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Περίληψη 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας Διαδικτυακής Εφαρμογής εκτύπωσης 

εντύπων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Επικοινωνεί με μια βάση δεδομένων στην οποία 

καταχωρούνται όλα τα δεδομένα που αφορούν στην εξέταση και στις ερωτήσεις. Η εφαρμογή αντλεί 

τα δεδομένα των ερωτήσεων και ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη παράγει τεστ πολλαπλής 

επιλογής σε .pdf μορφή όπου αργότερα μπορούν να εκτυπωθούν και να μοιραστούν στους 

εξεταζόμενους. Είναι δομημένη στο Visual Studio με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού C# και 

της HTML. Ο Συνδυασμός είναι εφικτός με τη χρήση του .NET Framework 4.7.2. Η βάση δεδομένων 

βρίσκεται στη MySQL με την οποία επικοινωνεί ο κώδικας της εφαρμογής.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Τεστ πολλαπλής επιλογής, τυποποιημένα τεστ, ατομικές φόρμες εξετάσεων, 

τυχαιότητα ερωτήσεων, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των τεστ πολλαπλής επιλογής, φόρμες 

απαντήσεων, αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση.  
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Abstract 

The theme of this thesis is to develop a Web Application that produces printed matters with multiple 

choice questions. It communicates with a Database that registers all the data that concern the exam 

itself and also the questions. The Application drawns the data that concern the questions and depends 

on the user choices it produces multiple choice tests in .pdf form that can later be printed and shared to 

the examinees. It is structured is in Visual Studio using the programming language C# and HTML. The 

combination is feasible by using .NET Framework 4.7.2. The Database that communicates with the 

application is built in MySQL.    

 

Key Words: Multiple choice tests, printed tests, personalized examination sheets, randomly generated 

questions, advantages-disadvantages of multiple-choice tests, answer sheet forms, automated grading. 
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Εισαγωγή 

 

Σκοπός της Εργασίας 

Στις περισσότερες εξετάσεις με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής παρατηρείται ότι η σειρά που 

εμφανίζονται οι ερωτήσεις είναι η ίδια για όλους τους εξεταζόμενους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

εξεταζόμενοι να έχουν την τάση να προσπαθούν να κλέψουν στην εξέταση αντιγράφοντας τις 

απαντήσεις από κάποιον άλλο εξεταζόμενο προσπαθώντας να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις 

απαντήσεις που θα δώσουν ακόμα και να υποκλέψουν τις απαντήσεις από κάποιον τρίτο χωρίς βέβαια 

να γνωρίζουν αν αυτές είναι σωστές. 

Η υλοποίηση της παρούσας εργασίας έχει σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος καταχώρισης 

ερωτήσεων πολλαπλής, οι οποίες στη συνέχεια θα μπορούν να τυπώνονται σε έντυπη μορφή με 

ανακατεμένη σειρά. Αυτό σημαίνει πως ο κάθε εξεταζόμενος θα έχει ένα μοναδικό έντυπο ερωτήσεων 

στα χέρια τους όπου καλείται να απαντήσει. Εξετάζονται τα οφέλη που θα προσέφερε μια τέτοιου 

είδους εξέταση στον τρόπο με τον οποίο οι εξεταζόμενοι την αντιμετωπίζουν. 

Το πιο σημαντικό μέρος του συστήματος είναι μια βάση δεδομένων στην, My SQL, η οποία θα περιέχει 

όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τις ερωτήσεις, και κατ’ επέκταση με όλα τα δεδομένα του 

προγράμματος δηλαδή τους χρήστες, τα μαθήματα κ.α.  και θα επικοινωνεί με το πρόγραμμα σε 

πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιήθηκε το .NET Framework για την ευκολία που παρέχει στη διασύνδεση 

περισσότερες από μίας γλώσσας προγραμματισμού για την ανάπτυξη ενός προγράμματος. 

Συνδυάστηκαν η γλώσσα προγραμματισμού C# με την HTML για τη μορφοποίηση της διεπαφής του 

προγράμματος με τον τελικό χρήστη και στη μορφοποίηση του εγγράφου για τη μετέπειτα μετατροπή 

του σε μορφή .pdf και αποθήκευσή του στον υπολογιστή του χρήστη. Ακόμα προστέθηκαν στον κώδικά 

SQL Queries για να γίνει εφικτή η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, η οποία βρίσκεται σε έναν SQL 

Server στον υπολογιστή του χρήστη. 
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Δομή της Εργασίας 

Αρχικά γίνεται μια γενική αναφορά στα δεδομένα και γιατί είναι σημαντική η συλλογή τους. Έπειτα 

γίνεται αναφορά στους  βασικούς τύπους δεδομένων, πρωτογενή και δευτερογενή, και στην ανάλυση 

δεδομένων. Στη συνέχεια αναφέρονται οι λόγοι που η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων που 

παίρνουμε από τα τεστ πολλαπλής επιλογής είναι σημαντική και συμβάλει στην βελτίωση της 

ποιότητας της εξέτασης που παράγεται. Κατόπιν ασχολείται με τα τεστ πολλαπλής επιλογής, 

αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους και η χρήση της φόρμας γενικά και 

ειδικότερα για τα τεστ πολλαπλής επιλογής. Μετέπειτα παρουσιάζονται τα εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής και των δυνατοτήτων που παρέχουν στην 

ανάπτυξη κώδικα και στη χρήση περισσότερων από μίας γλώσσας προγραμματισμού. Επίσης γίνεται 

αναλυτική αναφορά στη δομή της βάσης δεδομένων του συστήματος, στη δομή της εφαρμογής και 

των δυνατοτήτων που παρέχει στον χρήστη. Ακόμα προβάλλεται το εργαλείο που εκτελεί την 

αυτόματη διόρθωση των γραπτών και περεταίρω ιδιότητες του. Τέλος παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση αυτής της εργασίας, μελλοντικές βελτιώσεις που 

θα μπορούσαν να βελτιώσουν την εφαρμογή σε πολλούς τομείς, βιβλιογραφία και κομμάτια κώδικα 

που εξηγούν κάποιες λειτουργίες της εφαρμογής. 
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1. Τι είναι τα Δεδομένα; 

 

1.1. Ορισμός  

Δεδομένο είναι η τιμή, το όνομα, το γνώρισμα, κάθε στοιχείο γενικότερα που συνδέεται και 

χαρακτηρίζει την οντότητα στην οποία ανήκει (άνθρωπο, αντικείμενο, περιοχή, έργο, διαδικασία, τεστ 

ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής κ.λπ. ) . Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται και μεταφράζονται με έναν 

αποδοτικό τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να προκύψουν συμπεράσματα, να παρθούν αποφάσεις και να 

αναλυθούν συμπροφορές. Στον προγραμματισμό υπάρχουν διάφορες μορφές δεδομένων ανάλογα με 

τη φύση του προβλήματος που πρέπει να αναλυθεί. [1] 

 

1.2. Γιατί είναι σημαντική η συλλογή Δεδομένων; 

1. Τα δεδομένα είναι χρήσιμα στην λήψη αποφάσεων, παρέχοντας μια πραγματική βάση για την 

αξιολόγηση των επιλογών που υπάρχουν και στην επιλογή της καλύτερης δυνατής δράσης. Για 

παράδειγμα μια εταιρία θέλει να επενδύσει σε μια νέα διαφημιστική καμπάνια. Η εταιρία θα 

συλλέξει δεδομένα για το πόσο αποτελεσματικές ήταν οι προηγούμενες καμπάνιες και 

δεδομένα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Αναλύοντας αυτά τα δεδομένα η εταιρία 

μπορεί να αποκτήσει μια καλύτερη εικόνα για το ποιες στρατηγικές μάρκετινγκ είναι πιο 

αποδοτικές και να λάβει πιο στοχευμένες αποφάσεις σχετικά με το που να επενδύσει το 

διαφημιστικό της προϋπολογισμό.  

 

2. Βοηθάνε στον γρηγορότερο εντοπισμό προβλημάτων παρέχοντας μια τεκμηριωμένη βάση για 

την αξιολόγηση της απόδοσης μίας διαδικασίας ή ενός συστήματος. Για παράδειγμα, μια 

εταιρία που παράγει προϊόντα συλλέγει δεδομένα από τη γραμμή παραγωγής. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να εντοπίζει προβλήματα τα οποία ενδέχεται να μην γίνονται άμεσα αντιληπτά. 

Ένα τέτοιο πρόβλημα μπορεί να είναι ένα μηχάνημα το οποίο παράγει ελαττωματικά προϊόντα 

ή ο ρυθμός παραγωγής του να μην είναι τόσο γρήγορος όσο είναι επιθυμητό. Εντοπίζοντας 

αυτά τα προβλήματα μέσο της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται η εταιρία μπορεί να 

λάβει διορθωτικές αποφάσεις πριν το πρόβλημα γίνει μεγαλύτερο. 
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3. Παρέχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την ανάπτυξη πιο ακριβών, μακροχρόνιων θεωριών. Ας 

υποθέσουμε ότι ένας επιστήμονας ερευνάει το αντίκτυπο που έχει ένα συγκεκριμένο είδος σε 

ένα οικοσύστημα. Μπορεί να συλλέξει δεδομένα για τον πληθυσμό και τη συμπεριφορά του 

ακόμα και δεδομένα από άλλα είδη του οικοσυστήματος και των περιβαλλοντικών συνθηκών 

που επικρατούν. Αναλύοντας τα δεδομένα μπορεί να δημιουργήσει μια καλύτερη κατανόηση 

των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων του οικοσυστήματος και να δοκιμάσει διάφορες θεωρίες 

σχετικά με το πως λειτουργεί το οικοσύστημα. Με την πάροδο του χρόνου και όσο συλλέγει 

περισσότερα δεδομένα οι θεωρίες που θα προκύπτουν θα είναι πολύ πιο ακριβείς και βάσιμες.   

 

4. Δίνουν τη δυνατότητα της ευκολότερης επικοινωνίας ιδεών όταν υπάρχουν δεδομένα που τις 

υποστηρίζουν. Ένας επιστήμονας ο οποίος προσπαθεί να επικοινωνήσει τα ευρήματα μιας 

έρευνας είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιήσει απεικόνιση των δεδομένων σε πίνακες, 

γραφήματα, διαγράμματα κ.α. τα οποία συμβάλουν στην ευκολότερη κατανόηση των 

ευρημάτων του από τρίτους. Παρουσιάζοντας τα δεδομένα με έναν κατανοητό και ελκυστικό 

τρόπο είναι πιο εύκολο για κάποιον να κατανοήσει τα βασικά σημεία και να δει τα μοτίβα και 

τις τάσεις που προκύπτουν από τα δεδομένα. 

