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Οδηγίες Χρήσης KeyExam

Εισαγωγή

Το KeyExam είναι ένα πρόγραµµα που παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής διαγωνισµάτων
αποτελούµενων από ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου, µέσω δικτύου, σε πραγµατικό χρόνο. Όλη η
διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνίσµατος γίνεται µέσω Η/Υ. Μπορεί να χρησιµποιηθεί για τη
διαγνωστική αξιολόγηση και την πρακτική εξάσκηση για την εξέταση των µαθητών /
εκπαιδευόµενων. Πιο συγκεκριµένα προσφέρει:
∆υνατότητα συγγραφής θεµάτων και δηµιουργίας τραπεζών θεµάτων από τον καθηγητή.
∆υνατότητα δηµιουργίας και διεξαγωγής διαγωνισµάτων µε θέµατα του καθηγητή, από τις
τράπεζες θεµάτων της Keystone ή µε συνδυασµό των δύο.
∆υνατότητα διαφοροποίησης του ίδιου διαγωνίσµατος προς αποφυγή της αντιγραφής.
Χρονοµέτρηση του διαγωνίσµατος.
Αυτόµατη διόρθωση/βαθµολόγηση των "γραπτών".
Αναλυτική εκτύπωση των διαγωνισµάτων, των αποτελεσµάτων και των στατιστικών.
∆υνατότητα εξαγωγής των αποτελεσµάτων του διαγωνίσµατος και των στατιστικών σε Excel ή
αρχείο HTML για περαιτέρω επεξεργασία ή αποθήκευση.
Οι σελίδες που ακολουθούν αποτελούν έναν σύντοµο οδηγό για τη χρήση της εφαρµογής. Με τη
βοήθεια του οδηγού αυτού θα µπορέσετε να εξοικειωθείτε πλήρως µε το περιβάλλον εργασίας του
προγράµµατος και να γνωρίσετε όλες τις δυνατότητες που σας παρέχει.

