χαμήλωμα του ήχου ώστε να 
μπορέσουν να συγκεντρωθούν στην απάντηση της ερώτησης αλλά και η βαθμολογία 
στο αντίστοιχο τεστ να μειωθεί. Επιπλέον μόλις το 20% επέλεξε την «Ηχητική 
ανάγνωση» στο τελικό τεστ. 
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Το 75% απάντησε θετικά στην ερώτηση «Προτιμάς να επιλέγεις εσύ τον 
τρόπο εμφάνισης (παρουσίασης) των ερωτήσεων;». Μάλιστα οι περισσότεροι 
εξεταζόμενοι ενθουσιάστηκαν με την ιδέα πως θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
παρουσίαση των ερωτήσεων με την δική τους προσωπική πινελιά. Οι εξεταζόμενοι 
ασχολήθηκαν αρκετή ώρα στο να διαλέξουν προσεχτικά ποιες επιλογές τους αρέσουν 
και είδαν όλα τα διαθέσιμα backgrounds ώστε να διαλέξουν ένα. Κανένας δεν 
προτίμησε τις προεπιλεγμένες επιλογές. 

 
 Στην ερώτηση «Θα προτιμούσες βοήθεια σε κάποιες ερωτήσεις με 
αντίστοιχη μείωση του βαθμού σου;» μόλις το 35% απάντησε θετικά, ενώ στην 
ερώτηση «Προτιμάς να μάθαινες αν απάντησες σωστά σε κάθε ερώτηση προτού 
προχωρήσεις στην επόμενη ερώτηση;», το 82% απάντησε θετικά. 
 
 Τέλος στην ερώτηση «Πιστεύεις ότι μπορούσες να μαντέψεις τη σωστή 
απάντηση σε κάποιες ερωτήσεις;» το 67,5% απάντησε θετικά. 
 
 
 

4.1.2 Αξιολόγηση συστήματος CSTest 
 
 Όλοι οι εξεταζόμενοι απάντησαν θετικά στις ερωτήσεις «Βρίσκεις ότι το 
CSTest είναι κατανοητό;», «Βρίσκεις ότι είναι εύκολο να μάθεις να 
χρησιμοποιείς το CSTest;»,  «Βρίσκεις ότι ο σχεδιασμός (Layout) του CSTest 
είναι λειτουργικός;» και «Ήταν απλή και εύκολη η πλοήγηση στο  CSTest;». Το 
CSTest ακολουθεί τους κανόνες μιας διεπαφής εύκολης στην εκμάθηση και χωρίς 
λάθη αφού περιορίζει τις ενέργειες του εξεταζόμενου μόνο στις επιθυμητές και 
καθοδηγεί τον χρήστη σε όλη την διάρκεια του τεστ. Αυτό φαίνεται και στο 
γεγονός πως το 97,5% βρίσκει εύκολο να χρησιμοποιήσει το CSTest για 
εξετάσεις. 
 
 Το 90% βρίσκει ελκυστικό και ευχάριστο τον σχεδιασμό (Layout) του CSTest 
και ήξερε κάθε στιγμή που βρισκόταν μέσα στο τεστ. 
 
 Μόνο το 20% θα ήθελε περισσότερη χρήση πολυμέσων. Στην ερώτηση 
«Υπήρχε καθυστέρηση από την στιγμή που απαντούσες σε μια ερώτηση μέχρι 
την εμφάνιση της επόμενης ερώτησης;», «Αντιμετώπισες κάποιο λάθος στη 
λειτουργία του CSTest;» καθώς και στην ερώτηση «Υπήρχε τρόπος να 
αντιγράψεις;», το 95% απάντησε αρνητικά. 
 
 Το 35% των εξεταζομένων βρίσκει πιο δύσκολο να διαβάζει τις ερωτήσεις 
στον υπολογιστή από ότι σε χαρτί και βρίσκει πιο δύσκολο να απαντά τις ερωτήσεις 
στον υπολογιστή από ότι σε χαρτί. 
 