 

5. Τα δεδομένα βοηθάνε στην εξήγηση της ορθότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται 

προσφέροντας μια πραγματική βάση για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αποφάσεων. 

Μια εταιρία μετά από μια διαφημιστική καμπάνια μπορεί να συλλέξει δεδομένα για την 

αποτελεσματικότητά της, όπως είναι ο αριθμός των νέων πελατών της. Αναλύοντας τα 

δεδομένα η εταιρία μπορεί να κρίνει αν η καμπάνια ήταν αποτελεσματική και αν η επένδυση 

ήταν δικαιολογημένη. 

 

6. Η συλλογή δεδομένων είναι σημαντική για την υγιή λειτουργία της εταιρίας σε πολλούς τομείς. 

• Βελτίωση των υπηρεσιών της. Συλλέγοντας δεδομένα των πελατών σχετικά με τις προτιμήσεις 

τους και το πόσο ευχαριστημένοι είναι για να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών και να 

αυξήσει την αφοσίωση τους. 
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• Αναγνώριση των ευκαιριών για εξέλιξη και καινοτομία μέσα από τη συλλογή δεδομένων από 

τον ανταγωνισμό και των τάσεων που επικρατούν στην αγορά.  

• Διαχείριση πόρων. Μπορεί να συλλέξει δεδομένα για τη χρησιμοποίηση των πόρων της για να 

βελτιστοποιήσει την κατανομή τους και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους. 

• Αξιολόγηση απόδοσης. Η εταιρία μπορεί να συλλέξει δεδομένα της απόδοσης των εργαζομένων 

της, των εργασιών και των συστημάτων της για να αναγνωρίσει τομείς προς βελτίωση για να 

εξασφαλίσει ότι λειτουργεί αποτελεσματικά  

• Κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Η επιχείρηση μπορεί να συλλέξει δεδομένα σχετικά με τις 

τάσεις της αγοράς, τις συμπεριφορές των πελατών και άλλους παράγοντες για να κατανοήσει 

τις τάσεις και τα πρότυπα που μπορούν να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων και τη 

στρατηγική.  

 

7. Ένα έξυπνο σύστημα συλλογής δεδομένων κερδίζει πολύτιμο χρόνο στην εταιρία με τον 

εξορθολογισμό των διαδικασιών και τη μείωση της ανάγκης για χειροκίνητη εισαγωγή και 

ανάλυση δεδομένων. Για παράδειγμα μια εταιρία έχει ένα τέτοιο έξυπνο σύστημα το οποίο 

συλλέγει δεδομένα από τις παραγγελίες των πελατών, το απόθεμα των αποθηκών και την 

κατάσταση της παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το σύστημα μπορεί αυτόματα να 

παράγει αναφορές και προειδοποιήσεις τα οποία βοηθούν την εταιρία στον να διαχειριστεί τις 

λειτουργίες τις πιο αποδοτικά. Για παράδειγμα αν το σύστημα αναγνωρίσει ότι ένα προϊόν είναι 

σε χαμηλό απόθεμα μπορεί αυτόματα να παράγει μια παραγγελία εφοδιασμού, γλιτώνοντας 

χρόνο στην εταιρία από το να χρειάζεται να ελέγχει χειροκίνητα το απόθεμά της και να κάνει τις 

παραγγελίες.   

 

8. Γενικότερα προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Κατανοώντας το πόσο σημαντική είναι η 

συλλογή δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο που αντιμετωπίζονται διάφορες 

καταστάσεις. Υπάρχει λιγότερη σύγχυση και περιπλοκότητα και έτσι αντιμετωπίζονται με 

ψυχραιμία και ωριμότητα. Τα δεδομένα βοηθάνε στην βελτίωση τον αποφάσεων, στην 

αναγνώριση μοτίβων και τάσεων, στην δοκιμή υποθέσεων, στη βελτιστοποίηση διαδικασιών 

και στην αποδοτική επικοινωνία ιδεών. [1] [2] [3] 

 



Διαδικτυακή τράπεζα ερωτήσεων παραγωγής εντύπου, ατομικών θεμάτων εξέτασης, εφοδιασμένη με μηχανισμό 

αυτοματοποιημένης βαθμολόγησής τους. – Σαρυπανίδης Χαράλαμπος-Παναγιώτης 

6 

 

 

 

1.3. Βασικοί τύποι δεδομένων 

 

• Πρωτογενή δεδομένα 

Τα πρωτογενή δεδομένα είναι αυτά τα οποία συλλέγονται για πρώτη φορά στα πλαίσια μιας 

έρευνας και έχουν σκοπό να απαντήσουν σε ερωτήματα και υποθέσεις που έχουν ειπωθεί για το 

αντικείμενο που μας απασχολεί. Είναι ακατέργαστα δεδομένα και ο ερευνητής καλείται να δώσει τη 

δική του εξήγηση μέσα από την παρατήρηση και την ανάλυσή τους. 

Το πλεονέκτημα που έχει αυτή την μορφή δεδομένων είναι ότι συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο 

για τις ανάγκες της έρευνας. Είναι ακριβή γιατί συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και ειδικεύονται στη 

συγκεκριμένη έρευνα. Τα δεδομένα συλλέγονται από τους ιδίους τους ερευνητές και κατά αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα της έρευνας. 

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για να μπορέσουν να 

βελτιστοποιηθούν τα ευρήματά της έρευνας σε σχέση με τους πόρους που είναι διαθέσιμοι. Αρχικά το 

κόστος διεξαγωγής μιας έρευνας για συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι πολύ μεγάλο. Χρειάζεται 

αρκετός χρόνος για να γίνει σωστά η έρευνα και την απασχόληση, τις περισσότερες φορές, 

περισσότερων από ένα ατόμων. [1] [4] [5] 

 

• Δευτερογενή δεδομένα 

Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από άλλους για διαφορετικό σκοπό από το συγκεκριμένο 

ερευνητικό πρόβλημα και βρίσκονται σε άμεση διαθεσιμότητα για περεταίρω ανάλυση ονομάζονται 

δευτερογενή δεδομένα. Αυτά μπορεί να είναι βιβλία, επιστημονικά περιοδικά,  εκθέσεις, απογραφές, 

αυτοβιογραφίες κ.α. Είναι ευκολά προσβάσιμα και παρέχουν τη δυνατότητα σύγκρισης με τα 

πρωτογενή δεδομένα, είτε αναλύοντας τα ξανά ο ερευνητής μπορεί με δικές του μεθόδους να βγάλει 

δικά του συμπεράσματα. Η μέθοδος αυτή πέραν των πλεονεκτημάτων έχει ταυτόχρονα και πολλούς 

περιορισμούς οι οποίοι σχετίζονται με την ποιότητα των δεδομένων, πρέπει δηλαδή να γίνει 
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αξιολόγηση των πηγών προέλευσης των δεδομένων για να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους. Επίσης θα 

πρέπει ο αναγνώστης να γνωρίζει τι σκοπό είχε η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων και τι 

αντίκτυπο είχε στον τρόπο που παρουσιάστηκαν στην έρευνα. [1] [4] [5] 

 

1.4. Τι είδους δεδομένα συλλέγονται από τα τεστ πολλαπλής επιλογής; 

Τα δεδομένα που συλλέγονται από τα τεστ πολλαπλής επιλογής όταν πραγματοποιείται μια 

ανάλυση είναι πρωτογενή δεδομένα. Αυτό γιατί η έρευνα πραγματοποιείται από τον ίδιο τον εξεταστή 

την ώρα που αναλύει τα αποτελέσματα των απαντήσεων. Άρα λοιπόν συλλέγει κάθε φορά καινούρια 

(ακατέργαστα) στοιχεία από το κάθε γραπτό και καλείται να τα συγκεντρώσει όλα μαζί με τέτοιο τρόπο 

ώστε να είναι σε θέση να δώσει μια εξήγηση σχετικά με το πόσο αποδοτικές είναι οι ερωτήσεις που 

επιλέχτηκαν για τη συγκεκριμένη εξέταση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση αργότερα να 

τροποποιήσει τις ερωτήσεις με κατάλληλο τρόπο ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των εξετάσεων που 

παράγει. Επίσης αν κάποιος άλλος ερευνητής θελήσει να εξετάσει την αποτελεσματικότητα της 

εξέτασης, τα αποτελέσματα των απαντήσεων αποτελούν γι’ αυτόν δευτερογενή δεδομένα. 

 

1.5. Γιατί είναι χρήσιμη η αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων στα τεστ πολλαπλής 

επιλογής; 

Η διαδικασία κατά την οποία οργανώνονται, επεξεργάζονται και “χτενίζονται” τα ακατέργαστα 

δεδομένα για να εξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες ονομάζεται ανάλυση δεδομένων. Με αυτόν τον 

τρόπο προκύπτουν οι αποφάσεις που θα χρειαστεί να πάρει μια εταιρία για να βελτιώσει την 

λειτουργία της. Ακόμα, παρέχει πληροφορίες για τη λήψη χρήσιμων αποφάσεων για καθημερινά 

προβλήματα. [6] [7] 

Η εξέταση μέσω τεστ πολλαπλής επιλογής αποτελεί μια διαδικασία με ερωτήσεις κλειστού τύπου 

και γι’ αυτό δεν αποτελεί ολοκληρωμένο τρόπο αξιολόγησής. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που μπορεί 

να εφαρμοστεί σε μεγάλο πλήθος εξεταζόμενων και τα αποτελέσματα να προκύψουν σε μικρό χρόνο, 

ιδιαίτερα αν η διαδικασία της βαθμολόγησης αυτοματοποιηθεί. Αυτό την καθιστά χρήσιμη για 

πολλαπλή εφαρμογή και αξιολόγηση σε πολλές και συχνές περιπτώσεις. Τα τεστ πολλαπλής επιλογής 

δεν επιδιώκουν να αντικαταστήσουν τους γνώριμους παραδοσιακούς τρόπους εξέτασης αλλά να τους 
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συμπληρώσει αποτελεσματικά. Αυτό που επίσης έχει σημασία είναι ότι όλες οι εξετάσεις θεωρούνται 

ότι γίνονται σε έντυπο και όχι σε υπολογιστή. 