Βασικοί Ορισµοί και Συµβάσεις για Αρχάριους χρήστες των Windows

Αυτή η ενότητα θα πρέπει οπωσδήποτε να διαβαστεί από τους χρήστες εκείνους που
είναι αρχάριοι στη χρήση των Windows. Οι υπόλοιποι µπορούν να αρχίσουν το
διάβασµα αυτού του οδηγού χρήσης κατευθείαν από την επόµενη ενότητα.
Εδώ θα αναφέρουµε τη σηµασία ορισµένων από τους βασικότερους όρους, στους οποίους θα
αναφερθούµε και που θα χρειαστεί να γνωρίζετε για την απρόσκοπτη εργασία σας µε το
πρόγραµµα.
Μονό Κλικ (Click): Όταν βλέπετε αυτόν τον όρο, όπως για παράδειγµα, "...πρέπει να κάνετε κλικ
στο κουµπί...", ή "...κάνετε κλικ στον τίτλο...", αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα ακόλουθα
βήµατα:
1. Να µεταφέρετε το δείκτη του ποντικιού στην οθόνη σας, πάνω από το αντικείµενο το οποίο θα
υποστεί το µονό κλικ.
2. Να πατήσετε (Προσοχή: µην το κρατήσετε πατηµένο, απλά πατήστε και αφήστε), το αριστερό
πλήκτρο του ποντικιού σας φροντίζοντας το ποντίκι σας να παραµένει κατά το δυνατόν
ακίνητο πάνω από το αντικείµενο στο οποίο εφαρµόζετε το µονό κλικ.
∆ιπλό Κλικ (Double Click): Όταν βλέπετε αυτόν τον όρο, για παράδειγµα, " ...πρέπει να κάνετε
διπλό κλικ στο εικονίδιο...", ή " ...κάνετε διπλό κλικ στον τίτλο...", αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να
κάνετε τα ακόλουθα βήµατα:
1. Να µεταφέρετε τον δείκτη του ποντικιού στην οθόνη σας, πάνω από το αντικείµενο το οποίο
θα υποστεί το διπλό κλικ.
2. Να πατήσετε πολύ σύντοµα και πολύ κοφτά, δύο φορές το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού
σας προσέχοντας το διάστηµα που θα µεσολαβήσει µεταξύ των δύο κλικ να είναι ελάχιστο.
(Προσοχή: και πάλι µην κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο του ποντικιού σας).
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Σύρσιµο (Drag): Οταν δείτε αυτόν τον όρο, όπως για παράδειγµα "... σύρετε µε το ποντίκι σας
το...", αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να κάνετε τις ακόλουθες κινήσεις:
1. Να µεταφέρετε το δείκτη του ποντικιού στην οθόνη σας, πάνω από το αντικείµενο,
(παράθυρο, δείκτης κύλισης κ.α.), το οποίο σας λέµε να σύρετε.
2. Να πατήσετε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας και κρατώντας το πατηµένο, να σύρετε
το αντικείµενο στην οθόνη. Θα παρατηρήσετε ότι το συρόµενο αντικείµενο θα µετακινείται
καθώς µετακινείτε το ποντίκι σας. Όταν ικανοποιηθείτε από τη νέα θέση του αντικειµένου σας,
αφήστε το δάχτυλό σας από το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σας.
Κουµπιά και Πλήκτρα: Όπου βλέπετε να αναφέρεται η λέξη κουµπί, εννοούµε ένα ανάγλυφο
εικονίδιο το οποίο φαίνεται στην οθόνη του υπολογιστή σας και το οποίο µπορείτε να πατήσετε
κάνοντας µονό κλικ πάνω σε αυτό µε το ποντίκι σας, ενώ όπου βλέπετε να αναφέρεται η λέξη
πλήκτρο εννοούµε ένα πλήκτρο από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας. Tα πλήκτρα
παρουσιάζονται µε ένα µικρό ανάγλυφο εικονίδιο, όπως για παράδειγµα:
κάτω βέλος,
πλήκτρο Control,
δεξί βέλος
Όπου µεταξύ πλήκτρων δείτε να υπάρχει το σύµβολο , αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να πατηθούν και
τα δύο πλήκτρα µαζί. Αν δηλαδή δείτε τον συνδυασµό
θα πρέπει:
1. Να πατήσετε και να κρατήσετε πατηµένο το πλήκτρο
2. Να πατήσετε το πλήκτρο και τέλος, να αφήσετε και τα δύο πλήκτρα ταυτόχρονα.
Focus (Εστίαση): Με τη χρήση του όρου αυτού, σε φράσεις όπως " ...έχοντας το focus στο
παράθυρο...", η " ...το focus µεταφέρεται στο...", εννοούµε την κατάσταση εκείνη στην οποία
βρίσκεται κάποιο στοιχείο της εφαρµογής, συνήθως ένα παράθυρο, όταν είναι επιλεγµένο. Τα
επιλεγµένα παράθυρα έχουν άλλο χρώµα γραµµής τίτλου από τα µη επιλεγµένα. Προσέξτε στο
εσωτερικό µιας εφαρµογής, µόνο ένα παράθυρο µπορεί να είναι επιλεγµένο. Το παράθυρο αυτό
λέµε ότι έχει το focus. Για να δώσουµε το focus σε κάποιο παράθυρο συνήθως αρκεί να κάνουµε
κλικ σε οποιοδήποτε σηµείο του.
Χειρισµός Μενού: H Γραµµή Μενού εµφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής αµέσως
κάτω από τη γραµµή τίτλου.

Στη γραµµή µενού βλέπετε ταξινοµηµένες ανά κατηγορία, τις βασικές οµάδες εντολών της
εφαρµογής. Για να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο µενού για την κάθε οµάδα εντολών, θα πρέπει να
κάνετε κλικ µε το ποντίκι σας πάνω στον τίτλο της συγκεκριµένης οµάδας εντολών.
Ας υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι θέλετε να χρησιµοποιήσετε την εντολή "Έξοδος", η οποία
βρίσκεται στο µενού "Αρχείο". Οι κινήσεις σας πρέπει να είναι οι ακόλουθες:
Κάντε κλικ µε το ποντίκι σας στη λέξη "Αρχείο". Αµέσως, η λέξη θα
χρωµατιστεί µε το χρώµα επιλογής και θα εµφανιστεί το µενού κάτω
από αυτήν.
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Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από τη λέξη "Έξοδος".
Όταν ο δείκτης βρεθεί από πάνω της (θα το καταλάβετε καθώς θα
αποκτήσει και αυτή χρώµα επιλογής) κάντε κλικ σ' αυτήν.

Αυτός είναι ο τρόπος µε τον οποίο ενεργοποιούµε κάποιο µενού και εκτελούµε κάποια εντολή του.
Παρατηρήστε ακόµη ότι πολλές εντολές έχουν στο δεξί τους µέρος ένα συνδυασµό πλήκτρων π.χ.
Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+E. Αυτός ο συµβολισµός σηµαίνει ότι εναλλακτικά µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τον αναγραφόµενο συνδυασµό για την εκτέλεση της εντολής.

