Ծրագրավորման C++ լեզվի իմացության ստուգման
ստուգման և
գնահատման թեստթեստ-ծրագիր

Մազմանյան Ռուզաննա
Պողոսյան Անի

բառեր.. թեստավորում, համակարգիչ, գիտելիք, կրթության
Հանգուցային բառեր
որակ, ուսումնական գործընթաց, գրաֆիկական ձևավորում, ֆայլ, տվյալների
բազա:
Կրթության որակի գնահատումը հանդիսանում է կրթության արմատական
բաղադրիչներից մեկը: Այն ընկած է կրթության ճիշտ ղեկավարման հիմքում:
Հասարակությունը իր զարգացման տարբեր փուլերում առաջարկել և առաջարկում է կրթության որակի վերանայման նոր, առավել բարձր միջոցներ: Կրթության համակարգը ակտիվորեն յուրացնում է կրթության որակի գնահատման
թեստային տեխնոլոգիաները, որոնք սերտորեն ամրակցված են համաշխարհային
կրթության համակարգին: Լավ մշակված թեստային համակարգերը օգտագործվում են կրթության ամենատարբեր մակարդակներում:
Ստուգման գործընթացը ամենաաշխատատար և պատասխանատու գործընթացներից մեկն է ուսուցման մեջ: Դրա ճիշտ կազմակերպումը օգնում է ուսման
որակի բարձրացմանը: Թեստային ստուգումները կատարում են մի շարք մանկավարժական գործառույթներ, այն է՝ գնահատող, խթանող, զարգացնող, սովորեցնող, ստուգող, դաստիարակող և այլն:
Ներկայումս թեստավորումը լայնորեն կիրառվում է մարդկային գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում: Մասնավորապես այն օգտագործվում է
որպես ուսումնական գործընթացի վերահսկողության միջոց, ինչը թույլ է տալիս
գնահատել գիտելիքի մակարդակը, ունակություններն ու հմտությունները:
Թեստային առաջադրանքը ճշգրիտ և հասկանալի առաջադրանք է կոնկրետ
առարկայի վերաբերյալ: Այն պահանջում է որոշակի պատասխան կամ գործողությունների որոշակի շարք: Արդյունավետ թեստը ծավալի և ժամանակի առումով
օպտիմալ, ամբողջական թեստն է:
Արդի ժամանակաշրջանում ուսումնական գործընթացի մեջ ակտիվ մասնակցություն ունի համակարգիչը: Մասնավորապես մեծ է նրա դերը ուսումնական գործընթացում գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործում: Դրան է
միտված ծրագրավորման C++ լեզվից գիտելիքների ստուգման և գնահատման
թեստ-ծրագիրը, որը կազմված է ժամանակակից ծրագրավորման C# (սի շարփ)
լեզվով: Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս ցանկացած մեկի ցանկության դեպքում անցնել ծրագրի միջոցով առաջարկվող թեստավորման անհրաժեշտ փուլերը
և վերջում ստանալ թեստավորման արդյունքը: Գրաֆիկական հնարավորությունների օգտագործումը, անիմացիաները և երաժշտական ձևավորումը թեստավորման գործընթացը դարձնում են հաճելի:
Ծրագիրը լայնածավալ է: Այն բովանդակային առումով ներկայացնում է ոչ
միայն բուն թեստավորման գործընթաց, այլև համառոտ տեղեկություն է տալիս C
լեզվի հիմքի վրա ստեղծված և այնուհետև զարգացում ստացած C++, Java և C# ժա– 188 –

մանակակից լեզուների և դրանց ստեղծողների մասին:
Թեստ-ծրագրի կառուցվածքի հիմքում ընկած է ինը ձև (Form): Յուրաքանչյուր ձև ունի իր համապատասխան ծրագրային կոդը: Բոլոր ձևերի ծրագրային կոդերը, որոնք միասին կազմում են ծրագրի ամբողջական կոդը, գործում են
փոխկապակցված և ապահովում են ծրագրի լիարժեք աշխատանքը [1, 9-20]:
Առաջին ձևը (Form1) տեղեկություն է տալիս թեստ-ծրագրի հեղինակների
մասին:
Երկրորդ ձևը (Form2) անիմացիոն էջ է, որը համառոտ տեղեկություն է
տալիս C, C++, Java և C# լեզուների աստիճանական զարգացման և դրանց ստեղծողների մասին (նկ. 1):