Ένας από τους λόγους που τέτοιου είδους εξέταση δεν αποτελεί ολοκληρωμένο τρόπο αξιολόγησης 

είναι ότι το μόνο που μπορεί να παρουσιάσει είναι οι απαντήσεις που δίνει κάποιος χωρίς να επεξηγεί 

τον λόγο που απάντησε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Για να δημιουργηθεί μια εικόνα του επιπέδου των 

ερωτήσεων και κατ’ επέκταση ολόκληρης της εξέτασης που παράγει κάποιος είναι η αποθήκευση των 

δεδομένων από κάθε φύλλο απαντήσεων και η ανάλυση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλουν στη 

βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας της εξέτασης. Για παράδειγμα, η ανάλυση δεδομένων 

θα μπορούσε να αποκαλύψει ότι συγκεκριμένου είδους ερωτήσεις μπορεί να είναι πιο δύσκολες για 

τους εξεταζόμενους ή ότι κάποιοι από αυτούς συστηματικά δεν αποδίδουν καλά σε συγκεκριμένα 

θέματα. Ακόμα μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό της αξιοπιστίας της εξέτασης με ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, προσδιορίζοντας μοτίβα στα δεδομένα και αξιολογώντας τη συνέπεια των 

αποτελεσμάτων. Μπορεί επίσης να αναγνωρίσει τις δυσκολότερες ερωτήσεις του τεστ και αυτή η 

πληροφορία να συμβάλει στη προσαρμογή της εξέτασης για να γίνει πιο δίκαια και αποδοτική.   

Εν’ τέλη αυτό που πετυχαίνετε είναι μια καλύτερη ποιότητα των τεστ που παράγονται και μια πιο 

ευχάριστη εμπειρία γι’ αυτούς που εξετάζονται πάνω σε αυτές τις ερωτήσεις.  

 

1.6. Η συμβολή των εξεταζόμενων στην βελτιστοποίηση των ερωτήσεων. 

Μέσο της εφαρμογής που αναπτύχθηκε θα μπορούσε επίσης να υλοποιηθεί ένα σύστημα 

αξιολόγησης των ερωτήσεων από τους εξεταζόμενους. Ο καθένας από αυτούς θα μπορεί να κάνει login 

στην εφαρμογή από το λογαριασμό του και έπειτα η εφαρμογή θα τους δείχνει μια όψη της Βάσης 

Δεδομένων του συστήματος [8] για ανάγνωση των ερωτήσεων, χωρίς βέβαια να δείχνει τις σωστές 

απαντήσεις στις ερωτήσεις. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις βαθμολογίες από όλα τα 

γραπτά στα οποία έχουν εξεταστεί. Ακόμα, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό θα είναι η δυνατότητα 

που θα έχουν να αξιολογούν τις ερωτήσεις. Διαβάζοντας μια ερώτηση θα μπορούν να αφήσουν σχόλια 

για τον εξεταστή για τον αν τους δυσκόλεψε ή όχι μια ερώτηση και γενικότερα αν η διατύπωσή της 

ήταν κατανοητή. Έτσι, ο εξεταστής συλλέγοντας τα σχόλια των εξεταζόμενων και αναλύοντας τα 

δεδομένα των απαντήσεων θα έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα για το τι θα μπορούσε να βελτιώσει στις 

ερωτήσεις για μελλοντική χρήση.  
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2. Τεστ πολλαπλής επιλογής 

Η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ατόμων που εισάγονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα έφερε την 

ανάγκη για ένα σύστημα εξετάσεων το οποίο θα είναι αξιοκρατικό και θα μπορεί να εφαρμόζεται σε 

πολλά άτομα ταυτόχρονα για την αξιολόγησή τους. Αυτό ονομάζεται τυποποιημένη μέθοδος 

εξετάσεων και εφαρμόζετε κατά κύριο λόγο με τα τεστ πολλαπλής επιλογής. [9] 

Το τεστ πολλαπλής επιλογής πρωτοεμφανίστηκε από τον Frederick J. Kelly το 1914. Ο σκοπός του 

ήταν να απαλειφθεί η υποκειμενικότητα της εξέτασης και να αυξηθεί η αποδοτικότητα στην 

αξιολόγηση της ικανότητας των μαθητών στο διάβασμα. [10] Η δημοτικότητα του όμως αυξήθηκε πολύ 

περισσότερο όταν αναπτύχθηκαν τα scanner και τα μηχανήματα επεξεργασίας δεδομένων που 

συνέβαλαν στην εύκολη και γρήγορη  αξιολόγηση των τεστ, στα μέσα του 20ου αιώνα. Το πρώτο τεστ 

πολλαπλής επιλογής για ηλ.υπολογιστή, συγκεκριμένα τον Sharp Mz 80 computer 1982 προτάθηκε από 

τον Christopher P. Sole. [11] 

 

Εικόνα 1:  Frederick J. Kelly 1880-1959 

Πηγή: https://branfordhistoricalsociety.org/j-frederick-kelly/ 

 

 

 

 

 

https://branfordhistoricalsociety.org/j-frederick-kelly/
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2.1. Τι είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής; 

Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής είναι ένας από τους πιο γνωστούς τρόπους εξέτασης. Ο 

εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση μέσα από ένα πλήθος πιθανών 

απαντήσεων. Υπάρχουν πολλά είδη ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής όπως είναι οι ερωτήσεις 

Σωστού/Λάθους, ερωτήσεις αντιστοίχισης, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μοναδικής αλλά και 

πολλαπλής απάντηση κ.α.   

Οι απόψεις για την αποτελεσματικότητα των τεστ πολλαπλής επιλογής διίστανται. Πολλοί είναι 

αυτοί που τα κατακρίνουν λέγοντας πως δεν προσφέρουν την ικανότητα της κριτικής σκέψη στους 

μαθητές και δεν τους προετοιμάζει για τη ζωή μετά την αποφοίτησή τους [12] ο και άλλοι πάλι που τα 

υποστηρίζουν λέγοντας πως τέτοιου είδους εξέτασης προσφέρει μεγάλη άνεση στην αξιολόγηση των 

γραπτών και προσφέρονται για περισσότερες μορφές της εξέτασης με αποτέλεσμα αυτή να γίνεται πιο 

διαδραστική.  

 

2.2. Πλεονεκτήματα. 

Η δημιουργία ενός τεστ είναι πολύ εύκολη όταν υπάρχει μια τράπεζα ερωτήσεων από την οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ερώτηση με διαφορετική διατύπωση ανάλογα τις ανάγκες του τεστ. Οι 

ερωτήσεις μπορεί να βρίσκονται σε μια βάση δεδομένων στον υπολογιστή του χρήστη ή σε κάποιο 

εργαλείο δημιουργίας κουίζ ερωτήσεων.  

Δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης μεγάλου αριθμού ατόμων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και 

με σημαντικά μικρότερο κόστος σε χρήματα αλλά και σε χρόνο αξιολόγησής των γραπτών. [13] 

Η αξιολόγηση των απαντήσεων είναι πολύ απλή γιατί ο εξεταστής το μόνο που έχει να κάνει είναι 

να δει τον αριθμό της ερώτησης και την εκάστοτε απάντηση του εξεταζόμενου και να τη συγκρίνει 

άμεσα με τη σωστή. Υπάρχουν επίσης εργαλεία που μπορούν να σκανάρουν τα φύλλα των 

απαντήσεων και να βγάζουν τον τελικό βαθμό του γραπτού πολύ γρηγορότερα από κάποιον που 

ελέγχει στο χέρι τα γραπτά. Ακόμα, ο χρόνος και η προσπάθεια που απαιτείται για την αξιολόγηση ενός 

τεστ πολ./ης επιλογής είναι σαφώς μικρότερος σε σχέση με ένα τεστ ερωτήσεων ανάπτυξης, όπου ο 

εξεταστής θα πρέπει να διαβάσει όλη την απάντηση και να την αξιολογήσει. [14] Επίσης η αξιολόγηση 

γίνεται αξιοκρατικά. Η απάντηση σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής μπορεί να είναι είτε σωστή είτε 
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λανθασμένη. Έτσι ο εξεταστής δεν μπορεί να αποσαφηνίσει τις απαντήσεις που έχει δώσει κάποιος και 

να αξιολογηθεί το γραπτό διαφορετικά, κάτι που μπορεί να συμβεί σε ερωτήσεις ανάπτυξης. [15]  

Καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της ύλης μέσα σε μερικές μόλις ερωτήσεις και σε μικρότερο χρόνο, σε 

σχέση, για παράδειγμα, με ερωτήσεις ανάπτυξης οι οποίες τις περισσότερες φορές αναλύουν ένα 

συγκεκριμένο θέμα το οποίο πρέπει να αναπτυχθεί λεπτομερώς. Επομένως ο χρόνος που χρειάζεται 

για να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος της ύλης με ερωτήσεις ανάπτυξης είναι πολύ περισσότερος. Οι 

ερωτήσεις - απαντήσεις, επίσης, μπορούν να διατυπωθούν ανάλογα το επίπεδο δυσκολίας που 

ενδείκνυται. Έτσι άμα κάποιος δεν είναι καλά προετοιμασμένος θα δυσκολευτεί να απαντήσει με 

λογική στις ερωτήσεις και όχι στην τύχη. [13] 

Η διατύπωση των επιμέρους απαντήσεων της ερώτησης μπορεί να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

κάνουν τον εξεταζόμενο να σκεφτεί την απάντησή του διεξοδικά. Ένα καλό παράδειγμα απαντήσεων 

είναι οι χρονολογίες με μικρή απόκλιση μεταξύ τους. Η απάντηση στην ερώτηση απαιτεί σκέψη αλλά 

και γνώση του θέματος. [14] 

Υπάρχουν εργαλεία δημιουργίας κουίζ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τα οποία μπορούν να 

δημιουργήσουν διαδραστικά τεστ που να περιέχουν ερωτήσεις σχετικές με ένα βίντεο, είτε ηχητικά 

στιγμιότυπα. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα μορφοποίησης διάφορων παραμέτρων, όπως είναι ο 

χρόνος, ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης. Αυτή η διαδραστικότητα που προσφέρουν κάνει την 

εξέταση ακόμα πιο ευχάριστη, ειδικότερα στις μικρότερες ηλικίες. 

 

2.3. Μειονεκτήματα  

Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση μπορεί εύκολα να τη μαντέψει αποκλείοντας κάποιες 

πιθανές απαντήσεις. Άρα έμμεσα επιβραβεύει αυτούς που ναι μεν απάντησαν σωστά αλλά στην 

πραγματικότητα δεν γνωρίζουν τη διαδρομή της σκέψης για να καταλήξουν στην σωστή απάντηση. 