Εγκατάσταση Εφαρµογής

Η εγκατάσταση του KeyExam γίνεται µέσω ενός ειδικού προγράµµατος εγκατάστασης που βρίσκεται
στο CD-ROM της εφαρµογής. Το KeyExam αποτελείται από δύο µέρη: το περιβάλλον καθηγητή και
το περιβάλλον µαθητή. Το περιβάλλον καθηγητή εγκαθίσταται στον υπολογιστή απ' όπου ο
καθηγητής θα προετοιµάσει και θα διευθύνει το διαγώνισµα, ενώ το περιβάλλον µαθητή
εγκαθίσταται στους υπολογιστές των µαθητών.
Τα παραπάνω σηµαίνουν ότι το KeyExam θα πρέπει να εγκατασταθεί ξεχωριστά σε
κάθε υπολογιστή που θα λάβει µέρος στα δικτυακά διαγωνίσµατα. Στον υπολογιστή
του καθηγητή θα εγκαταστήσετε το περιβάλλον καθηγητή, ενώ στους υπολογιστές των
µαθητών θα εγκαταστήσετε το περιβάλλον µαθητή.
Το πρόγραµµα εγκατάστασης ξεκινά αυτόµατα µε την είσοδο του CD-ROM στη µονάδα ανάγνωσης
CD-ROM του κάθε υπολογιστή. Εάν για κάποιο λόγο το πρόγραµµα εγκατάστασης δεν ξεκινήσει
αυτόµατα (π.χ. έχετε απενεργοποιήσει την αυτόµατη εκκίνηση των CD), τότε εκτελέστε το
πρόγραµµα "install.exe" από το CD-ROM. Με την εκκίνηση του προγράµµατος εγκατάστασης θα
δείτε την ακόλουθη οθόνη όπου πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο όπου θέλετε να εγκατασταθεί το
KeyExam.
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Αµέσως µετά θα δείτε την ακόλουθη οθόνη όπου πρέπει να επιλέξετε ποιο περιβάλλον θέλετε να
εγκαταστήσετε.

Όπως περιγράψαµε και παραπάνω, θα επιλέξετε το περιβάλλον καθηγητή για τον υπολογιστή τον
οποίο θα χρησιµοποιήσει ο καθηγητής, και το περιβάλλον µαθητή για όλους τους υπόλοιπους
υπολογιστές.
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Εκκίνηση Εφαρµογής

Το πρόγραµµα εγκατάστασης της εφαρµογής δηµιουργεί ένα εικονίδιo για την εκκίνησή της.
Από το µενού Start (Έναρξη) των Windows επιλέξτε Programs (Προγράµµατα)
KeyExam Περιβάλλον Καθηγητή
Μετά την εκκίνηση του προγράµµατος, θα παρουσιαστεί µπροστά σας το βασικό περιβάλλον
εργασίας του KeyExam όπως περιγράφεται στην επόµενη ενότητα.

Περιβάλλον Εργασίας

Μετά την εκκίνηση του προγράµµατος, θα παρουσιαστεί µπροστά σας το βασικό περιβάλλον
εργασίας του KeyExam. Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι βασικές ονοµασίες των διαφόρων
λειτουργικών περιοχών του προγράµµατος.

