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Περίληψη
Στην εργασία µας παρουσιάζουµε ένα σύστηµα αυτόµατης εξέτασης και βαθµο-
λόγησης διαγωνισµάτων που αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται από τον Τοµέα 
Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων. Για τη χρήση του προγράµµατος δεν απαιτεί-
ται καθόλου γνώση γλωσσών προγραµµατισµού παρά µόνον µετατροπή των ερω-
τήσεων, των προβληµάτων και των απαντήσεων σε τυποποιηµένη ηλεκτρονική 
µορφή. Το πρόγραµµα e-Xaminer υποστηρίζει µια ποικιλία εννέα ερωτήσεων και 
προβληµάτων, πράγµα που δίνει στον εξεταστή µεγάλη ευελιξία στην σχεδίαση 
του διαγωνίσµατος. Ο e-Xaminer δίνει την δυνατότητα εξατοµικευµένης εξέτα-
σης µέσω ενός τύπου προβληµάτων που επιδέχονται παραµετροποίηση βάσει του 
αριθµού µητρώου του εξεταζόµενου ή τυχαίων αριθµών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Εξέταση υποβοηθούµενη από Η/Υ  
Τα τελευταία 6 χρόνια έχει αναπτυχθεί σηµαντικά η «ηλεκτρονική εξέταση» µε 
τη βοήθεια ΗΥ [Computer-assisted assessment ή CAA] (Andreatos & Doukas 
2006, Bull & McKenna 2003, lboro 2006, Ridgway 2004), αφ’ ενός λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης για τριτοβάθµια εκπαίδευση (Burns 2006, Καψάλης, Φει-
δάς & Σιµεγιάτου 2005, Μαρινάγη, Τσουκαλάς & Καµπουρλάζος 2005) και αφ’ 
ετέρου, λόγω των πλεονεκτηµάτων που προσφέρει. Τα σηµαντικότερα πλεο-
νεκτήµατα της «ηλεκτρονικής εξέτασης» είναι (Andreatos & Doukas 2006): 
1) Η ελαχιστοποίηση του κόπου και του χρόνου του καθηγητή. 2) Η άµεση 
εξαγωγή αποτελεσµάτων. 3) Ο αυτόµατος υπολογισµός στατιστικών στοιχεί-
ων της εξέτασης. 4) Η δίκαιη και αντικειµενική βαθµολόγηση και η εξάλειψη 
σφαλµάτων κατά το διόρθωµα. 5) Η δυνατότητα εξέτασης εξ αποστάσεως. 6) 
Η δυνατότητα εξατοµικευµένης εξέτασης. 7) Η δυνατότητα καταπολέµησης 
της αντιγραφής. 8) Η δυνατότητα χρήσης πολυµέσων τόσο στις ερωτήσεις όσο 
και στις απαντήσεις, κ.ά. 

Τα εργαλεία CAA εµφανίζονται είτε ως αυτόνοµα λογισµικά, είτε ενσωµα-
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τωµένα σε λογισµικά e-Learning (Andreatos & Doukas 2006). Κατά την γνώµη 
µας, ελάχιστα από τα παραπάνω εργαλεία είναι κατάλληλα για χρήση στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση θετικών επιστηµών, όπως η ειδικότητα των Μηχα-
νικών της Σχολής Ικάρων µε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της (Ανδρεάτος 2005). 
Ελάχιστα επίσης υποστηρίζουν την Ελληνική γλώσσα (δυο τέτοια περιγράφο-
νται στις εργασίες: Καψάλης, Φειδάς & Σιµεγιάτου 2005, Μαρινάγη, Τσουκα-
λάς & Καµπουρλάζος 2005). Τέλος, υπάρχει και το ζήτηµα του κόστους. 

Οι παραπάνω λόγοι µας οδήγησαν στην ανάπτυξη του δικού συστήµατος 
ηλεκτρονικής εξέτασης, του «e-Xaminer». Έχει χρησιµοποιηθεί κατά το πα-
ρελθόν ακαδηµαϊκό έτος (2005-6) για την διεξαγωγή των προόδων του Τοµέα 
Πληροφορικής της Σχολής Ικάρων (Σ.Ι.) σε όλα τα έτη σπουδών µε επιτυχία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Η διαδικασία εξετάσεων µε την βοήθεια του e-Xaminer περιγράφεται στο Σχή-
µα 1. 

Σχήµα 1. ∆ιαδικασία εξέτασης µε την βοήθεια του e-Xaminer.

Ο καθηγητής ή η καθηγήτρια του µαθήµατος γράφει το διαγώνισµα σε κά-
ποια γλώσσα εξειδικευµένου πεδίου [DSL] (Mernik, Heering & Sloane 2005, 
Spinellis 2001). Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η σύνθεση της εξέτασης δεν 
απαιτεί γνώσεις γλωσσών προγραµµατισµού, πράγµα που σηµαίνει ότι η χρή-
ση του e-Xaminer µπορεί να επεκταθεί και στα µαθήµατα άλλων Τοµέων της 
Σχολής Ικάρων. Ο e-Xaminer µετατρέπει το διαγώνισµα σε µορφή φόρµας 
HTML που αναρτάται στον διακοµιστή του τοπικού δικτύου του εργαστηρίου 
όπου πρόκειται να διεξαχθή το διαγώνισµα. Προβλέπονται κενά για τα στοι-
χεία του εξεταζόµενου, τις απαντήσεις και σχόλια. Οι φοιτητές χρησιµοποιούν 
µια κατάλληλη τοπική δ/νση για ν’ ανοίξουν την φόρµα στον περιηγητή τους 
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(browser). Συµπληρώνουν την φόρµα και την υποβάλλουν στον διακοµιστή. 
Στη συνέχεια ο e-Xaminer συγκεντρώνει, διορθώνει και βαθµολογεί τις φόρ-
µες. Μετά δηµιουργεί µια συγκεντρωτική κατάσταση µε τις βαθµολογίες των 
εξεταζόµενων και µιαν έκθεση µε στατιστικά στοιχεία. 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του e-Xaminer
Τα µοναδικά χαρακτηριστικά του του e-Xaminer –εκτός από την µεγάλη 
ποικιλία ερωτήσεων και προβληµάτων που υποστηρίζει– είναι τα παρακάτω 
(Andreatos & Doukas 2006): 
• Παρέχει την δυνατότητα εξατοµικευµένης εξέτασης µέσω του τύπου προ-