[12] Πολλές φορές αυτή η μέθοδος πετυχαίνει αλλά σε περίπτωση που ερωτηθεί προφορικά σχετικά 

με μια ερώτηση από τον εξεταστή δεν θα μπορέσει να απαντήσει. Η λύση γι’ αυτό το πρόβλημα είναι 

να βάλουμε τους εξεταζόμενους στη διαδικασία να αιτιολογούν για ποιο λόγο μια απάντηση είναι 

σωστή και όχι κάποια άλλη. Έτσι ο εξεταστής θα γνωρίζει αν υπάρχει κατανόηση για το αντικείμενο 

που εξετάζεται. 
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Πολλές φορές ενώ ο εξεταζόμενος γνωρίζει την σωστή απάντηση διαβάζοντας τις  παραπλανητικές 

απαντήσεις μπορεί να τον αποπροσανατολίσουν και να απαντήσει λανθασμένα. Υπάρχει περίπτωση να 

αξιολογήσει τη σωστή απάντηση σαν λανθασμένη και μια λάθος απάντηση σαν σωστή. [12] 

Στις υποκειμενικές ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης ο εξεταζόμενος μπορεί να απαντήσει με το δικό 

του τρόπο και έτσι ο εξεταστής μπορεί να καταλάβει το επίπεδο κατανόησης του ατόμου πάνω σε ένα 

αντικείμενο. Αυτό δεν συμβαίνει με τα τεστ πολ./ης επιλογής γιατί οι απαντήσεις είναι τυποποιημένες. 

Δεν αναδεικνύουν την προσωπικότητα του ατόμου. Κάτι που κάνουν καλά  τα τεστ ανάπτυξης 

απαντήσεων και είναι αδύνατο να συμβεί στα τεστ πολ./ης επιλογής, είναι η ελευθερία στην έκφραση 

και στην διατύπωση της απάντησης όπως την κατανοεί ο κάθε εξεταζόμενος μέσα από το μάθημα και 

το διάβασμα που έχει κάνει ο ίδιος. [12] 

Η σχεδίαση ενός τεστ πολλαπλής επιλογής είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία. Σε αντίθεση με τις 

ερωτήσεις ανάπτυξης, πρέπει να λάβεις υπόψιν σου όχι μόνο να δώσεις την σωστή απάντηση στην 

ερώτηση αλλά και οι παραπλανητικές απαντήσεις να έχουν σχέση με το αντικείμενο της ερώτησης 

ούτως ώστε η επιλογή της απάντησης να μην είναι ξεκάθαρη με την πρώτη ματιά. [16] 

Δεν δίνουν τη δυνατότητα στον εξεταστή να αξιολογήσεις το μάθημα και να το βελτιώσει γιατί τα τεστ 

πολ./ης επιλογής προσφέρονται μόνο για επιφανειακή ανάλυση, δηλαδή διόρθωση και αξιολόγηση 

του γραπτού. Αυτό σημαίνει πως δεν μπορείς να γνωρίζεις γιατί κάποιος επέλεξε τη συγκεκριμένη 

απάντηση και να τον βοηθήσεις στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου. Επομένως ούτε οι 

εξεταζόμενοι θα μπορέσουν να βελτιώσουν την κριτική τους σκέψη χωρίς την κατάλληλη 

ανατροφοδότηση. [12] 

Αν τα τεστ που μοιράζονται δεν είναι ατομικά για κάθε εξεταζόμενο, δηλαδή με διαφορετική σειρά 

ερωτήσεων και σε κάθε ερώτηση των επιμέρους απαντήσεων, τότε η αντιγραφή είναι εύκολη μεταξύ 

των εξεταζόμενων με πολλούς τρόπους συνεννόησης. 
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3. Η εξέλιξη της φόρμας και η χρήση της στα τεστ πολλαπλής 

επιλογής  

Φόρμα είναι μια σελίδα, είτε ηλεκτρονική είτε τυποποιημένη, η οποία περιέχει προκαθορισμένα πεδία 

στα οποία συμπληρώνονται, με συγκεκριμένο τρόπο, πληροφορίες για το άτομο, όπως όνομα, επίθετο, 

αριθμό τηλεφώνου κ.α. Υπάρχουν πολλά είδη φόρμας ανάλογα με το περιεχόμενο τους και τη χρήση 

που προορίζονται. [17] 

Οι φόρμες εφαρμόστηκαν λόγω της ανάγκης συλλογής πληροφοριών για το άτομο το οποίο τις 

συμπληρώνει. Κάθε πεδίο της φόρμας αντιστοιχεί σε μία και μόνο πληροφορία. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα τα δεδομένα που αντλούνται να είναι οργανωμένα για να μπορούν αργότερα να 

καταχωρηθούν πολύ εύκολα σε ένα κατάλογο, για παράδειγμα σε έναν τηλεφωνικό κατάλογο, είτε σε 

μια βάση δεδομένων.   

Η εξέλιξη του ίντερνετ οδήγησε στη χρήση των ηλεκτρονικών φορμών. Οι πρώτες ψηφιακές φόρμες 

ήταν κυρίως μηχανές αναζήτησης με τις οποίες ο χρήστης μπορούσε να αλληλοεπιδράσει με το 

ίντερνετ έκαναν την εμφάνισή τους μεταξύ 1989-1990. Σιγά σιγά εξελίχθηκαν οι φόρμες εγγραφής, 

παραγγελιών, αγορών κ.α. οι οποίες έχουν καθιερωθεί. [18] 

Τέτοιες απαντητικές φόρμες είναι τα τεστ πολλαπλής επιλογής. Οι φόρμες των απαντήσεων περιέχουν 

πληροφορίες για τον εξεταζόμενο. Ο εξεταζόμενος καλείται να σημειώσει τη σωστή απάντηση σε 

προκαθορισμένα πεδία τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας. Έτσι ο εξεταστής μπορεί πολύ 

εύκολα να γνωρίζει ποιος έχει γράψει το τεστ και να αξιολογήσει τις απαντήσεις πολύ γρήγορα, είτε ο 

ίδιος είτε με τη βοήθεια κάποιου εργαλείου ανάγνωσης φύλλων απαντήσεων. 

Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται ένα απαντητικό φύλλο αναγνώρισης επισημάνσεων. Παρέχει 

πληροφορίες για το βαθμό, το όνομα του καθηγητή, την αίθουσα, την ημερομηνία της εξέτασης και 

μπορεί να περιέχει οδηγίες για την ορθή επισήμανση των πεδίων. 
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Εικόνα 2: Φόρμα Απαντήσεων   
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4. Ανάπτυξη της εφαρμογής 

4.1  Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν. 

MySQL Management Studio: Η βάση δεδομένων με την οποία επικοινωνεί η εφαρμογή βρίσκεται 

σε έναν SQL Server. Η ανάπτυξη και η διαχείριση της γίνεται μέσο του MySQL Management Studio. 

Αντλεί πληροφορίες από τους πίνακες των μαθημάτων, ερωτήσεων κλπ. και τις προβάλει στο χρήστη 

μέσο του UI της εφαρμογής. Με την επεξεργασία που έχει τη δυνατότητα να κάνει ο χρήστης, μέσο της 

εφαρμογής,  ενημερώνονται αυτόματα οι πίνακες στη βάση δεδομένων. Ακόμα επιτρέπει τη 

δημιουργία συσχετίσεων των πινάκων και να την απεικόνισή τους με σχεδιαγράμματα. Προσθέτοντας 

τις συσχετίσεις αποτρέπει από το να εισαχθούν λανθασμένα δεδομένα στη βάση. Για παράδειγμα δεν 

μπορεί να προτεθεί ερώτηση με ID μαθήματος “44” εάν το αντίστοιχο μάθημα δεν υπάρχει στον 

πίνακα των μαθημάτων. Έτσι δεν θα δημιουργούνται άχρηστες εγγραφές που δεν έχουν σχέση με τα 

πραγματικά δεδομένα. [8] Επιλέχθηκε λόγο μεγαλύτερης εξοικείωσης σε σχέση με άλλα εργαλεία 

διαχείρισης βάσης δεδομένων.   

.NET Framework: Με αυτό το software Framework, έγινε όλη η ανάπτυξη της εφαρμογής. 

Χρησιμοποιηθήκαν οι γλώσσες προγραμματισμού C# και HTML. Το πλεονέκτημα ενός τέτοιου 

εργαλείου είναι ότι μπορεί να “παντρέψει” πολλές γλώσσες προγραμματισμού σε μια εφαρμογή και να 

τις κάνει να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να κάνει τα 

διάφορα κομμάτια κώδικα σε όποια γλώσσα επιθυμεί αυτός, μέσα από αυτές που υποστηρίζει το .NET 

Framework. Με την γλώσσα προγραμματισμού C# υλοποιήθηκαν οι λειτουργίες της εφαρμογής, το 

πως συμπεριφέρονται τα κουμπιά, το πώς γίνεται εφικτή η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων και πώς 

τυπώνονται τα τεστ. Με την HTML είναι γραμμένο όλο το γραφικό κομμάτι του User Interface της 

εφαρμογής και το κομμάτι της ανακατεύθυνσης όταν κάποιος κάνει περιήγηση στην εφαρμογή με τα 

κουμπιά. Ακόμα η HTML συμβάλει στην αρχική μορφοποίηση του παραγόμενου αρχείου πριν γίνει η 

μετατροπή του σε .pdf μορφή.  

Visual Studio: Το Visual Studio είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία έγινε η ανάπτυξη του κώδικα 

της εφαρμογής. Επιλέχθηκε λόγω της ευελιξίας που παρέχει στη χρησιμοποίηση πολλών γλωσσών 

προγραμματισμού σε μία πλατφόρμα. Επίσης, μέσο αυτού επικοινωνεί ο SQL Server με το .NET 

Framework παράγεται το τελικό αποτέλεσμα. Δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας της βάσης δεδομένων 
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χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί άλλο εργαλείο. Αρκεί μόνο η βάση να είναι συνδεδεμένη με το 

πρόγραμμά για να υπάρχει πρόσβαση σε αυτήν. 

Πηγή: https://visualstudio.microsoft.com 

 

4.2 Η Βάση Δεδομένων του συστήματος. 

Το πιο σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής είναι η βάση δεδομένων στην οποία περιέχονται όλα τα 

δεδομένα που αντλεί η εφαρμογή και έπειτα τα παρουσιάζει στον χρήστη μέσο του UI της εφαρμογής. 

Αρχικά περιέχει έναν πίνακα “TBL_ADMIN” όπου καταχωρούνται όλοι οι χρήστες που έχουν 

πρόσβαση στην εφαρμογή. Περιέχει το ID (AD_ID) των χρηστών, το username (AD_NAME) και τον 

κωδικό πρόσβασης (AD_PASSWORD). Το ID είναι κύριο κλειδί και έτσι δεν μπορούν να υπάρχουν 

παραπάνω από έναν χρήστες με το ίδιο ID. 