Όπως βλέπετε, το περιβάλλον εργασίας αποτελείται από δύο είδη παραθύρων και µια γραµµή
εργαλείων τα οποία βρίσκονται στο εσωτερικό ενός µεγαλύτερου κεντρικού παραθύρου. Βλέπουµε
δηλαδή:
Κεντρικό παράθυρο KeyExam: είναι αυτό που η γραµµή τίτλου του γράφει "KeyExam ∆είγµα Βάσης Ενιαίου Λυκείου".
Γραµµή Μενού: η γραµµή που εµφανίζεται στο άνω µέρος του κεντρικού παραθύρου.
Παρέχει πρόσβαση σε όλες τις εντολές της εφαρµογής.
Γραµµή εργαλείων: η γραµµή που εµφανίζεται αµέσως κάτω από τη γραµµή Μενού. Στη
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γραµµή αυτή θα βρείτε µε τη µορφή "κουµπιών" ορισµένες από τις σηµαντικότερες εντολές
του προγράµµατος.
Παράθυρο Τράπεζας Θεµάτων: στη γραµµή τίτλου του, γράφει "∆είγµα Βάσης Ενιαίου
Λυκείου". Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται τα διάφορα θέµατα της συγκεκριµένης τράπεζας
θεµάτων. Από εδώ µπορείτε να συγγράψετε νέα θέµατα ή και να διαχειριστείτε υπάρχοντα
θέµατα. Σηµειωτέον ότι µπορείτε να έχετε ταυτόχρονα πολλαπλά παράθυρα Τραπεζών
Θεµάτων.
Παράθυρο ∆ιαγωνίσµατος: η γραµµή τίτλου αυτού του παραθύρου γράφει "∆είγµα
∆ιαγωνίσµατος". Στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται τα περιεχόµενα του συγκεκριµένου
διαγωνίσµατος. Από εδώ µπορείτε να επιλέξετε τα θέµατα που θέλετε να συµπεριλάβετε στο
διαγώνισµα, καθώς και να ορίσετε διάφορες άλλες παραµέτρους του διαγωνίσµατος. Μπορείτε
επίσης να έχετε ταυτόχρονα πολλαπλά παράθυρα διαγωνισµάτων.
Προσέξτε ότι κάθε παράθυρο διαθέτει µία γραµµή τίτλου στην οποία αναφέρεται το περιεχόµενό
του. Παρατηρήστε επίσης ότι στο εσωτερικό του κεντρικού παραθύρου, αυτό µε τίτλο "KeyExam ∆είγµα Βάσης Ενιαίου Λυκείου", µόνο ένα παράθυρο έχει το focus. Το παράθυρο το οποίο έχει το
focus θα έχει πάντοτε γραµµή τίτλου χρωµατισµένη µε το ίδιο χρώµα που έχει και ή γραµµή τίτλου
του κεντρικού παραθύρου.
Τα παράθυρα αυτά, µπορείτε να τα µετακινήσετε σε οποιοδήποτε σηµείο της οθόνης σας και να τα
αυξοµειώσετε ως προς το µέγεθός τους, για να ταιριάζουν καλύτερα µε το περιβάλλον εργασίας που
εσείς θέλετε να δηµιουργήσετε. Για παράδειγµα δοκιµάστε:
Για να µετακινήσετε κάποιο παράθυρο σύρετε απλά τη γραµµή τίτλου του.
Για να αυξοµειώσετε το µέγεθός του, µπορείτε να µεταφέρετε το ποντίκι σας σε κάποια από τις
ακραίες πλευρές του. Προσεγγίζοντας µε το ποντίκι την πλευρά που επιλέξατε θα δείτε το
δείκτη του ποντικιού να αλλάζει σχήµα. Τότε µπορείτε να σύρετε την πλευρά αυτήν προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυµείτε. Οταν αφήσετε το ποντίκι σας, το παράθυρο θα έχει το
νέο του µέγεθος.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας σας µε το KeyExam, φυσικά θα έρθετε σε επαφή και µε άλλα
λειτουργικά τµήµατα του προγράµµατος (παράθυρα, διαλόγους κ.λ.π.). Τα τµήµατα αυτά θα τα
εξετάσουµε αναλυτικά στη συνέχεια. Παρόλα αυτά τα Παράθυρα Τραπεζών Θεµάτων και τα
Παράθυρο ∆ιαγωνισµάτων µαζί µε τη Γραµµή Εργαλείων είναι τα σηµαντικότερα.
Η παρουσίαση των διάφορων εργασιών τις οποίες µπορείτε να εκτελέσετε, θα γίνεται, όταν είναι
εφικτό, µε τρεις εναλλακτικούς τρόπους:
Εκτέλεση από το πληκτρολόγιο.
Εκτέλεση µε άµεση επέµβαση του ποντικιού.
Εκτέλεση από τη γραµµή εργαλείων του προγράµµατος.

Οδηγίες Βήµα - Βήµα
Σε γενικές γραµµές, η λειτουργία του προγράµµατος χωρίζεται σε τρία τµήµατα:
1. Την συγγραφή θεµάτων ή τη δηµιουργία τραπεζών θεµάτων από τον εκπαιδευτικό.
2. Την κατασκευή διαγωνισµάτων από τον εκπαιδευτικό µε θέµατα από τις δικές του τράπεζα
θεµάτων ή από τις τράπεζες θεµάτων της Keystone.
3. Τη διεξαγωγή των διαγωνισµάτων και την εξαγωγή των σχετικών αποτελεσµάτων και
στατιστικών.
Οι επόµενες ενότητες περιγράφουν λεπτοµερώς αυτές τις ενέργειες.
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Τράπεζες Θεµάτων