 Το 85% των εξεταζομένων πιστεύει πως βαθμολογήθηκε αντικειμενικά  και 
δεν πιστεύει πως θα έπαιρνε μεγαλύτερο βαθμό σε χαρτί. Το 95% βρίσκει το CSTest 
χρήσιμο για διεξαγωγή εξετάσεων. 
 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζεται στις προτάσεις των εξεταζόμενων για το πώς θα 
μπορούσε να βελτιωθεί το CSTest. Παρόλο που δοκίμαζαν το τεστ για μία περίπου 
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ώρα και απαντούσαν το τρισέλιδο ερωτηματολόγιο, είχαν τον χρόνο αλλά κυρίως την 
διάθεση να προτείνουν τρόπους βελτίωσης. Κάποιος πρότεινε το background να 
αλλάζει από ερώτηση σε ερώτηση σύμφωνα με την θεματολογία είτε του τεστ, είτε 
της επιλογής του χρήστη στο σχήμα 30. Έτσι, αν επιλέξει παραδείγματος χάριν ο 
χρήστης σαν background το «Ηλιοβασίλεμα» κάθε ερώτηση να έχει σαν background 
και ένα διαφορετικό ηλιοβασίλεμα. Μία άλλη πρόταση ήταν να υπάρχει μια κάποια 
προεπισκόπηση των επιλογών του χρήστη οπότε αν δεν μείνει ικανοποιημένος να 
μπορεί να γυρίσει και να τις αλλάξει. Μερικοί θα προτιμούσαν να συνδέεται και με 
μερικά άλλα προγράμματα όπως παραδείγματος χάριν την Αριθμομηχανή ώστε να 
κάνουν πράξεις μέσα στο πρόγραμμα. Μερικοί ήθελαν περισσότερα επίπεδα 
δυσκολίας και περισσότερες ερωτήσεις. Μια άλλη καλή ιδέα ήταν να υπάρχει 
επεξήγηση για την σωστή απάντηση στην τελική αναφορά των αποτελεσμάτων αλλά 
κυρίως όταν υπήρχε άμεση ανατροφοδότηση. Τέλος πολλοί τάχθηκαν, όπως έχει 
αναφερθεί παραπάνω, στην κατάργηση της ηχητικής ανάγνωσης. 
 
 
 

4.1.3 Αξιολόγηση προσαρμοστικής εξέτασης 
 
 Το 95% των εξεταζόμενων κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας της 
προσαρμοστικής εξέτασης, πιστεύουν ότι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με το επίπεδο 
γνώσεών τους, ότι θα αξιολογηθούν δίκαια και αντικειμενικά και με ακρίβεια σε πιο 
σύντομο χρόνο από τις παραδοσιακές εξετάσεις.  
 
 Εξάλλου το 65% πιστεύει πως αυξήθηκε η απόδοση του σε σχέση με τον 
παραδοσιακό τρόπο εξέτασης και το 82,5% θα προτιμούσε αυτόν τον τρόπο εξέτασης 
και για άλλες εξετάσεις.  
 
 Ένα 30% θα προτιμούσε να έβλεπε όλες τις ερωτήσεις μαζί, ενώ μόλις ένα 
10% θα προτιμούσε να έχει πίεση χρόνου για κάθε ερώτηση. 
 
 Τέλος 10% κουράστηκε, βαρέθηκε μπερδεύτηκε ή αγχώθηκε παραπάνω από 
ότι στις παραδοσιακές εξετάσεις. 60 % αισθάνθηκε περισσότερο άνετα, διασκεδασε, 
ήταν περισσότερο προσηλομένο και αισθάνθηκε μεγαλύτερη παρακίνηση για να 
προσπαθήσει. Το ποσοστό δε που το τεστ τράβηξε το ενδιαφέρον του χρήστη από ότι 
στις παραδοσιακές εξετάσεις, αγγίζει το 90%. 
 
 
 