Αντίστοιχα υπάρχει ο πίνακας “STUDENTS” στον οποίο καταχωρούμε τους μαθητές για να γνωρίζει 

το σύστημα βαθμολόγησης ποιος έχει γράψει την εξέταση. Το κύριο αναγνωριστικό (κλειδί) τους είναι 

πάλι το δικό τους μοναδικό ID (STD_ID). 

Για να καταχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά της εξέτασης δημιουργούμε τον πίνακα “EXAM”. Το ID 

της εξέτασης συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα με την παράμετρο “IDENTITY” και είναι 

μοναδικό για κάθε φύλλο απαντήσεων. Καταχωρούνται επίσης το όνομα της εξέτασης, πχ. 

“Πληροφορική, Βάσεις δεδομένων επανάληψη κεφαλαίου 2 ”, η τελική βαθμολογία του μαθητή, και 

για να γνωρίζει σε ποιόν αντιστοιχεί ο βαθμός υπάρχει το αναγνωριστικό “EXAM_FK_STU”, το οποίο 

είναι ξένο κλειδί του πίνακα “EXAM” με αναφορά στο ID των μαθητών από τον πίνακα “STUDENTS”. 

Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε ότι άμα γίνει λάθος στην αναγνώριση του ID του μαθητή από το 

σύστημα βαθμολόγησης, είτε έχει συμπληρωθεί λανθασμένα από τον μαθητή και δημιουργηθεί 

πρόβλημα στην ακεραιότητα των δεδομένων, η εγγραφή αυτή να μη καταχωρείται στο σύστημα και να 

ειδοποιεί τον χρήστη. [8] 

Ακόμα υπάρχει ο πίνακας των μαθημάτων “LESSONS”, ο οποίος περιέχει όλα τα μαθήματα για τα 

οποία μπορούν να υπάρξουν ερωτήσεις. Κάθε μάθημα έχει μοναδικό “ID” το οποίο συμπληρώνεται 

από το σύστημα και είναι και ταυτόχρονα κύριο κλειδί στον πίνακα. Ο χρήστης μέσα από την 

εφαρμογή καταχωρεί κωδικό και όνομα μαθήματος, τα οποία έχουν το χαρακτηριστικό “UNIQUE”. 

https://visualstudio.microsoft.com/
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Αυτό σημαίνει πως δεν μπορούν να υπάρχουν παραπάνω από ένα μαθήματα με τον ίδιο κωδικό και 

αντίστοιχα ένας κωδικός για παραπάνω από ένα μαθήματα. [19] 

   

Εικόνα 3: Προσπάθεια εισαγωγής μαθήματος με ίδιο όνομα και διαφορετικό κωδικό μαθήματος.  

 

 

Εικόνα 4: Προσπάθεια εισαγωγής μαθήματος με ίδιο κωδικό μαθήματος και διαφορετικό όνομα. 

 

Τα κεφάλαια των μαθημάτων περιέχονται στον πίνακα “CHAPTERS” και έχουν σαν αναγνωριστικά 

το ID τους, “CHAP_ID” συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, το όνομα/τίτλο κεφαλαίου 

“CHAP_NAME” και τον κωδικό μαθήματος “LESS_CODE” το οποίο είναι ξένο κλειδί με αναφορά στον 

πίνακα των μαθημάτων. 
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Τελευταίος, και πιο σημαντικός πίνακας, είναι ο πίνακας των ερωτήσεων, ο οποίος περιέχει όλες τις 

ερωτήσεις που μπορούν να τυπωθούν με βάση το μάθημα στο οποίο συγκαταλέγεται. Το κύριο 

αναγνωριστικό και εδώ είναι το ID της ερώτησης “Q_ID”, συμπληρώνεται αυτόματα με τον ίδιο τρόπο 

και είναι μοναδικό. Επίσης περιέχει το κείμενο της ερώτησης, της επιλογές A-D , “OPA-D” , τη σωστή 

επιλογή “CORR_OP” και ένα πεδίο “DIFFICULTY” που χαρακτηρίζει τη δυσκολία της ερώτησης. Τέλος 

υπάρχουν τα πεδία “LESS_ID”, “LESS_CODE” οπού είναι ξένα κλειδιά με αναφορές στον πίνακα των 

μαθημάτων “LESSONS”, και το πεδίο “CHAP_ID” με αναφορά στον πίνακα των κεφαλαίων “CHAPTERS”. 

Στην εικόνα 5 περιγράφονται με σχεδιάγραμμα οι συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων. 

 

 Εικόνα 5: Σχεδιάγραμμα της Βάσης Δεδομένων. Οι συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων.  
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5. Η Δομή της Εφαρμογής 

Η εφαρμογή είναι δομημένη στο Visual Studio 2022 και έχει target framework το .NET Framework 

4.7.2. Είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή και τρέχει στον web browser του χρήστη. Χρησιμοποιεί ένα 

ConnectionString για να είναι εφικτή η επικοινωνία με τη βάση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. 

1. <connectionStrings> 

2. <add name="conStr" connectionString=" Data Source=DESKTOP-Q081SSJ;Initial 

Catalog=Degree;Integrated Security=True " /> 

3.    </connectionStrings> 

Τρέχοντας την εφαρμογή εμφανίζεται η σελίδα (Login Page) όπου ο χρήστης εισάγει το Username και 

Password για να γίνει η ταυτοποίηση με τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στη βάση δεδομένων και 

να προχωρήσει στην εφαρμογή. 

Σημείωση: Ο χρήστης που υπάρχει είναι για το σκοπό της παρουσίασης. Μελλοντικά θα μπορούν να υπάρχουν 

περισσότεροι χρήστες με τους δικούς τους κωδικούς.  

 

 

Εικόνα 6: Είσοδος στο σύστημα.  

Αφού γίνει η ταυτοποίηση ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρμογή και εμφανίζεται η αρχική σελίδα 

με τις επιλογές που μπορεί να κάνει. 
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Εικόνα 7: Αρχική σελίδα της εφαρμογής.  

 

Πατώντας το κουμπί ‘Λίστα Μαθημάτων’ εμφανίζονται δύο πίνακες. Στον πρώτο ο χρήστης μπορεί 

να επεξεργαστεί τα μαθήματα που υπάρχουν. Μπορεί να διαγράψει κάποιο μάθημα πατώντας τον 

εικονίδιο του κουβά, να προσθέσει καινούριο και να επεξεργαστεί κάποιο ήδη υπάρχον πατώντας το 

μολύβι. Για να εισάγει καινούρια εγγραφή θα πρέπει να συμπληρώσει τα κενά πεδία με τα αντίστοιχα 

χαρακτηριστικά τους που αναγράφονται στον τίτλο κάθε στήλης και στη συνέχεια πατώντας το (+) η 

εγγραφή αποθηκεύεται.  
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Εικόνα 8: Πίνακας μαθημάτων, διαδικασία εισαγωγής νέας εγγραφής .  

 

Εάν επιλέξει να επεξεργαστεί κάποιο μάθημα έχει την επιλογή είτε να αποθηκεύσει τις αλλαγές 

πατώντας τη δισκέτα είτε να ακυρώσει την επεξεργασία πατώντας το (Χ). 

 

Εικόνα 9: Πίνακας μαθημάτων, επεξεργασία υπάρχουσας εγγραφής .  

 

Αντίστοιχες επιλογές έχει και για τον πίνακα των κεφαλαίων. Εδώ όμως ο χρήστης δεν μπορεί να 

εισάγει κεφάλαια για κωδικούς μαθημάτων οι οποίοι δεν αντιστοιχούν με κάποιον κωδικό από τον 

πίνακα των μαθημάτων. Αυτό συμβαίνει λόγω του ξένου κλειδιού που υπάρχει στον πίνακα των 

κεφαλαίων με αναφορά στον κωδικό μαθήματος του πίνακα των μαθημάτων. Αποτρέπει την εισαγωγή 

δεδομένων που δεν έχουν σχέση με τα πραγματικά δεδομένα και εν ‘τέλη αφήνουν κατάλοιπα στη 

βάση δεδομένων και παραβιάζει τον κανόνα της ακεραιότητας των δεομένων. [8] 

 

Εικόνα 10: Αποτυχημένη απόπειρα εισαγωγής κεφαλαίου, ο κωδικός μαθήματος δεν εμφανίζεται στον πίνακα των 

μαθημάτων .  
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Σημείωση: Οι αναφορές στα κεφάλαια ως «Κεφάλαιο 1ο/2ο κ.λπ.» είναι ενδεικτικές και υπάρχουν για τον σκοπό 

της παρουσίασης. Ο χρήστης θα μπορεί να δώσει τους τίτλους που θέλει για τα κεφάλαια.  

Τα κεφάλαια που έχουν αναφορά με το ID τους στον πίνακα των ερωτήσεων δεν μπορούν να 

διαγραφούν γιατί το πεδίο CHAP_ID του πίνακα των ερωτήσεων είναι ξένο κλειδί με αναφορά στον 

πίνακα των κεφαλαίων. Από τη βάση δεδομένων το πεδίο CHAP_ID του πίνακα των κεφαλαίων είναι 

πρωτεύων κλειδί και δεν μπορεί να είναι μηδέν. Αν είναι απολύτως αναγκαίο θα πρέπει πρώτα να 

διαγραφούν όλες οι ερωτήσεις από τον πίνακα των ερωτήσεων με αναφορά στο συγκεκριμένο 

CHAP_ID, και μετά να γίνει η διαγραφή του κεφαλαίου. 

Πατώντας το κουμπί ‘Λίστα ερωτήσεων’ εμφανίζεται μια λίστα με όλες τις ερωτήσεις που είναι 

καταχωρημένες στη βάση δεδομένων. Και εδώ ο χρήστης έχει τις ίδιες δυνατότητες με τους πίνακες 

των μαθημάτων/κεφαλαίων για εισαγωγή, διαγραφή και επεξεργασία εγγραφής του πίνακα. Και εδώ 

λόγω των ξένων κλειδιών LESS_CODE και CHAP_ID με αναφορές στους πίνακες LESSONS και CHAPTERS 

αντίστοιχα, δεν μπορούμε να εισάγουμε ερώτηση για κωδικό μαθήματος που δεν υπάρχει στον πίνακα 

των μαθημάτων, αλλά ούτε και για κεφάλαια που δεν αναφέρονται στον πίνακα των κεφαλαίων. 