Ας δούµε αναλυτικά τον τρόπο συγγραφής θεµάτων-ερωτήσεων και δηµιουργίας τράπεζας
θεµάτων: ο καθηγητής µπορεί να συγγράψει τα δικά του θέµατα για ένα συγκεκριµένο διαγώνισµα
ή να δηµιουργήσει τις δικές του τράπεζες θεµάτων για διάφορα µαθήµατα δηµιουργώντας φακέλους
και υποφακέλους µε ιεραρχική δοµή (δενδροδιάγραµµα).
Η συγγραφή του κάθε θέµατος γίνεται µέσω ενσωµατωµένου κειµενογράφου µε δυνατότητες που
καλύπτουν την συγγραφή θεµάτων για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο/µάθηµα, σε περιβάλλον
που παρέχει τις βασικές λειτουργίες ενός word processor και είναι παρόµοιο µε αυτό του Word έτσι
ώστε να είναι οικείο σε όλους τους χρήστες.
Για κάθε θέµα ο καθηγητής µπορεί:
Να
Να
Να
Να

γράψει την εκφώνηση και τις πιθανές απαντήσεις
επιλέξει τη σωστή απάντηση
προσθέσει τυχόν παρατηρήσεις επί της άσκησης
ορίσει τον χρόνο επίλυσης

∆ηµιουργία
Για να δηµιουργήσουµε µια νέα τράπεζα θεµάτων, επιλέγουµε την εντολή "Τράπεζες Θεµάτων /
∆ηµιουργία" από το κύριο µενού της εφαρµογής. Τότε θα εµφανισθεί το παρακάτω παράθυρο:
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Ακολούθως επιλέγουµε την εντολή "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Παράπλευρης Ενότητας" για να
δηµιουργήσουµε και να ονοµάσουµε το νέο θέµα. Με τον ίδιο τρόπο µπορούν να δηµιουργηθούν και
άλλες ενότητες, φάκελοι και υποφάκελοι οργανωµένοι ιεραρχικά (σε δενδροδιάγραµµα).
Κάθε θέµα µπορεί να ανήκει σε µια ευρύτερη ενότητα (π.χ. οµάδα θεµάτων, κεφάλαιο ή µάθηµα),
αλλά είναι αυτόνοµο έτσι ώστε να µπορεί να ενταχθεί σε κάποιο διαγώνισµα. Επιπλέον υπάρχει η
δυνατότητα αναδιοργάνωσης των θεµάτων και των ενοτήτων µε τη διαδικασία Drag & Drop).

Συγγραφή Εκφώνησης

Αφού δώσουµε έναν τίτλο στο νέο θέµα (σ' αυτό το παράδειγµα το ονοµάσαµε απλά "Θέµα 1"), θα
µετακινηθούµε στη δεξιά περιοχή του παραθύρου, όπου θα αρχίσουµε τη συγγραφή της εκφώνησης
του θέµατος.

Η συγγραφή γίνεται µέσω του ενσωµατωµένου κειµενογράφου, οι δυνατότητες του οποίου
καλύπτουν την συγγραφή θεµάτων για οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο/µάθηµα. Το περιβάλλον
παρέχει όλες τις βασικές λειτουργίες ενός word processor:
Επιλογή γραµµατοσειράς, µεγέθη, χρώµατα, έντονα, πλάγια, δείκτες, εκθέτες,
παραγραφοποίηση, κουκκίδες κτλ.
Εισαγωγή εξισώσεων, εικόνων και άλλων αντικειµένων (π.χ. πλήρης υποστήριξη Equation
editor, Excel κτλ.).
Αντιγραφή-επικόλληση εσωτερικά στο πρόγραµµα και από υπάρχοντα αρχεία των χρηστών.
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Συγγραφή Εναλλακτικών Απαντήσεων
Μετά τη συγγραφή της εκφώνησης θα προσθέσουµε τις εναλλακτικές απαντήσεις. Εισάγουµε κάθε
εναλλακτική απάντηση µε την εντολή "Κείµενο / Αρχή πολλαπλής επιλογής". Αυτή η εντολή
εµφανίζει ένα χαρακτηριστικό σήµα όπως βλέπουµε στην παρακάτω οθόνη:
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Επιλογή Ορθής Απάντησης

Αφού προσθέσουµε όλες τις εναλλακτικές απαντήσεις, πρέπει να σηµειώσουµε ποια από αυτές είναι
η σωστή απάντηση. Αυτό γίνεται µε ένα διπλό κλικ του ποντικιού πάνω στο ειδικό σήµα στην αρχή
της γραµµής.