4.2 Στατιστικά στοιχεία του λογισμικού CSTest 
 
 Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία που κράτησε ο υπολογιστής στην βάση 
δεδομένων κατά την χρήση του προγράμματος από όλους τους εξεταζόμενους είναι 
το ποιες επιλογές προτίμησαν οι χρήστες από την οθόνη του σχήματος 40 καθώς σε 
ποιο από τα 6 τεστ στα οποία δοκιμάστηκαν οι εξεταζόμενοι τα πήγαν καλύτερα και 
σε ποιο χειρότερα. 
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 Όσο αναφορά για το ποιες στοιχεία επέλεξαν να έχουν οι χρήστες, 
προτίμησαν κυρίως ως background τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» σε ποσοστό 
30%, την επιλογή «Ένδειξη εναπομείναντα χρόνου» σε ποσοστό 75%, την επιλογή 
«Ειδοποίηση τέλους χρόνου» σε ποσοστό 75%, την επιλογή «Ποσοστιαία 
εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου» σε ποσοστό 75%, την επιλογή «Γραφική 
εμφάνιση εναπομείναντα χρόνου» σε ποσοστό 85%, την επιλογή «Ανακοίνωση 
αποτελέσματος μετά από κάθε απάντηση» σε ποσοστό 80%, την επιλογή «Ένδειξη 
ποσοστού επιτυχίας μετά από κάθε απάντηση» σε ποσοστό 55%, την επιλογή 
«Ανακοίνωση πρόωρης αποτυχίας ή επιτυχίας» σε ποσοστό 45% και την επιλογή  
«Ηχητική ανάγνωση» σε ποσοστό μόλις 20%. Όλα τα παραπάνω φαίνονται στο 
παρακάτω σχήμα. 
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 Σχήμα 38 
 
 
 
 
 Όσο αναφορά σε ποιο από τα 6 τεστ στα οποία δοκιμάστηκαν οι εξεταζόμενοι 
τα πήγαν καλύτερα και σε ποιο χειρότερα στο τεστ με επιλογές του εξεταζόμενου οι 
εξεταζόμενοι σημείωσαν μεγαλύτερη βαθμολογία ενώ στο τεστ χωρίς καμία επιλογή 
σημείωσαν την μικρότερη. Αυτό γίνεται κατανοητό στα παρακάτω διαγράμματα. 
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 Σχήμα 39 
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    ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
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5%

    Σχήμα 40 
 
 

 Στο σχήμα 41 παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των εξεταζόμενων 
και στα 6 διαφορετικά τεστ. Πιο αναλυτικά στο σχήμα 42 παρουσιάζεται η κατανομή 
της βαθμολογίας των εξεταζόμενων για το τεστ χωρίς καμία επιλογή, στο σχήμα 43 
παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των εξεταζόμενων για το τεστ με 
ανατροφοδότηση στο τέλος του τεστ, στο σχήμα 44 παρουσιάζεται η κατανομή της 
βαθμολογίας των εξεταζόμενων για το τεστ με ανατροφοδότηση μετά από κάθε 
απάντηση, στο σχήμα 45 παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των 
εξεταζόμενων για το τεστ με ηχητική ανάγνωση, στο σχήμα 46 παρουσιάζεται η 
κατανομή της βαθμολογίας των εξεταζόμενων για το τεστ με όλες τις χρονικές 
επιλογές, στο σχήμα 47 παρουσιάζεται η κατανομή της βαθμολογίας των 
εξεταζόμενων για το CSTest δηλαδή με επιλογές του εξεταζόμενου. Τέλος, στο 
σχήμα 48 παρουσιάζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εξεταζόμενων και για τα 
6 τεστ. 
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Σχήμα 41 
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Σχήμα 43 
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Σχήμα 47 
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Παράρτημα 

 
 Το παράρτημα περιέχει ορισμένα τμήματα του κώδικα. 
 
Καταγραφή επιλογών στην βάση 
 
 
Public Sub WriteOptionsToDB() 
 
Dim db As Connection 
Dim rs As Recordset 
Dim ss As String 
Dim spath As String 
Dim i As Integer 
'Dim blnPicture As Boolean 
 
    Set db = New Connection 
    db.CursorLocation = adUseClient 
    spath = App.Path + "\CAT.mdb" 
    db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath 
     
    ss = "SELECT * FROM tblUserOptions" 
    Set rs = New Recordset 
    rs.Open ss, db, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
     
    rs.AddNew 
    rs("IDUser") = IDUser 
    rs("IsCompleted") = False 
    If blnShowSound Then blnShowRW = True 
     
    rs("ShowTime") = blnShowTime 
    rs("ShowEndTime") = blnShowEndTime 
    rs("ShowPosostoTime") = blnShowPosostoTime 
    rs("ShowGraficTime") = blnShowGraficTime 
    rs("ShowRW") = blnShowRW 
    rs("ShowPosostoBathmou") = blnShowPosostoBathmou 
    rs("ShowSuccess") = blnShowSuccess 
    rs("ShowSound") = blnShowSound 
     
     
    rs("IDPicture") = IDPicture 
'    For i = 0 To lstFont.ListCount - 1 
'        If lstFont.Selected(i) = True Then 
'            rs("IDPicture") = i + 1 
'            Exit For 
'        End If 
'    Next 
     
    rs.Update 
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    DoEvents 
    IDUserOptions = rs("IDUserOptions") 
     