Πατώντας το κουμπί ‘Εκτύπωση Ερωτήσεων’ ο χρήστης ανακατευθύνεται σε μια άλλη σελίδα όπου 

επιλέγει τον αριθμό των αντίτυπων που θέλει να τυπωθούν και από τη λίστα επιλέγει το μάθημα για το 

οποίο θα τυπωθούν ερωτήσεις. Η λίστα ενημερώνεται δυναμικά κάθε φορά που τροποποιείται στον 

πίνακα των μαθημάτων. Το σύστημα δεν αφήνει το χρήστη να μην επιλέξει μάθημα από τη λίστα ή να 

επιλέξει παραπάνω από ένα, όπως επίσης δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκτύπωσης εάν δεν δοθεί 

πρώτα ο αριθμός των αντίτυπων που θέλει να τυπωθούν. Η επιλογή των ερωτήσεων γίνεται με ένα SQL 

Query το οποίο επιλέγει ερωτήσεις με βάση τον κωδικό μαθήματος, για το μάθημα που έχει επιλεχθεί. 

SELECT Qid, Qtext, OPA, OPB, OPC, OPD, CORR_OP from questions where LESS_CODE= '" + item + 

"'ORDER BY newid () offset 0 rows fetch next 10 rows only; 

Η μεταβλητή “item” αντιπροσωπεύει τον κωδικό μαθήματος που λαμβάνεται κάθε φορά που πατιέται 

το κουμπί “Submit” και τροφοδοτείται στη μέθοδο “public DataTable GetData(string item)” σαν 

μεταβλητή εισόδου. Η παράμετρος «ORDER BY newid()» μας εξασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε διπλότυπες 

ερωτήσεις στο ίδιο φύλλο. Η παράμετρος «offset 0 rows fetch next 10 rows only» επιλέγει δέκα 

γραμμές, δηλαδή δέκα ερωτήσεις από τον πίνακα των ερωτήσεων, για κάθε φύλλο. Επιστρέφει ένα 

DataTable με ονομασία dt το οποίο περιέχει τις ερωτήσεις που επιλέχθηκαν από το SQL Query. Η 
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μέθοδος “protected void Submit(object sender, EventArgs e)” ελέγχει αν το DataTable που έλαβε δεν 

είναι κενό. Εάν ναι τότε έχουν υπάρχουν ερωτήσεις για τον κωδικό μαθήματος που επιλέχθηκε και 

αυτές τυπώνονται, διαφορετικά ενημερώνει το χρήστη πως δεν υπάρχουν ερωτήσεις για το μάθημα 

που επέλεξε και επιστρέφει για να επαναλάβει ο χρήστης τη διαδικασία επιλέγοντας κάποιο άλλο 

μάθημα, είτε να προσθέσει ερωτήσεις για το μάθημα που τον ενδιαφέρει. 

Το αποτέλεσμα που παίρνει είναι ένα αρχείο της μορφής .pdf το οποίο αποθηκεύεται στα στοιχεία 

λήψης του υπολογιστή του. Το αρχείο περιέχει τον αριθμό των φύλλων απαντήσεων που ορίστηκε από 

τον χρήστη. Κάθε φύλλο απαντήσεων περιλαμβάνει διαφορετικές ερωτήσεις, ταξινομημένες επίσης με 

διαφορετική σειρά.  

 

 

Εικόνα 11: Σελίδα διαμόρφωσης του φύλλου ερωτήσεων .  
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Εικόνα 12 Δείγμα ερωτήσεων Βιολογίας.  

Τα δυο φύλλα ερωτήσεων που εμφανίζονται στην εικόνα 12 περιλαμβάνονται μέσα στο ίδιο αρχείο 

.pdf που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστης πατώντας το “Submit”. Το καθένα από τα 

παραγόμενα φύλλα απαντήσεων περιλαμβάνει διαφορετικές ερωτήσεις. 

Τέλος ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει φύλλα απαντήσεων για τα τεστ που δημιουργεί.  

 

Εικόνα 13: Δείγμα Φύλλου Απαντήσεων.  
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6. Σύστημα αυτοματοποιημένης βαθμολόγησης 

Για την αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση των τεστ χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο GradeYourTest 

μέσα από το οποίο μπορεί να διαμορφωθεί το φύλλο των απαντήσεων ανάλογα με τις ανάγκες του 

τεστ. Δίνονται χειροκίνητα στο σύστημα οι σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις. 

 

Εικόνα 14: Διαμορφωτής φύλλου απαντήσεων.  

 

Έπειτα παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής φύλλων απαντήσεων όπως έχουν απαντηθεί από τους 

εξεταζόμενους, τα οποία βαθμολογούνται αυτόματα. Το τελικό αποτέλεσμα που παράγεται είναι η 

συνολική βαθμολογία του εξεταζόμενου, αριθμητικές και στατιστικές  αναλύσεις των ερωτήσεων που 

απαντήθηκαν σωστά, λανθασμένα ή δεν απαντήθηκαν καθόλου. 
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Εικόνα 15: Τελική αναφορά βαθμολογίας των εξεταζόμενων.  

 

 Αναλυτικότερα μπορεί να παρουσιάζει το ποσοστό που έλαβε η κάθε επιλογή ξεχωριστά από μια 

συγκεκριμένη ερώτηση του τεστ.  

 

Εικόνα 16. Αναλυτική αναφορά ποσοστών απαντημένων ερωτήσεων.  

 

Τέλος τα δεδομένα μπορούν να  αποθηκευτούν σε πίνακες σε μια βάση δεδομένων για περεταίρω 

ανάλυση από τον εξεταστή. Αυτό βοηθάει στο να έχει μια κατανόηση για το επίπεδο των ερωτήσεων 

και ανάλογα το ποσοστό επιτυχίας της ερώτηση να την τροποποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο.  
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Πηγή: https://www.gradeyourtest.com/ 

Σημείωση: Το συγκεκριμένο εργαλείο δεν είναι ιδανικό για τη περίπτωση της συγκεκριμένης εφαρμογής 

όπου παράγονται ατομικά έντυπα εξετάσεων. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να παρουσιαστούν οι δυνατότητές 

του στην αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων. Με παρόμοιο τρόπο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ένα 

εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει τα ατομικά έντυπα απαντήσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gradeyourtest.com/
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Συμπεράσματα 

Υλοποιώντας την παρούσα εργασία αποκομήθηκαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Τα τεστ πολλαπλής επιλογής δεν προτιμώνται από όλους για τον τρόπο που έχουν 

κατοχυρωθεί ως ένας τυποποιημένος τρόπος εξετάσεων. 

• Ένα τεστ πολλαπλής επιλογής είναι ένας γρήγορος τρόπος για να εξεταστούν οι γνώσεις που 

αποκτούν οι μαθητές μεταξύ των μαθημάτων και μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος.  

• Οι ερωτήσεις ανάπτυξης με ελεύθερο κείμενο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που δεν 

είναι ιδανικό να πραγματοποιείται πολλές φορές στα πλαίσια της ώρας του μαθήματος, 

αλλά είναι ένας πιο άμεσος τρόπος να καταλάβουμε το επίπεδο κατανόησης του 

εξεταζόμενου. Όμως έχουν και αυτές μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη 

όταν κάποιος θέλει να σχεδιάσει μια εξέταση. 

• Ένας συνδυασμός και των δύο, δηλαδή ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλής επιλογής, είναι 

ένας ιδανικός τρόπος για να έχουμε μια ολοκληρωμένη τελική εξέταση μαθήματος ή ενός 

διαγωνίσματος. Μπορεί να εξεταστεί ταυτόχρονα μεγάλο μέρος της ύλης με τις ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής και να ήμαστε πιο συγκεκριμένοι σε ένα θέμα με τις ερωτήσεις 

ανάπτυξης κειμένου. 

• Η ελευθερία του να μαντεύει κάποιος τη σωστή απάντηση όταν δεν είναι σίγουρος θα είναι 

πάντα ένας παράγοντας της εξέτασης που δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να παρακολουθηθεί 

αλλά ούτε και να αποτραπεί όταν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό τεστ πολλαπλής επιλογής 

που απαιτεί μόνο απάντηση στις ερωτήσεις χωρίς αιτιολογία.  

• Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε εξηγήσει αν κάποιος γνωρίζει τις απαντήσεις που δίνει 

είναι η προσθήκη κειμένου στο τεστ στο οποίο ο εξεταζόμενος θα αιτιολογεί το λόγο που 

επέλεξε τη συγκεκριμένη απάντηση και όχι κάποια άλλη. 

• Οι φόρμες απαντήσεων συμβάλουν στην εύκολη βαθμολόγηση των γραπτών αλλά και στη 

διατήρηση πληροφοριών του εξεταζόμενου καθώς και πληροφορίες της ίδιας της εξέτασης 

όπως η ημερομηνία διεξαγωγής της κ.α.  

• Τα αυτοματοποιημένα συστήματα βαθμολόγησης είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για τον 

εξεταστή και του παρέχουν πολλές δυνατότητες βαθμολόγησης. 
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• Συγκεντρώνοντας σε πίνακες ποσοστά που έχει λάβει η κάθε απάντηση μπορεί με την 

ανάλυση των δεδομένων να βελτιωθεί την ποιότητα της εξέτασης που παράγεται. 

• Η δημιουργία ατομικών φορμών ερωτήσεων για κάθε εξεταζόμενο είναι ένας πολύ 

αποδοτικός τρόπος αποτροπής από τη συνεννόηση και αντιγραφή των απαντήσεων από ένα 

τρίτο πρόσωπο. Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε παρέχει αυτή τη δυνατότητα στον χρήστη 

όπως και την ευελιξία να επεξεργάζεται τις ερωτήσεις, τα μαθήματα και τα κεφάλαια. 

• Υπάρχουν πολλές βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στην εφαρμογή για να φτάσει σε 

σημείο να μπορεί να χρησιμοποιείται από καθηγητές ως κύριο μέσο εισαγωγής ερωτήσεων 

για εξέταση (αναλυτικότερη αναφορά βλ. μελλοντικές βελτιώσεις). 

• Το SQL Management Studio είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη δημιουργία μιας βάσης 

δεδομένων που θα περιέχει όλα τα δεδομένα της εφαρμογής μας. Παρέχει ευελιξία στη 

δημιουργία πινάκων και συσχετίσεων μεταξύ τους και η εισαγωγή δεδομένων είναι πολύ 

εύκολη και υλοποιείται με απλά SQL Queries. 

• Με το Visual Studio 2022 υπάρχει η ευκολία της σύνδεσης του προγράμματος με τη βάση 

δεδομένων με την οποία θα επικοινωνεί και θα την ενημερώνει ανάλογα με τις ενέργειες 

που κάνει ο χρήστης στην εφαρμογή. 
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Μελλοντικές βελτιώσεις  

Η εφαρμογή είναι κατάλληλη για πολλές μελλοντικές εξελίξεις οι οποίες θα την φέρουν σε ένα 

επίπεδο που θα ενδείκνυται για χρήση από καθηγητές για την εξέταση των μαθημάτων τους.   