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, το χρώµα του ειδικού σήµατος είναι διαφορετικό για τη
σωστή απάντηση (πράσινο για τη σωστή απάντηση, µπλε για τις υπόλοιπες).
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Προσθήκη Παρατήρησης

Σε περίπτωση που θέλουµε να επισηµάνουµε κάτι στους εξεταζόµενους πέρα από το βασικό σώµα
της εκφώνησης, µπορούµε να προσθέσουµε παρατηρήσεις κάτω από τις πολλαπλές επιλογές.
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Ορισµός Χρόνου Επίλυσης

Τέλος θα κάνουµε κλικ στα δύο πεδία στο πάνω µέρος του παραθύρου για να ορίσουµε τον
προτεινόµενο χρόνο επίλυσης του θέµατος. Στην παρακάτω οθόνη, ορίσαµε τον χρόνο σε δύο
λεπτά.

Κατασκευή ∆ιαγωνίσµατος
Ας δούµε τώρα αναλυτικά τον τρόπο κατασκευής ενός διαγωνίσµατος. Ο καθηγητής µπορεί να
επιλέξει είτε θέµατα που έχει γράψει ο ίδιος, είτε από τις τράπεζες θεµάτων της Keystone, είτε µε
συνδυασµό των δύο και να δηµιουργήσει διαγωνίσµατα µε όσα θέµατα επιθυµεί. Σε κάθε
διαγώνισµα µπορεί:
Να δώσει έναν τίτλο.
Να επιλέξει εάν η διάταξη των θεµάτων θα είναι ίδια για όλους τους εξεταζόµενους, ή
διαφορετική προς αποφυγή της αντιγραφής.
Να επιλέξει θέµατα από την δική του τράπεζα θεµάτων ή από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα µε
µια απλή διαδικασία µεταφοράς και εναπόθεσης (Drag & Drop).
Να δει στην οθόνη του το πλήθος, τον κατάλογο και τον χρόνο επίλυσης όλων των
επιλεγµένων θεµάτων.
Να δει τον συνολικό προτεινόµενο χρόνο διεξαγωγής του διαγωνίσµατος που προκύπτει από
το άθροισµα των χρόνων των επιµέρους θεµάτων και να τον τροποποιήσει εάν το επιθυµεί
(προσαρµοσµένος χρόνος).
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Παράθυρο ∆ιαγωνίσµατος

Για να δηµιουργήσουµε ένα νέο διαγώνισµα επιλέγουµε την εντολή "∆ιαγωνίσµατα / ∆ηµιουργία"
και συµπληρώνουµε τον τίτλο του διαγωνίσµατος. Τότε θα εµφανισθεί η παρακάτω οθόνη:

Αυτό είναι το παράθυρο δηµιουργίας του διαγωνίσµατος. Εδώ µπορεί κανείς:
Να δώσει έναν τίτλο στο διαγώνισµα. Αυτός ο τίτλος θα εµφανίζεται και στην οθόνη των
εξεταζόµενων. Στο παράδειγµα αυτό, το διαγώνισµα ονοµάστηκε "∆ιαγώνισµα Φυσικής Μαθηµατικών".
Να επιλέξει εάν η διάταξη των θεµάτων θα είναι ίδια για όλους τους µαθητές ή διαφορετική
(τα θέµατα θα είναι δηλαδή ανακατεµένα) προς αποφυγή της αντιγραφής µεταξύ των
µαθητών. Στο παραπάνω παράδειγµα επιλέξαµε τα θέµατα να είναι "Ίδια για όλους".
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Επιλογή Θεµάτων

Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή των θεµάτων του διαγωνίσµατος. Χρησιµοποιούµε την τεχνική
µεταφοράς και εναπόθεσης (Drag & Drop) µεταξύ των τραπεζών θεµάτων και του παραθύρου
διαγωνίσµατος για να επιλέξουµε τα διάφορα θέµατα.

Στην παραπάνω οθόνη επιλέξαµε το πρώτο θέµα από την τράπεζα θεµάτων που έχει κατασκευάσει ο
καθηγητής. Παρατηρούµε επίσης ότι στο κάτω µέρος φαίνεται το πλήθος των ερωτήσεων που
έχουµε επιλέξει (1) καθώς και ο προτεινόµενος χρόνος (2' 00'').