     
     
     
     
     
     
     
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
     
    Set rs = New Recordset 
    rs.Open "SELECT Pass from tblPass", db, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
     
    dblZitoumenoPososto = rs(0).Value 
     
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    db.Close 
    Set db = Nothing 
     
    CreateTest 
    Load frmTest 
    frmTest.Show 
End Sub 
 
 
 
Δημιουργία τεστ 
 
Public Sub CreateTest() 
    blnCreate = True 
    TotalQuestions = 15 
    intDifficulty = 3 
    ClearAll 
    LoadAllQuestions 
    RandomQuestions 
    WriteTestToDB 
End Sub 
 
Public Sub LoadAllQuestions() 
Dim db As Connection 
Dim rs As Recordset 
Dim spath As String 
Dim ss As String 
Dim i(4) As Boolean 
 
    Set db = New Connection 
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    db.CursorLocation = adUseClient 
    spath = App.Path + "\CAT.mdb" 
    db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath 
         
         
    ss = "SELECT IDQuestion, IDDificulty, Description, SoundDesc FROM 
tblQuestion" 
    Set rs = New Recordset 
    rs.Open ss, db, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
     
    i(0) = False 
    i(1) = False 
    i(2) = False 
    i(3) = False 
    rs.MoveFirst 
    Do Until rs.EOF 
        If Not FindQuestion(rs("IDDificulty").Value, CStr(rs("Description").Value & 
""), CStr(rs("IDQuestion").Value & ""), CStr(rs("SoundDesc").Value & "")) Then 
            i(rs("IDDificulty").Value - 1) = True 
        End If 
        rs.MoveNext 
    Loop 
     
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    db.Close 
    Set db = Nothing 
     
End Sub 
 
 
 
Public Sub LoadAllAnswers(lngID As Long, intDif As Integer, k As Integer) 
Dim db As Connection 
Dim rs As Recordset 
Dim spath As String 
Dim ss As String 
Dim i As Integer 
 
    If lngID = 0 Then Exit Sub 
     
    Set db = New Connection 
    db.CursorLocation = adUseClient 
    spath = App.Path + "\CAT.mdb" 
    db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath 
     
    ss = "SELECT * FROM tblAnswer WHERE IDQuestion=" & lngID & " ORDER 
BY IDAnswer" 
    Set rs = New Recordset 
    rs.Open ss, db, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
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    Select Case intDif 
        Case 1 
            rs.MoveFirst 
            i = 0 
            Do Until rs.EOF 
                Select Case i 
                    Case 0 
                        Apantisi1A(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos1A(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi1(k) = "Á" 
                    Case 1 
                        Apantisi1B(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos1B(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi1(k) = "Â" 
                    Case 2 
                        Apantisi1C(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos1C(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi1(k) = "Ã" 
                    Case 3 
                        Apantisi1D(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos1D(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi1(k) = "Ä" 
                End Select 
                rs.MoveNext 
                i = i + 1 
            Loop 
             
        Case 2 
            rs.MoveFirst 
            i = 0 
            Do Until rs.EOF 
                Select Case i 
                    Case 0 
                        Apantisi2A(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos2A(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi2(k) = "Á" 
                    Case 1 
                        Apantisi2B(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos2B(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi2(k) = "Â" 
                    Case 2 
                        Apantisi2C(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos2C(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi2(k) = "Ã" 
                    Case 3 
                        Apantisi2D(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos2D(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi2(k) = "Ä" 
                End Select 
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                rs.MoveNext 
                i = i + 1 
            Loop 
 
        Case 3 
            rs.MoveFirst 
            i = 0 
            Do Until rs.EOF 
                Select Case i 
                    Case 0 
                        Apantisi3A(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos3A(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi3(k) = "Á" 
                    Case 1 
                        Apantisi3B(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos3B(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi3(k) = "Â" 
                    Case 2 
                        Apantisi3C(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos3C(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi3(k) = "Ã" 
                    Case 3 
                        Apantisi3D(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos3D(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi3(k) = "Ä" 
                End Select 
                rs.MoveNext 
                i = i + 1 
            Loop 
 