Նկար
լեզուները
Նկ
ար 1. Տեղեկատվական էջ C, C++, Java և C# լեզուներ
ը
ստեղծողների մասին
Երրորդ ձևը (Form3) նախատեսված է տարբեր գործողությունների իրականացման համար: Այդ նպատակով ձևի վրա ձևավորված են մենյուները «Թեստ»,
«Արդյունքներ» և «Ծրագրի մասին» անուններով: «Թեստ» մենյուն ունի երկու ենթամենյու`«Նոր թեստ» և «Ելք» [1, 90, 100]:
«Նոր թեստ» ենթամենյուն նախատեսված է ընտրել այն դեպքում, երբ ցանկություն կա անցնելու թեստավորում փուլը, իսկ «Ելք» ենթամենյուն ընտրելով՝
կարելի է հետ վերադառնալ նախնական էջ:
«Նոր թեստ» ենթամենյուն ընտրելիս նույն ձևի վրա կհայտնվեն դաշտեր՝ ազգանուն, անուն, մասնագիտություն, կուրս և ամսաթիվ գրառումներով: Թեստավորում անցնողը այդ դաշտերում պետք է լրացնի համապատասխան տվյալները:
Բացառություն է ամսաթվի դաշտը, որը լրացվում է ծրագրի միջոցով, միանգամից: Այնտեղ է փոխանցվում տվյալ օրվա ամսաթիվը, որը վերցվում է համակարգչից (նկ. 2):
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Նկար
Նկ
ար 2. Թեստավորվողի տվյալների մուտքագրման էջ
Բոլոր դաշտերը լրացնելուց հետո միայն կարելի է անցնել հաջորդ էջ
(Form4), որը ծրագրի գլխավոր նպատակային էջն է: Այստեղ է իրականացվում
թեստավորման ողջ գործընթացը: Այստեղ հերթով առաջադրվում են հարցեր`
իրենց տարբերակներով: Հարցերն ընտրվում են նախապես ձևավորված
տվյալների բազայից պատահական ձևով: Յուրաքանչյուր հերթական հարց
առաջադրվում է նախորդ հարցի որևէ տարբերակ ընտրելուց հետո միայն:
Ընդհանուր առաջադրվում է քսան հարց: Հարցերի պատասխանները
գնահատվում են: Դրա համար նույն էջի վրա տեղադրված է գնահատման
սանդղակ, որն ունի բաժանումներ`1-ից 20 (նկ. 3) [2, 250-260, 268,274]:

Նկար
Նկ
ար 3. Թեստավորման էջը 11--ին հարցի առաջադրման պահին
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Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի դեպքում սանդղակի նիշը կարմիր գծով
մեկ նիշ բարձրանում է վերև, որը և ցույց է տալիս տվյալ պահին հավաքած
միավորների քանակը [3, 107-182, 270-306; 4, 75-166]: Քսան հարցի պատասխանելուց հետո, հարցադրումները դադարում են, և թեստավորում անցնողը գնահատման սանդղակի վրա պարզ տեսնում է իր հավաքած արդյունարար միավորը
(նկ. 4):

Նկար
20--րդ հարցի առաջադրման պահին
Նկ
ար 4. Թեստավորման էջը 20
Այս էջի վրա տեղադրված է նաև ժամանակը վայրկյաններով ֆիքսող
ժամատախտակ: Ընդհանուր թեստավորման համար նախատեսված է 400
վայրկյան:
Թեստավորման հենց սկզբից այդ ժամանակն սկսում է վայրկյան առ
վայրկյան նվազել: Ժամանակը կանգ է առնում այն պահին, երբ բոլոր հարցերին
տրվում է պատասխան կամ էլ երբ անկախ պատասխանած հարցերի քանակից՝
ժամանակը սպառվում է, այսինքն` հավասարվում է զրոյի: Վերջին դեպքում
դադարում են նաև հարցադրումները: Այս ձևով ֆիքսվում է նաև թեստի լրացման
ընդհանուր ժամանակը՝ վայրկյաններով արտահայտված [1, 202, 210; 2, 85-90,
277-280]:
Թեստավորման ավարտին ծրագիրը անցում է կատարում հաջորդ էջին
(Form6): Այս էջի վրա ամփոփ ձևով բերվում են թեստավորման արդյունքները,
սկսած անուն-ազգանունից մինչև արդյունք` հավաքած միավորների քանակ (նկ. 5):
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Նկար
Նկ
ար 5. Թեստավորման արդյունքների էջ

