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БЪЛГАРИЯ 
 
 
Резюме: Съвременното обучение на студентите е неразривно свързано с използването на 
компютърна техника и интернет технологии. През последните години все по-често се говори 
за въвеждане на дистанционната форма на обучение във висшите училища – процес, който е 
неразривно свързан с повсеместното въвеждане на електронните форми за обучение, 
самоподготовка и проверка на знанията на студентите. Една такава форма са WEB-
базираните изпитни тестове и тестове за самоподготовка. В доклада са разгледани 
възможностите за използване в обучението на софтуерното приложение за разработване и 
решаване на тестове TCExam. 
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ВЪВЕДЕНИЕ  

Софтуерното приложение TCExam е WEB-базирано FLOSS (Free/Libre/Open-Source 
Software) компютърно софтуерно приложение на италианската фирма Technic.com s.r.l., 
предназначено за разработване, изпълнение (решаване) и оценка на тестове. Работата с него 
изисква то да бъде инсталирано на сървър със съответно стандартно програмно осигуряване. 

Свободният софтуер с отворен код (FOSS) или свободният/безплатен софтуер с отворен код 
(FLOSS) е софтуер, който предоставя правото на потребителите да използват, изучават, 
променят и подобряват на неговият дизайн и неговият изходен код. Когато се говори за 
свободен софтуер се има предвид такъв без времеви ограничения, без ограничение във 
възможностите или платен под една или друга форма. Предлаганият General Public лиценз е 
предназначен да гарантира на потребителите, че те имат свободата да разпространяват копия на 
този софтуер, че могат да въвеждат промени в софтуера или да използват части от него в нови 
безплатни програми, както и правото да извършват тези действия. През последните години този 
подход към разработване на такъв софтуер  набра скорост, като неговите потенциални ползи 
все повече се признават както от физически лица, така и от фирми [1]. 

Приложението TCExam е лесно за използване и не изисква скъп хардуер, нито допълнителен 
платен софтуер, като потребителите се свързват към TCExam чрез стандартен Web-браузър 
като Mozilla Firefox или Internet Explorer. 
 
СТРУКТУРА НА СОФТУЕРНОТО  ПРИЛОЖЕНИЕ TCExam 

Приложението TCExam е разделено на две основни секции: „Публична” (Public) и 
„Администраторска” (Administration) [2]. 
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Публичната (потребителската) секция съдържа форми и интерфейси, които се използват от 
потребителите за изпълнение (решаване) на тестове. За достъп до тази зона, потребителите 
трябва да се регистрират, след което да влязат в системата  със своето потребителско име и 
парола, които се получават от администратора след попълване на регистрационна форма [3] – 
фиг. 1, а. Когато тестовете са предназначени и за потребители от чужбина, същите могат да се 
създават като многоезични, а изборът на език става директно от меню – фиг. 1, б.  
 

 
а) форма на български език 

 
 

 
б) форма на английски език 

 
Фиг. 1. Форма за регистрация и вход в TCExam 

 
След влизане в системата, потребителите виждат страница със списък от тестовете, които 

могат да бъдат решавани, а също така и на такива, които вече са решени [2, 3] – фиг. 2, а. 
Списъкът на визуализираните тестове за решаване зависи от относителния срок за който те са 
активни, както и от редица други условия, поставени от „Администратора”. 

От списъка на активните тестове, потребителят може да избере измежду следните основни 
функции: информация – показване в текстов вид на информация за конкретен тест; 
изпълнение – стартиране решаването на теста; продължи – продължаване на прекъснат тест; 
резултати – показване на резултатите от вече решени тестове [3]. Ако в момента няма активни 
тестове се извежда съответно съобщение – фиг. 2, б). 