• Διατήρηση της πληροφορίας του τεστ 

Αρχικά οι σωστές απαντήσεις που τυπώνονται στο τεστ θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν 

και η πληροφορία αυτή να είναι χρήσιμη για ένα πρόγραμμα που θα σκανάρει τα τεστ και 

θα τα αξιολογεί αυτόματα. Τα στοιχεία του εξεταζόμενου και πληροφορίες όπως η 

ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης θα καταγράφονται στη βάση δεδομένων.  

 

• Τυχαιότητα των τεστ 

Οι τυχαίες ερωτήσεις που τυπώνονται είναι από μόνος του ένας πολύ καλός μηχανισμός 

αποτροπής από την αντιγραφή. Αν θέλουμε να το εξελίξουμε περισσότερο θα μπορούσαμε 

με κάποιο τρόπο να αναδιατάσσουμε και τη σειρά των πιθανών απαντήσεων. 

 

• Καθορισμός των ερωτήσεων 

Οι καθηγητές θα μπορούσαν να επιλέγουν τον αριθμό των ερωτήσεων που θα τυπώνονται 

στο τεστ. Να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής των ερωτήσεων ανάλογα με το επίπεδο 

δυσκολίας τους το οποίο το καθορίζει ο ίδιος όταν επεξεργάζεται τις ερωτήσεις. 

 

• Βαθμολόγηση των γραπτών 

Θα μπορούσε να δημιουργηθεί, ένα πιο εύχρηστο εργαλείο αυτόματης διόρθωσης 

γραπτών. Επειδή τα τεστ που παράγονται από την εφαρμογή είναι με τυχαία σειρά των 

ερωτήσεων, με το παρόν εργαλείο που χρησιμοποιούμε θα πρέπει ο εξεταστής να δίνει τις 

σωστές απαντήσεις για κάθε τεστ που παράγεται κάτι που είναι πολύ χρονοβόρο. Αυτό που 

θα μπορούσε να κάνει το εργαλείου που θα φτιάχναμε είναι να γνωρίζει από μόνο του τις 

σωστές απαντήσεις επικοινωνώντας με τη βάση δεδομένων που βρίσκονται οι ερωτήσεις. 

Θα μπορούσε με κάποια κωδικοποίηση να αποθηκεύει τη σειρά με την οποία εμφανίζονται 

οι ερωτήσεις μας και αργότερα όταν σκανάρονται τα φύλλα απαντήσεων να τις ταξινομεί με 

μια συγκεκριμένη σειρά, θα μπορούσε να γίνει με αύξοντα αριθμό ID της ερώτησης. Με 
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αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να ψάχνει στο πεδίο που βρίσκεται η σωστή απάντηση και να 

την βαθμολογεί καταλλήλως.  

 

• Αξιολόγηση των ερωτήσεων 

Οι εξεταζόμενοι θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή για να βλέπουν 

αναλυτικά τις βαθμολογίες τους. Ακόμα θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τη λίστα των 

ερωτήσεων για να ελέγχουν τις σωστές απαντήσεις. Με βάση αυτό θα τους δινόταν η 

επιλογή να αξιολογήσουν την ερώτηση αφήνοντας σχόλια για τον καθηγητή. Αυτός μετ’ 

έπειτα, έχοντας στη διάθεσή του και τα ποσοστά των απαντήσεων σε μια ερώτηση θα 

μπορούσε να κάνει τροποποιήσεις στη διατύπωση της ερώτησης ή των επιμέρους 

απαντήσεων για να γίνεται πιο κατανοητή από τους μαθητές. 

 

• Εισαγωγή νέων χρηστών 

Θα μπορούσε να είναι εφικτή η προσθήκη νέων χρηστών στην εφαρμογή μέσο “Register” 

πλήκτρο στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Εκεί θα δίνεται ένα γνώρισμα στον καθένα, για 

παράδειγμα αν είναι καθηγητής μαθηματικών ή φυσικής, και μέσο αυτού το σύστημα θα 

του δείχνει τις κατάλληλες ερωτήσεις. 
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Παράρτημα Κώδικα 

Σε αυτό το κομμάτι της εργασίας εξηγούνται κάποια τμήματα κώδικα τα οποία απαρτίζουν τις 

διάφορες λειτουργίες της εφαρμογής. 

 

• Συμπληρώνοντας τα στοιχεία του χρήστη και πατόντας το κουμπί “login” το πρόγραμμα θα 

προσπαθήσει να τον ταυτοποιήσει με μια εγγραφή της βάσης δεδομένων με αυτά τα 

στοιχεία. Εάν γίνει η αντιστοίχηση τότε ο χρήστης έχει πρόσβαση στην εφαρμογή. 

 

1. protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

2. { 

3. lblErrorMessage.Visible= false; 

4. } 

 

5. protected void btnLogin_Click(object sender, EventArgs e) //check if user credentials match to 

a databace entity 

6. { 

7. using (SqlConnection sqlcon = new SqlConnection(@"Data Source=DESKTOP-Q081SSJ;Initial 

Catalog=Degree;Integrated Security=True")) 

8. { 

9. sqlcon.Open(); 

10. string query = "select count(1) from TBL_ADMIN where AD_NAME=@Username and 

AD_PASSWORD=@password"; 

11. SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand(query, sqlcon); 

12. sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@username", txtUserName.Text.Trim()); 

13. sqlcmd.Parameters.AddWithValue("@Password", txtPassword.Text.Trim()); 

14. int count = Convert.ToInt32(sqlcmd.ExecuteScalar()); 

15. if (count == 1) 

16. { 

a. Session["username"] = txtUserName.Text.Trim(); 

b. Response.Redirect("Demo.aspx"); 

17. } 

18. else { lblErrorMessage.Visible = true; } 

 

19. } 

20. } 
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• Μετά το login η αρχική σελίδα περιέχει όλες τις ανακατευθύνσεις για τις επιλογές που 

μπορεί να κάνει ο χρήστης. 

 

1. public partial class Demo : System.Web.UI.Page 

2.     { 

3.  

4.         protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) //user identification 

5.         { 

6.             if (Session["username"] == null) 

7.                 Response.Redirect("Login.aspx");   

8.                 lblUserDetails.Text = "Welcome: " + Session["username"]; 

9.         } 

10.  

11.  

12.         protected void btnLogout_Click(object sender, EventArgs e) 

13.         { 

14.             Session.Abandon(); 

15.             Response.Redirect("Login.aspx"); 

16.         } 

17.  

18.  

19.         protected void btnCreate_Click(object sender, EventArgs e) 

20.         { 

21.             Response.Redirect("select_amount_of_tests.aspx"); 

22.         } 

23.     

24.          

25.  

26.         protected void btnInsert_Click(object sender, EventArgs e) 

27.         { 

28.             Response.Redirect("Insert.aspx"); 

29.         } 

30.  

31.  

32.         protected void btnLess_Edit_Click(object sender, EventArgs e) 

33.         { 

34.             Response.Redirect("Edit_lessons.aspx"); 
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35.         } 

36.  

37.  

38.         protected void AnsSheet_Click(object sender, EventArgs e) 

39.         { 

40.             Response.Redirect("AnswerSht.aspx"); 

41.         } 

42.  

43.     } 

 

• Όλοι οι πίνακες της εφαρμογής είναι δομημένοι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν οι επιλογές 

για εισαγωγή νέας εγγραφής, διαγραφή και τροποποίηση μιας υπάρχουσας εγγραφής. 

 

1. protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) 

2. { 

3. try 

4. { 

5. if (e.CommandName.Equals("AddNew")) 

6. { 

7. using (SqlConnection sqlCon = new SqlConnection(connectionstring)) 

8. { 

9. sqlCon.Open(); 

10. string query = "insert into Questions 

(QTEXT,OPA,OPB,OPC,OPD,CORR_OP,DIFFICULTY,LESS_ID,LESS_CODE,CHAP_ID) VALUES 

(@QTEXT,@OPA,@OPB,@OPC,@OPD,@CORR_OP,@DIFFICULTY,@LESS_ID,@LESS_CODE,@ 

11. CHAP_ID)"; 

 

12. SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(query, sqlCon); 

13. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@QTEXT", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtQTEXTFooter") as 

TextBox).Text.Trim()); 

14. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@OPA", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtOPAFooter") as 

TextBox).Text.Trim()); 

15. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@OPB", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtOPBFooter") as 

TextBox).Text.Trim()); 

16. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@OPC", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtOPCFooter") as 

TextBox).Text.Trim()); 

17. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@OPD", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtOPDFooter") as 

TextBox).Text.Trim()); 
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18. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@CORR_OP", 

(GridView1.FooterRow.FindControl("txtCORR_OPFooter") as TextBox).Text.Trim()); 

19. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@DIFFICULTY", 

(GridView1.FooterRow.FindControl("txtDIFFICULTYFooter") as TextBox).Text.Trim()); 

20. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@LESS_ID", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtLESS_IDFooter") 

as TextBox).Text.Trim()); 

21. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@LESS_CODE", 

(GridView1.FooterRow.FindControl("txtLESS_CODEFooter") as TextBox).Text.Trim()); 

22. sqlCmd.Parameters.AddWithValue("@CHAP_ID", (GridView1.FooterRow.FindControl("txtCHAP_IDFooter") 

as TextBox).Text.Trim()); 

23. sqlCmd.ExecuteNonQuery(); 

24. populateGridView(); 

25. lblSuccessMessage.Text = "Οι αλλαγές αποθηκεύτηκαν"; 

26. lblErrorMessage.Text = ""; 

27. } 

28. } 

29. } 

30. catch (Exception ex) 

31. { 

32. lblSuccessMessage.Text = ""; 

33. lblErrorMessage.Text = ex.Message; 

34. } 

35. } 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα παρουσιάζεται η εισαγωγή νέας εγγραφής, (ερώτησης) στον πίνακα 

των ερωτήσεων. Με αντίστοιχο τρόπο λειτουργεί η διαγραφή και η ενημέρωση μιας εγγραφής στο 

σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για τους πίνακες των μαθημάτων και κεφαλαίων. 

 

• Στην επιλογή ‘Εκτύπωση Ερωτήσεων’ απαιτείται από το χρήστη να εισάγει τον αριθμό των 

αντίτυπων που θα περιέχει το αρχείο που θα αποθηκευτεί. Το σύστημα ελέγχει αν 

υπάρχουν χαρακτήρες στο πεδίο εισαγωγής και στη συνέχεια μετατρέπονται σε ακέραιο για 

να χρησιμοποιηθεί αργότερα από το πρόγραμμα. 