Նկար 6. Արդյունքները ըստ կուրսի դիտելու հնարավորություն

Նկար 7. Արդյունքները ըստ 44--րդ կուրսի դիտելու հնարավորություն
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Արդյունքները
Նկար 8. Արդյունքն
երը ըստ 44--րդ կուրսի
Թեստավորման արդյունքները պահպանվում են հատուկ ֆայլում` արդյունքների բազայում, որտեղից էլ, ցանկության դեպքում, կարելի է դիտել անհրաժեշտ արդյունքները: Այս էջից, առանց ծրագրի աշխատանքն ընդհատելու, միշտ
կարելի է հետ վերադառնալ երրորդ էջ (Form3) և թեստավորումը սկսել նորից:
Ծրագիրն ունի նաև ամփոփիչ էջ (Form7), որը պարզապես շնորհակալություն է
հայտնում թեստավորման այս համակարգից օգտվելու համար:
Երրորդ ձևի «Արդյունքներ» մենյուն հնարավորություն է տալիս դիտել թեստավորման արդյունքները՝ ըստ որևէ չափանիշի (նկ. 6, նկ. 7, նկ. 8) [4, 121-140,
175-186]:

Նկար 9. Արդյունքների ընդհանուր վերլուծություն
կատարելու հնարավորություն
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Նկար 10. Արդյունքների ընդհանուր դիագրամային վերլուծություն
Երրորդ ձևի «Արդյունքներ» մենյուն հնարավորություն է տալիս նաև կատարել թեստավորման արդյունքների գրաֆիկական վերլուծություն (Form9)՝ ըստ
առաջարկվող չափորոշիչների, որոնցից որևէ մեկը պետք է ընտրել նախապես
(նկ. 9, նկ. 10):
Չնայած ծրագրի բարդ կառուցվածքին՝ այն մատչելի է օգտվողի համար,
որովհետև ունի պարզ, հասկանալի հղումներ:
Թեստ-ծրագիրը վեր է հանում թեստավորման կարևորությունը՝ որպես
ծրագրավորման C++ լեզվից թեստավորվողի կարողությունների և հմտությունների ստուգման միջոց:
Ծրագիրն իրականացնում է գիտելիքների ստուգում և գնահատում, սակայն
այն իր տեսակով չի ընդօրինակում նույն նպատակի համար նախատեսված որևէ
այլ ծրագրի: Այն ունի ոչ միայն ուսուցողական նշանակություն, այլև ընդհանուր և
մասնակի վերլուծությունների շնորհիվ՝ տալիս է մասնագիտական հետևություններ անելու հնարավորություն:
Ծրագրում օգտագործված են C# լեզվի հարուստ գրաֆիկական միջոցները,
որի շնորհիվ էլ ծրագիրն ունի համապատասխան գրաֆիկական ձևավորում: Իսկ
գեղարվեստական ձևավորումը ավելի հաճելի և ոչ ճնշող է դարձնում թեստավորման բուն գործընթացը:
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ТестТест-программа для проверки и оценки знаний
по языку программирования C++

Мазманян Рузанна
Погосян Ани

Резюме

Ключевые слова: тестирование, компьютер, знание, качество образования,
образовательный процесс, графический дизайн, файл, база данных
В настоящее время тестирование широко используется в качестве средства
контроля процесса обучения, что позволяет оценить уровень знаний, навыков и
способностей.
Представленная работа служит этой цели. Она представляет собой профессиональную программу для тестирования и оценки знаний по языку
программирования C++. Программа предлагает ряд вопросов, на которые надо
ответить во время тестирования. У каждого вопроса есть несколько вариантов
ответа, один из которых должен быть выбран тестером как правильный. Каждый
правильный ответ оценивается по одной шкале. Общий балл, на котором
определяется заключение о степени готовности предмета, получается из суммы
всех баллов.
Программа не только осуществляет компьютерное тестирование по языку
программирования C++, но и позволяет получить общий и частичный анализ
результатов тестирования в виде таблиц и графических диаграмм.
Программа может быть использована в учебном процессе для тестирования
знаний по языку программирования C++.
Программа составлена на обьектно-ориентированном языке программирования C#(си шарп), созданном корпорацией Microsoft(Microsoft Visual C# 2010).
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Test Program for Testing
Testing and Measuring Knowledge
Knowledge of
the C ++ Programming Language
Language
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Summary

Key words: testing, computer, knowledge, quality of education, educational
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Currently, testing is widely used as a tool of monitoring the learning process,
which allows you to measure the level of knowledge, skills and abilities.
The presented work serves this purpose. It is a professional program for testing and
measuring knowledge in C++ programming language. The program offers a number of
questions that need to be answered during testing. Each question has several answers,
one of which must be selected by the tester as the correct one. Each correct answer is
measured with a single scale. The total score, on which it is determined the conclusion
of readiness in the subject, is obtained from the sum of all points.
The program not only performs computer testing on the C ++ programming
language, but also allows to obtain a general and partial analysis of test results in the
forms of tables and graphical diagrams.
The program can be used in the learning process to test knowledge of the C ++
programming language.
The program was written with object-oriented programming language
C # (C sharp), created by Microsoft (Microsoft Visual C # 2010).
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