Συνεχίζουµε προσθέτωντας ένα δεύτερο θέµα στο διαγώνισµα από την τράπεζα θεµάτων της
Keystone (διακρίνεται από το κόκκινο εικονίδιο στα αριστερά του θέµατος). Και πάλι βλέπουµε το
πλήθος των ερωτήσεων που έχουµε επιλέξει (2) και (αθροιστικά) τον προτεινόµενο χρόνο (3' 30'').
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Προσαρµογή Χρόνου ∆ιεξαγωγής

Εδώ βλέπουµε το παράθυρο δηµιουργίας του διαγωνίσµατος µετά την ολοκλήρωση της επιλογής
των θεµάτων (εδώ έχουµε 5 θέµατα). Ο προτεινόµενος χρόνος και για τα πέντε θέµατα είναι 9' 30''.

Τέλος µπορούµε να τροποποιήσουµε (εάν φυσικά κρίνουµε σκόπιµο) τον συνολικό χρόνο
διεξαγωγής του διαγωνίσµατος επιλέγοντας 15' αντί για 9' 30''.
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Έλεγχος ∆ιαγωνίσµατος

Μετά την επιλογή των θεµάτων µπορούµε να δούµε το διαγώνισµα ολοκληρωµένο και να το
εκτυπώσουµε εάν το επιθυµούµε για έναν τελικό έλεγχο. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της εντολής
"∆ιαγωνίσµατα / Προβολή-Εκτύπωση".
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∆ιεξαγωγή ∆ιαγωνίσµατος

Αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή και ο έλεγχος του διαγωνίσµατος µπορούµε να προχωρήσουµε στη
διεξαγωγή του.
Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνίσµατος οι εξεταζόµενοι:
Απαντούν τις ερωτήσεις επιλέγοντας την σωστή, κατά την άποψή τους, απάντηση.
Μπορούν να δουν το υπόλοιπο του διαθέσιµου χρόνου τους.
Όταν τελειώσουν το διαγώνισµα, στέλνουν το διαγώνισµα στον καθηγητή.
Ταυτόχρονα ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του:
Την εξέλιξη του διαγωνίσµατος, δηλαδή το υπόλοιπο του χρόνου που αποµένει, ποιοι
εξεταζόµενοι δεν έχουν τελειώσει και ποιοι έχουν τελειώσει.
Την επίδοση και τον χρόνο επίλυσης των εξεταζόµενων που έχουν τελειώσει.
Όταν όλοι οι εξεταζόµενοι "στείλουν" το διαγώνισµα στον καθηγητή ή όταν λήξει ο χρόνος, το
KeyExam "συλλέγει" και βαθµολογεί όλα τα γραπτά. Τότε ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του
και µπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσµατα του διαγωνίσµατος:
Την επίδοση (σωστές απαντήσεις και βαθµός) και το χρόνο του κάθε εξεταζόµενου.
Τα γραπτά, τα αποτελέσµατα και τα στατιστικά του διαγωνίσµατος.
Στις επόµενες οθόνες µπορούµε να δούµε αναλυτικά τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνίσµατος, της
βαθµολόγησης και της εξαγωγής αποτελεσµάτων και στατιστικών.
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Αναγγελία ∆ιαγωνίσµατος

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας διεξαγωγής του διαγωνίσµατος γίνεται µέσω της εντολής
"∆ιαγωνίσµατα / ∆ιεξαγωγή". Τότε θα εµφανισθεί η ακόλουθη οθόνη:

Σ' αυτό το σηµείο ο καθηγητής πατά το κουµπί "Αναγγελία ∆ιαγωνίσµατος" για να δώσει την εντολή
"αναγγελίας" προς τους µαθητές προκειµένου αυτοί να "εγγραφούν" για συµµετοχή στο
διαγώνισµα. Ο καθηγητής βλέπει ανά πάσα στιγµή ποιοι µαθητές έχουν "εγγραφεί" και είναι έτοιµοι
να ξεκινήσουν το διαγώνισµα.
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Εγγραφή Μαθητών

Μετά την προτροπή του καθηγητή, οι εξεταζόµενοι εκτελούν την εφαρµογή "KeyExam Client" από
τον υπολογιστή τους. Τότε θα δουν την παρακάτω οθόνη "Εγγραφής" στο διαγώνισµα:

Πατώντας το κουµπί "ΟΚ" εγγράφονται στο διαγώνισµα και θα δουν την ακόλουθη οθόνη στον
υπολογιστή τους.