 

1. //checking for the input number for the amount of tests to be printed 

2. string num = Request.Form["Number"]; 

3.  

4.             if (num == "") 
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5.             { 

6.                 Response.Write("Παρακαλώ δώστε το σύνολο των αντίτυπων που θέλετε να τυπωθούν."); 

7.                 return; 

8.             } 

9. //convert the item in the box from string to int 

10.             int i = Convert.ToInt32(num); 

 

• Η λίστα μαθημάτων από την οποία επιλέγουμε το μάθημα για το οποίο θα τυπώσουμε 

ερωτήσεις παίρνει δεδομένα από τη βάση δεδομένων και ενημερώνεται αυτόματα κάθε 

φορά που τροποποιείται ο πίνακας των μαθημάτων. 

 

1. protected void Generate_CheckBoxList() 

2. { 

3. using (SqlConnection conn = new SqlConnection()) 

4. { 

5. conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ConnectionString; 

6. using (SqlCommand cmd = new SqlCommand()) 

7. { 

8. cmd.CommandText = "select * from LESSONS";  //show all lessons to a list 

9. cmd.Connection = conn; 

10. conn.Open(); 

11. using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader()) 

12. { 

13. while (sdr.Read()) 

14. { 

15. ListItem item = new ListItem(); 

16. item.Text = sdr["LESS_NAME"].ToString();  //the item text should have the name of the 

lesson shown.  

17. item.Value = sdr["LESS_CODE"].ToString(); //and it's value is the lesson code. 

18. CheckBoxListLessons.Items.Add(item); 

19. } 

20. } 

21. conn.Close(); 

22. } 

23. } 

24. } 
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• Το σύστημα ελέγχει αν ο χρήστης έχει επιλέξει μόνο ένα μάθημα από τη λίστα. Αν ισχύει 

αυτό ξαναψάχνει τη λίστα μέχρι να βρει το μάθημα που έχει επιλεχθεί και αποθηκεύει τον 

κωδικό του σε μια μεταβλητή για να χρησιμοποιηθεί αργότερα. 

 

1. int count = 0; 

2. for (int j = 0; j < CheckBoxListLessons.Items.Count; j++) 

3. { 

4. if (CheckBoxListLessons.Items[j].Selected) 

5. { 

6. count++; 

7. } 

8. } 

 

 

9. // check if the user selected only one item from the list. If YES pass the item.text to a variable. 

10. if (count == 0) 

11. { 

12. Response.Write("Παρακαλώ επιλέξτε μάθημα"); 

13. return; 

14. } 

15. else if (count > 1) 

16. { 

17. Response.Write("Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ΕΝΑ μάθημα"); 

18. return; 

19. } 

20. else if (count == 1) 

21. { 

22. foreach (ListItem item in CheckBoxListLessons.Items) 

23. { 

24. if (item.Selected) 

25. { 

26. checkedItemName = item.Value.Trim(); //holds the value of the lesson selected to be used 

to select questions 

 

27. } 

28. } 

29. } 
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• Αφού γίνει αυτή η διαδικασία η μεταβλητή “chechedItemName” περιέχει τον κωδικό του 

μαθήματος που έχει επιλεχθεί. Έπειτα μεταφέρεται στη συνάρτηση  

dt = obj.GetData(checkedItemName) , όπου dt είναι ένα DataTable το οποίο θα περιέχει το 

αποτέλεσμα της μεθόδου και obj είναι ένα αντικείμενο του τύπου “questions”και 

αντιπροσωπεύει την κλάση αυτή, από την οποία παίρνουμε τα αποτελέσματα. (obj=new 

questions και dt = new DataTable) 

 

1. public class questions 

2. { 

3. private string strOn = ConfigurationManager.ConnectionStrings["conStr"].ToString(); 

4. private SqlCommand comm = new SqlCommand(); 

5. private SqlConnection conn = new SqlConnection(); 

 

6. public void connectData() 

7. { 

8. conn.Close(); 

9. conn.ConnectionString = strOn; 

10. conn.Open(); 

11. } 

 

12. public void disconnectData() 

13. { 

14. conn.Close(); 

15. } 

 

16. public DataTable GetData(string item) //the value "item" corresponds to the lesson_code 

from the selected lesson above 

17. { 

18. try 

19. { 

20. connectData(); //fills the datatable with items from the questions table. 

21. comm = new SqlCommand("SELECT Qid,Qtext,OPA,OPB,OPC,OPD,CORR_OP from questions where 

LESS_CODE= '" + item + "'ORDER BY newid() offset 0 rows fetch next 10 rows only; ", conn); 

22. SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(comm); 
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23. DataTable dt = new DataTable(); 

24. da.Fill(dt); 

25. disconnectData(); 

26. return dt; 

27. } 

28. catch (Exception) 

29. { 

30. disconnectData(); 

31. return null; 

32. } 

33. finally 

34. { 

35. disconnectData(); 

36. } 

 

37. } 

38. } 

 

 

• Η μεταβλητή item αντιστοιχεί στον κωδικό μαθήματος και τροφοδοτείται στο Query για να 

επιλεχτούν ερωτήσεις με αυτόν τον κωδικό μαθήματος. Αφού εκτελεστεί ο κώδικας η 

μέθοδος επιστρέφει το dt για να συνεχιστεί η εκτέλεση του προγράμματος. Γίνεται έλεγχος 

για το αν το dt περιέχει μέσα του γραμμές. Εάν ναι τότε παράγεται το αρχείο που περιέχει 

τις ερωτήσεις που θα εκτυπωθούν. Εάν όχι τότε ενημερώνει το χρήστη πως δεν υπάρχουν 

ερωτήσεις για το μάθημα που επέλεξε και επιστρέφει στη σελίδα για να επαναλάβει τη 

διαδικασία. 

 

1. string _url = ""; 

2.             string html = null; 

3.             string filename = null; 

4.             string file; 

5.  

6.             for (int k = 0; k < i; k++) 

7.             { 

8.                 

9.                     obj = new questions(); //initialize the type of the object 
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10.                     dt = new DataTable();  //initialize the type of the datatable 

11.                     dt = obj.GetData(checkedItemName); //pass the value to the function to select 

questions. 

12.  

13.  

14.                 if (dt.Rows.Count > 0) 

15.                 { 

16.                     html += "<h1>Φύλλο Ερωτήσεων</h1><h4>Ονοματεπώνυμο:</h4><h4>Α.Μ:........</h4>"; 

17.                     foreach (DataRow dr in dt.Rows) 

18.                     { 

19.                         html += "<table>" + "<tr>" + "<td>" + dr["CORR_OP"].ToString() + "&nbsp" + "</td>" + 

"</tr>" + 

20.                       

21.                         "<tr>" + "<td>" + dr["Qid"].ToString() + "</td>" + "</tr>" + 

22.                         "<tr>" + "<td>" + dr["Qtext"].ToString() + "</td>" + "</tr>" + 

23.                         "<tr>" + "<td>" + dr["OPA"].ToString() + "</td>" + "<tr>" + 

24.                         "<tr>" + "<td>" + dr["OPB"].ToString() + "</td>" + "<tr>" + 

25.                         "<tr>" + "<td>" + dr["OPC"].ToString() + "</td>" + "<tr>" + 

26.                         "<tr>" + "<td>" + dr["OPD"].ToString() + "</td>" + "&nbsp" + "<tr>" 

27.                        + "</table>"; 

28.                     } 

29.                 } 

30.                 else 

31.                 { 

32.                     Response.Write("Δεν υπάρχουν ερωτήσεις για το μάθημα που επιλέξατε"); 

33.                     return; 

34.                 } 

35.  

36.                 html += "<div style=\"page-break-before: always\"> "; 

37.                 html += "</div>"; 

38.                 //End DAta fetching 

39.  

40.  

41.  

42.  

43.                 //File name & File Path 

44.                 string fPath = Server.MapPath("~//Report//"); 

45.                 filename = "Ερωτήσεις"; 

46.                 file = fPath + filename + ".pdf"; 

47.  
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48.  

49.  

50.                 //Convert to PDF 

51.                 ConverterProperties cp = new ConverterProperties(); 

52.                 cp.SetBaseUri(_url); 

53.                 HtmlConverter.ConvertToPdf(html, new FileStream(file, FileMode.Create), cp);   

54.  

55.             } 

56.  

57.  

58.             //Download PDF file 

59.  

60.             Response.ContentType = "application/pdf"; 

61.             Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + filename + ".pdf"); 

62.             Response.TransmitFile(Server.MapPath("~/Report/" + filename + ".pdf")); 

 

Στο παραπάνω κομμάτι κώδικα η μεταβλητή “k” μετράει τις φορές που εκτελείται ο κώδικας μέσα 

στο for loop. Εκτελείται από “k=0” και όσο είναι μικρότερο του “i” δηλαδή για όσα αντίτυπα έχει 

δηλώσει ο χρήστης ότι θέλει να τυπωθούν. Έπειτα δηλώνεται ο φάκελος του προγράμματος που 

αποθηκεύεται το αρχείο, γίνεται μετατροπή από HTML κώδικα σε αρχείο της μορφής .pdf και γίνεται 

download στον υπολογιστή του χρήστη. Με παρόμοιο τρόπο γίνεται και η αποθήκευση των φύλλων 

απαντήσεων. 

 

 

 

 

 


	Εισαγωγή
	1. Τι είναι τα Δεδομένα;
	1.1. Ορισμός
	1.2. Γιατί είναι σημαντική η συλλογή Δεδομένων;
	1.3. Βασικοί τύποι δεδομένων
	1.4. Τι είδους δεδομένα συλλέγονται από τα τεστ πολλαπλής επιλογής;
	1.5. Γιατί είναι χρήσιμη η αποθήκευση και ανάλυση δεδομένων στα τεστ πολλαπλής επιλογής;
	1.6. Η συμβολή των εξεταζόμενων στην βελτιστοποίηση των ερωτήσεων.

	2. Τεστ πολλαπλής επιλογής
	2.1. Τι είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής;
	2.2. Πλεονεκτήματα.
	2.3. Μειονεκτήματα

	3. Η εξέλιξη της φόρμας και η χρήση της στα τεστ πολλαπλής επιλογής
	4. Ανάπτυξη της εφαρμογής
	4.1  Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν.
	4.2 Η Βάση Δεδομένων του συστήματος.

	5. Η Δομή της Εφαρμογής
	6. Σύστημα αυτοματοποιημένης βαθμολόγησης
	Συμπεράσματα
	Μελλοντικές βελτιώσεις
	Βιβλιογραφία
	Παράρτημα Κώδικα