Администраторската секция съдържа форми и интерфейси за управление на цялата система, 
включително управление на бази данни, генериране на тестове и резултати. Администраторът 
може да се следи в реално време решаването на тестовете от потребителите, като има права да 
спре, рестартира или увеличава оставащото време на всяко изпитване. След като даден тест е 
попълнен, администраторът може да извършва следните основни дейности: ръчно да оцени 
отговорите от вида „свободен текст”; да визуализира и отпечата общите и подробните 
резултати; да изпраща резултатите на всеки потребител по електронна поща; да показва 
статистика и др. Особено полезна е генерираната статистическа информация, която подпомага 
анализирането на резултатите от провежданите тестове и степента на усвояване на учебния 
материал от обучаемите [3] – (фиг. 3).   
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а) 
 

 
б) 

Фиг. 2. Форма за визуализиране на наличните тестове в TCExam 
 
 

 
 

Фиг. 3. Една от формите за визуализиране на статистическа информация в TCExam 
 

ВИДОВЕ ЕКРАННИ ФОРМИ НА ВЪПРОСИ  В TCExam 

Софтуерното приложение за тестове TCExam поддържа четири форми на въпроси: 
• Въпроси с еднозначен отговор (Multiple Choice Single Answer – MCSA) 
 Във формата за отговор може да се посочва само един верен отговор, избран измежду 

няколко алтернативни (фиг. 4, а). 
• Въпроси с повече от един отговор (Multiple Choice Multiple Answer – MCМA) 
Във формата за отговор може да се посочва повече един верен отговор, които са приложими 

(верни) за даден въпрос (фиг. 4, б). 
• Въпроси изискващи точна подредба на посочените отговори (Ordering Answers – ORDER) 
Във формата за отговор е необходимо посочените отговори да се подредят в определен ред 

(фиг. 4, в). 
• Въпроси с отворен отговор (Free-answer questions, Essay questions, Subjective questions, 

Short-answer questions – TEXT) 
При този вид въпроси отговорът може да бъде под формата на дума (или думи), фраза, 

изречение, абзац или дълги като есе форми (фиг. 4, г).  

Вече решен тест 

Тест за решаване 
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Отговорите на въпросите от вида „есе” се оценяват ръчно. Кратките отговори, под формата 
на думи, фрази или къси изречения, както и останалите форми на въпроси позволяват да се 
оценяват автоматично. 

         
а)                 б)                 в)                 г) 

 
Фиг. 4. Екранни форми за отговор на въпроси       Фиг . 5. Форма на комбиниран въпрос в TCExam 

 
РАЗРАБОТВАНЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ В TCExam 

Разработването на тестовете е свързано с използване на съответни форми в TCExam. 
Въпросите в тестовете могат да бъдат обособени в групи, като при генерирането на даден тест 
изборът на въпроси, от дадена група в базата данни, и подредбата на посочените отговори става 
на случаен принцип.    

Визуализирането на въпросите в TCExam става чрез готови екранни форми. Въпросите 
могат да бъдат представяни под формата на чист текст, като е възможно той да се комбинира с 
графично изображение или формула (фиг. 5).   

Формата за изпълнение (решаване) на тест съдържа два раздела [3] – фиг. 6. В първия раздел 
на потребителят се показва само един избран от него въпрос, на който може да маркира 
отговор. С помощта на изведени бутони посоченият отговор се потвърждава, като потребителят 
може също да избере измежду преминаване към следващ или предходен въпрос, като в 
последващ момент може да се върне към въпрос, на който не е отговорил. Потребителите имат 
свободата свободно да променят отговора на даден въпрос (или въпроси) по всяко време на 
изпитването, а също и да прекратят решаването на теста по всяко време, като могат да 
продължат отново в рамките на регламентираното време. 

Вторият раздел съдържа менюто, за избор на въпроси и показване на техния статус (избран, 
показван, отговорено), както и с колко точки се оценят, към коя група спадат и част от текста 
на въпросите (виж. фиг. 6). 