        Case 4 
            rs.MoveFirst 
            i = 0 
            Do Until rs.EOF 
                Select Case i 
                    Case 0 
                        Apantisi4A(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos4A(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi4(k) = "Á" 
                    Case 1 
                        Apantisi4B(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos4B(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi4(k) = "Â" 
                    Case 2 
                        Apantisi4C(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos4C(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi4(k) = "Ã" 
                    Case 3 
                        Apantisi4D(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos4D(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
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                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi4(k) = "Ä" 
                End Select 
                rs.MoveNext 
                i = i + 1 
            Loop 
 
        Case 5 
            rs.MoveFirst 
            i = 0 
            Do Until rs.EOF 
                Select Case i 
                    Case 0 
                        Apantisi5A(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos5A(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi5(k) = "Á" 
                    Case 1 
                        Apantisi5B(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos5B(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi5(k) = "Â" 
                    Case 2 
                        Apantisi5C(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos5C(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi5(k) = "Ã" 
                    Case 3 
                        Apantisi5D(k) = rs("Description").Value 
                        ApantisiHxos5D(k) = rs("SoundDesc").Value & "" 
                        If rs("IDCorrect").Value = 1 Then SostiApantisi5(k) = "Ä" 
                End Select 
                rs.MoveNext 
                i = i + 1 
            Loop 
 
    End Select 
 
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    db.Close 
    Set db = Nothing 
 
End Sub 
 
 
 
 
Τυχαία αλληλουχία ερωτήσεων 
 
 
Public Sub RandomQuestions() 
Dim i As Integer 
Dim intQperDif As Integer 
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Dim Arithmos As Integer 
Dim ss As String 
Dim k As Long 
 
    For i = 0 To 100 
        If Erotisi1(i) = "" Then 
            intQperDif = i - 1 
            Exit For 
        End If 
        Erotisi(i) = Erotisi1(i) 
        IDErotisi(i) = IDErotisi1(i) 
        ErotisiIxos(i) = ErotisiIxos1(i) 
        Erotisi1(i) = "" 
        IDErotisi1(i) = "" 
        ErotisiIxos1(i) = "" 
    Next 
         
    i = 0 
    Do Until intQperDif = 0 
        If i = 0 Or i = 1 Then 
            Erotisi1(i) = "N" 
            IDErotisi1(i) = "N" 
            ErotisiIxos1(i) = "N" 
            LoadAllAnswers 0, 1, i 
        Else 
            Randomize 
            Arithmos = Int((intQperDif * Rnd)) 
            Erotisi1(i) = Erotisi(Arithmos) 
            IDErotisi1(i) = IDErotisi(Arithmos) 
            ErotisiIxos1(i) = ErotisiIxos(Arithmos) 
            k = IDErotisi1(i) 
            LoadAllAnswers k, 1, i 
            ss = Erotisi(intQperDif) 
            Erotisi(Arithmos) = ss 
            ss = IDErotisi(intQperDif) 
            IDErotisi(Arithmos) = ss 
            ss = ErotisiIxos(intQperDif) 
            ErotisiIxos(Arithmos) = ss 
        End If 
        intQperDif = intQperDif - 1 
        i = i + 1 
        If i = TotalQuestions Then Exit Do 
    Loop 
     
     
    For i = 0 To 100 
        If Erotisi2(i) = "" Then 
            intQperDif = i - 1 
            Exit For 
        End If 
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        Erotisi(i) = Erotisi2(i) 
        IDErotisi(i) = IDErotisi2(i) 
        ErotisiIxos(i) = ErotisiIxos2(i) 
        Erotisi2(i) = "" 
        IDErotisi2(i) = "" 
        ErotisiIxos2(i) = "" 
    Next 
     
    i = 0 
    Do Until intQperDif = 0 
        If i = 0 Or i = 2 Then 
            Erotisi2(i) = "N" 
            IDErotisi2(i) = "N" 
            ErotisiIxos1(i) = "N" 
            LoadAllAnswers 0, 2, i 
        Else 
            Randomize 
            Arithmos = Int((intQperDif * Rnd)) 
            Erotisi2(i) = Erotisi(Arithmos) 
            IDErotisi2(i) = IDErotisi(Arithmos) 
            ErotisiIxos2(i) = ErotisiIxos(Arithmos) 
            k = IDErotisi2(i) 
            LoadAllAnswers k, 2, i 
            ss = Erotisi(intQperDif) 
            Erotisi(Arithmos) = ss 
            ss = IDErotisi(intQperDif) 
            IDErotisi(Arithmos) = ss 
            ss = ErotisiIxos(intQperDif) 
            ErotisiIxos(Arithmos) = ss 
        End If 
        intQperDif = intQperDif - 1 
        i = i + 1 
        If i = TotalQuestions Then Exit Do 
    Loop 
     