βληµάτων υπ’ αριθ.7, που επιδέχονται παραµετροποίηση βάσει του αριθ-
µού µητρώου του εξεταζόµενου ή τυχαίων αριθµών. Κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, οι εξεταζόµενοι καλούνται να λύσουν ένα πρόβληµα µε διαφορετικές 
παραµέτρους ο καθένας, πράγµα που δυσκολεύει την αντιγραφή (Doukas 
&Andreatos 2006). 

• Παρέχει την δυνατότητα αναδιάταξης των ερωτήσεων και προβληµάτων 
έτσι ώστε να εµφανίζεται διαφορετικό το διαγώνισµα σε κάθε εξεταζόµε-
νο. 

• Υποστηρίζει εναλλακτικές λύσεις (σε προβλήµατα που επιδέχονται τέ-
τοιες), αρκεί ο εξεταστής να δώσει στο σύστηµα και τις λύσεις αυτές. 

• Υποστηρίζει µερική µοριοδότηση (partial credit) σε προβλήµατα που δί-
νουν αυτήν την δυνατότητα. Τέτοια είναι τα υπ’ αριθ. 3,5,6,7,8 και 9.  

• Παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης της βαθµολογικής πολιτικής (π.χ. 
αλλαγές µονάδων διαφόρων ερωτηµάτων, πιο ελαστική ή πιο αυστηρή µε-
ρική µοριοδότηση κλπ), πράγµα που δίνει την ευελιξία στον εξεταστή να 
φέρει τα στατιστικά του διαγωνίσµατος (Μ.Ο., µέγιστο, ελάχιστο) εκεί που 
θέλει. 

Στατιστικά στοιχεία 
Μέχρι τώρα ο e-Xaminer έχει χρησιµοποιηθεί σε «προόδους» µαθηµάτων 
Πληροφορικής και των τεσσάρων ετών, διαφόρων ειδικοτήτων (Doukas 
&Andreatos 2006). Από τις πρώτες δοκιµαστικές χρήσεις του e-Xaminer έχου-
µε συλλέξει στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πόσο σωστά βαθµολόγησε. Αρ-
χικά, στη χειρότερη περίπτωση- το σφάλµα βαθµολόγησης κυµάνθηκε στις 
πρώτες δοκιµές σε ποσοστό µικρότερο του 4% των εξεταζοµένων και είχε επί-
πτωση στη βαθµολογία τους έως 10%. Στις τελευταίες δοκιµές όµως (Μάϊος 
2006) κυµάνθηκε σε ποσοστό 1,5%. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
Στην εργασία µας παρουσιάσαµε τον e-Xaminer, ένα πιλοτικό σύστηµα αυ-
τόµατης και εξατοµικευµένης εξέτασης και βαθµολόγησης που αναπτύχθη-
κε κατά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος για την υποστήριξη των εξετάσεων του 
Τοµέα Πληροφορικής της Σ.Ι. Ο e-Xaminer υποστηρίζει εννιά τύπους ερω-
τήσεων / προβληµάτων κι όχι απλώς ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή σω-
στού-λάθους, όπως πολλά άλλα συστήµατα e-learning. Το γεγονός αυτό δίνει 
µεγάλη ευελιξία στον εκπαιδευτικό, που µπορεί να σχεδιάσει ένα ηλεκτρονικό 
τεστ όπως ακριβώς ένα παραδοσιακό διαγώνισµα στο χαρτί, δηλ. µε ποικιλία 
προβληµάτων. 
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Τα αποτελέσµατα από τις πρώτες δοκιµές είναι ενθαρρυντικά. Παρ’ όλ’ 
αυτά, παρατηρήθηκαν ορισµένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η βαθµολόγηση 
παρουσίασε µικρά σφάλµατα, στις πιο εξελιγµένες κατηγορίες προβληµάτων 
(Doukas &Andreatos 2006). Η βελτίωση του κώδικα προς αυτήν την κατεύθυν-
ση είναι ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας. Άλλες βελτιώσεις που σκοπεύουµε να 
ενσωµατώσουµε είναι: ένα χρονόµετρο για ενηµέρωση του εξεταζόµενου και 
αυτόµατη υποβολή µε τη λήξη του χρόνου και η υποστήριξη πολυµέσων (π.χ. 
εικόνων), τόσο στις ερωτήσεις όσο και στις απαντήσεις (Andreatos & Doukas 
2006). Προβλέπεται επίσης η ενσωµάτωση νέων τύπων προβληµάτων, όπως η 
επιλογή περιοχών της οθόνης µε το ποντίκι ή σηµείων πάνω σε εικόνες. 
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