В специален прозорец потребителите могат да оставят общ коментар за решавания тест.  
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Фиг . 6. Екранна форма за показване на въпросите в TCExam при решаване на тест 

 
Когато потребителят прецени, че вече е решил изцяло теста, е необходимо това да се 

потвърди, като след това тестът вече не може да се активира за решаване. Решаването на теста 
се прекратява автоматично и когато определеното за решаването му време е изтекло.  

Приложението TCExam позволява на потребителя да генерира решените тестове във формат 
PDF, които могат да бъдат съхранени на диск, отпечатани или изпратени по e-mail. 

 
СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА С TCExam 

TCExam е WEB-базирано приложение, разработено на популярната платформа LAMP (GNU 
Linux операционна система, Apache Web сървър, MySQL система за управление на бази данни 
и езика за програмиране PHP). Едно от предимствата на програмната система TCExam е, че тя 
може да бъде инсталиран на почти всеки сървър, който може да работи с PHP, включително на 
такива работещи под Unix, Solaris, Mac OS X и Windows. Базата данни е организирана по 
начин, позволяващ лесно да бъде ползвана от външни приложения. В допълнение може да се 
отбележи, че вместо MySQL, може да се използва PostgreSQL, като също така е възможно да се 
добавят драйвери за други системи за управление на бази данни. За работата на  TCExam не се 
изисква използването допълнителен платен (в повечето случаи и доста скъп) софтуер. 
Програмната платформа и гъвкави технически изисквания дават възможност TCExam да се 
инсталира на почти всеки компютър (напр. върху компютър на училищната компютърна зала 
или локален WEB-сървър), както и на WEB сървъри, управлявани от WEB хостинг доставчици. 
Експериментални резултати показват, че дори на по-стар компютър, изграден на базата на 
AMD Athlon XP 2400 + процесор, 1GB RAM и 100Mbps Ethernet карта, може лесно да се справи 
с 50 теста, решавани едновременно [2]. Ниските системни изисквания са особено важни, тъй 
като спомагат за използване на TCExam и от потребители с по-скромни финансови 
възможности (средни и висши училища с ограничено финансиране), за които съвременния 
хардуер се явява недостъпен поради високата си цена. 

Посочените предимства на TCExam в момента го правят най-често използвания свободен 
софтуер за компютърно оценяване в света, като негови потребители са множество 
университети, училища, държавни и частни фирми [2]. 

 

Въпрос на който се отговаря 

Въпроси в теста и техния 
статус 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарастващите през последните години изисквания за масово въвеждане на електронни 
форми за обучение в средното и висшето образование налагат използването на специализирани 
софтуерни приложения. Особено удачни за използване се оказват WEB-базираните приложения 
от вида „електронен изпит” или т.н. компютърно-базирани тестове, работещи в интернет и 
интранет среда.  

Софтуерното WEB-базирано приложение TCExam напълно отговаря на съвременните 
изисквания за обучение. Като основни негови предимства могат да се посочат следните: 

 напълно свободно и безплатен за използване софтуер с отворен код, позволяващ 
допълване и развитие; 

 изисква стандартно програмно осигуряване – операционна система Windows, Apache Web 
сървър, система за управление на бази данни MySQL, езика за програмиране PHP; 

 ниски системни изисквания към компютърната техника; 
 възможност за работа и изготвяне на тестове на много езици; 
 четири различни форми на въпросите, включително включване на графики и формули  в 
тях;  

 възможност за дистанционно изпитване на обучаемите; 
 автоматизирано оценяване на решаваните тестове; 
 извеждане на богата статистическа информация, свързана с решаваните тестове; 
 сравнително лесно и гъвкаво администриране. 
В заключение може да се отбележи, че приложението TCExam позволява да се 

автоматизират всички фази на тестовото изпитване – от съставянето на тестовете до 
оценяването им. TCExam напълно заменя традиционните „хартиени”  форми за изпитване 
(тестуване) на обучаемите и опростява целия цикъл на самоподготовка и проверка на знанията. 
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