     
    For i = 0 To 100 
        If Erotisi3(i) = "" Then 
            intQperDif = i - 1 
            Exit For 
        End If 
        Erotisi(i) = Erotisi3(i) 
        IDErotisi(i) = IDErotisi3(i) 
        ErotisiIxos(i) = ErotisiIxos3(i) 
        Erotisi3(i) = "" 
        IDErotisi3(i) = "" 
        ErotisiIxos3(i) = "" 
    Next 
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    i = 0 
    Do Until intQperDif = 0 
        If i = 1 Or i = 3 Then 
            Erotisi3(i) = "N" 
            IDErotisi3(i) = "N" 
            ErotisiIxos3(i) = "N" 
            LoadAllAnswers 0, 3, i 
        Else 
            Randomize 
            Arithmos = Int((intQperDif * Rnd)) 
            Erotisi3(i) = Erotisi(Arithmos) 
            IDErotisi3(i) = IDErotisi(Arithmos) 
            ErotisiIxos3(i) = ErotisiIxos(Arithmos) 
            k = IDErotisi3(i) 
            LoadAllAnswers k, 3, i 
            ss = Erotisi(intQperDif) 
            Erotisi(Arithmos) = ss 
            ss = IDErotisi(intQperDif) 
            IDErotisi(Arithmos) = ss 
            ss = ErotisiIxos(intQperDif) 
            ErotisiIxos(Arithmos) = ss 
        End If 
        intQperDif = intQperDif - 1 
        i = i + 1 
        If i = TotalQuestions Then Exit Do 
    Loop 
 
 
     
    For i = 0 To 100 
        If Erotisi4(i) = "" Then 
            intQperDif = i - 1 
            Exit For 
        End If 
        Erotisi(i) = Erotisi4(i) 
        IDErotisi(i) = IDErotisi4(i) 
        ErotisiIxos(i) = ErotisiIxos4(i) 
        Erotisi4(i) = "" 
        IDErotisi4(i) = "" 
        ErotisiIxos4(i) = "" 
    Next 
     
    i = 0 
    Do Until intQperDif = 0 
        If i = 0 Or i = 2 Then 
            Erotisi4(i) = "N" 
            IDErotisi4(i) = "N" 
            ErotisiIxos4(i) = "N" 
            LoadAllAnswers 0, 2, i 
        Else 
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            Randomize 
            Arithmos = Int((intQperDif * Rnd)) 
            Erotisi4(i) = Erotisi(Arithmos) 
            IDErotisi4(i) = IDErotisi(Arithmos) 
            ErotisiIxos4(i) = ErotisiIxos(Arithmos) 
            k = IDErotisi4(i) 
            LoadAllAnswers k, 4, i 
            ss = Erotisi(intQperDif) 
            Erotisi(Arithmos) = ss 
            ss = IDErotisi(intQperDif) 
            IDErotisi(Arithmos) = ss 
            ss = ErotisiIxos(intQperDif) 
            ErotisiIxos(Arithmos) = ss 
        End If 
        intQperDif = intQperDif - 1 
        i = i + 1 
        If i = TotalQuestions Then Exit Do 
    Loop 
 
 
     
    For i = 0 To 100 
        If Erotisi5(i) = "" Then 
            intQperDif = i - 1 
            Exit For 
        End If 
        Erotisi(i) = Erotisi5(i) 
        IDErotisi(i) = IDErotisi5(i) 
        ErotisiIxos(i) = ErotisiIxos5(i) 
        Erotisi5(i) = "" 
        IDErotisi5(i) = "" 
        ErotisiIxos5(i) = "" 
    Next 
     
 
    i = 0 
    Do Until intQperDif = 0 
        If i = 0 Or i = 1 Then 
            Erotisi5(i) = "N" 
            IDErotisi5(i) = "N" 
            ErotisiIxos5(i) = "N" 
            LoadAllAnswers 0, 2, i 
        Else 
            Randomize 
            Arithmos = Int((intQperDif * Rnd)) 
            Erotisi5(i) = Erotisi(Arithmos) 
            IDErotisi5(i) = IDErotisi(Arithmos) 
            ErotisiIxos5(i) = ErotisiIxos(Arithmos) 
            k = IDErotisi5(i) 
            LoadAllAnswers k, 5, i 

ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Μ01/04 80



  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
Ανάπτυξη και αξιολόγηση λογισμικού για προσαρμόσιμες εξετάσεις 

            ss = Erotisi(intQperDif) 
            Erotisi(Arithmos) = ss 
            ss = IDErotisi(intQperDif) 
            IDErotisi(Arithmos) = ss 
            ss = ErotisiIxos(intQperDif) 
            ErotisiIxos(Arithmos) = ss 
        End If 
        intQperDif = intQperDif - 1 
        i = i + 1 
        If i = TotalQuestions Then Exit Do 
    Loop 
 
End Sub 
 
 
Καταγραφή όλου του τεστ στην βάση δεδομένων 
 
Public Sub WriteTestToDB() 
Dim i As Integer 
Dim db As Connection 
Dim rs As Recordset 
Dim ss As String 
Dim spath As String 
 
    Set db = New Connection 
    db.CursorLocation = adUseClient 
    spath = App.Path + "\CAT.mdb" 
    db.Open "PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & spath 
     
    ss = "SELECT * FROM tblUserTest" 
    Set rs = New Recordset 
    rs.Open ss, db, adOpenDynamic, adLockOptimistic 
 
    For i = 0 To TotalQuestions - 1 
         
        If Erotisi1(i) <> "N" And Erotisi1(i) <> "" Then 
            rs.AddNew 
            rs("IDUserOptions") = IDUserOptions 
            rs("NumOfQuestion") = i + 1 
            rs("IDDificulty") = 1 
            rs("IsAnswered") = False 
            rs("IDQuestion") = IDErotisi1(i) 
            rs("Description") = Erotisi1(i) 
            rs("SoundDesc") = ErotisiIxos1(i) 
            rs.Update 
            DoEvents 
             
        End If 
         
        If Erotisi2(i) <> "N" And Erotisi2(i) <> "" Then 
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            rs.AddNew 
            rs("IDUserOptions") = IDUserOptions 
            rs("NumOfQuestion") = i + 1 
            rs("IDDificulty") = 2 
            rs("IsAnswered") = False 
            rs("IDQuestion") = IDErotisi2(i) 
            rs("Description") = Erotisi2(i) 
            rs("SoundDesc") = ErotisiIxos2(i) 
            rs.Update 
            DoEvents 
        End If 
         
        If Erotisi3(i) <> "N" And Erotisi3(i) <> "" Then 
            rs.AddNew 
            rs("IDUserOptions") = IDUserOptions 
            rs("NumOfQuestion") = i + 1 
            rs("IDDificulty") = 3 
            rs("IsAnswered") = False 
            rs("IDQuestion") = IDErotisi3(i) 
            rs("Description") = Erotisi3(i) 
            rs("SoundDesc") = ErotisiIxos3(i) 
            rs.Update 
            DoEvents 
        End If 
         
        If Erotisi4(i) <> "N" And Erotisi4(i) <> "" Then 
            rs.AddNew 
            rs("IDUserOptions") = IDUserOptions 
            rs("NumOfQuestion") = i + 1 
            rs("IDDificulty") = 4 
            rs("IsAnswered") = False 
            rs("IDQuestion") = IDErotisi4(i) 
            rs("Description") = Erotisi4(i) 
            rs("SoundDesc") = ErotisiIxos4(i) 
            rs.Update 
            DoEvents 
        End If 
         
        If Erotisi5(i) <> "N" And Erotisi5(i) <> "" Then 
            rs.AddNew 
            rs("IDUserOptions") = IDUserOptions 
            rs("NumOfQuestion") = i + 1 
            rs("IDDificulty") = 5 
            rs("IsAnswered") = False 
            rs("IDQuestion") = IDErotisi5(i) 
            rs("Description") = Erotisi5(i) 
            rs("SoundDesc") = ErotisiIxos5(i) 
            rs.Update 
            DoEvents 
        End If 
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    Next 
     
    rs.Close 
    Set rs = Nothing 
    db.Close 
    Set db = Nothing 
End Sub 
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