Με την οθόνη αυτή, πιστοποιείται η "εγγραφή" του εξεταζόµενου στο διαγώνισµα και µπαίνει στη
φάση της "αναµονής" για την έναρξη του διαγωνίσµατος.
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Έναρξη ∆ιαγωνίσµατος

O καθηγητής βλέπει ανά πάσα στιγµή στην οθόνη του υπολογιστή του πόσοι και ποιοι εξεταζόµενοι
έχουν εγγραφεί (Υπολογιστής, χρήστης, "Σε αναµονή").

Όταν εγγραφούν όλοι οι εξεταζόµενοι και ο καθηγητής το κρίνει σκόπιµο, δίνει το σήµα έναρξης και
το διαγώνισµα αποστέλλεται αυτόµατα στους µαθητές. Με το σήµα της έναρξης, ο κάθε
εξεταζόµενος βλέπει ολοκληρωµένο το διαγώνισµα και το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.
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Στη διάρκεια του διαγωνίσµατος οι εξεταζόµενοι:
Απαντούν τις ερωτήσεις επιλέγοντας την σωστή, κατά την άποψή τους, απάντηση. Μπορούν
να αλλάξουν την απάντησή τους εάν το επιθυµούν.
Μπορούν να δουν το υπόλοιπο του διαθέσιµου χρόνου τους (σε λεπτά και δευτερόλεπτα και
µέσω της µπλε µπάρας).
Όταν τελειώσουν το διαγώνισµα, πατώντας το κουµπί "Αποστολή" στέλνουν το διαγώνισµα
στον καθηγητή. Το διαγώνισµα στέλνεται επίσης αυτόµατα στον καθηγητή µε την λήξη του
χρόνου άσχετα από το εάν ο εξεταζόµενος πατήσει το κουµπί της αποστολής ή όχι.
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Επιτήρηση ∆ιαγωνίσµατος

Κατά τη διάρκεια του διαγωνίσµατος, ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του:
Την εξέλιξη του διαγωνίσµατος, δηλαδή το υπόλοιπο του χρόνου που αποµένει, ποιοι
εξεταζόµενοι έχουν τελειώσει και ποιοι όχι.
Την επίδοση και τον χρόνο επίλυσης των εξεταζοµένων που έχουν τελειώσει.
Επίσης στη διάρκεια του διαγωνίσµατος ο καθηγητής:
Μπορεί να λήξει το διαγώνισµα νωρίτερα από τον προβλεπόµενο χρόνο (Λήξη διαγωνίσµατος)
ή και να "ακυρώσει" το διαγώνισµα.
Μπορεί να στείλει µήνυµα σε όλους τους µαθητές το οποίο θα εµφανισθεί στην οθόνη τους
(Αποστολή µηνύµατος).
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Τερµατισµός ∆ιαγωνίσµατος

Όταν όλοι οι εξεταζόµενοι "στείλουν" το διαγώνισµα στον καθηγητή ή όταν λήξει ο χρόνος, το
KeyExam "συλλέγει" και βαθµολογεί όλα τα γραπτά. Τότε ο καθηγητής βλέπει στην οθόνη του και
µπορεί να εκτυπώσει τα αποτελέσµατα του διαγωνίσµατος:
Την επίδοση (σωστές απαντήσεις, βαθµός και χρόνος) κάθε εξεταζόµενου.
Τα στατιστικά του διαγωνίσµατος
Επίσης ο καθηγητής µπορεί:
Να εξάγει τα αποτελέσµατα του διαγωνίσµατος σε αρχείο Excel (.xls) ή HTML (.htm) για
αποθήκευση ή περαιτέρω επεξεργασία.
Να εκτυπώσει τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα.
Να εκτυπώσει όλα τα γραπτά (µε τις απαντήσεις του κάθε µαθητή αλλά και µε τις σωστές
απαντήσεις).
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Στατιστικά ∆ιαγωνίσµατος

Εδώ βλέπουµε τα συνολικά και τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία του διαγωνίσµατος που µπορεί να
δει στην οθόνη και να εκτυπώσει ο καθηγητής.
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Εξαγωγή / Αποθήκευση Αποτελεσµάτων

Ο καθηγητής µπορεί να εξάγει τα αποτελέσµατα και τα στατιστικά του διαγωνίσµατος σε αρχείο
Excel (.xls) ή HTML (.htm). Στην παρακάτω οθόνη φαίνονται τα αποτελέσµατα και τα στατιστικά
του διαγωνίσµατος µετά από την εξαγωγή τους σε αρχείο Excel. Φυσικά µπορεί να γίνει περαιτέρω
επεξεργασία των στοιχείων µέσω του Excel. Η εξαγωγή σε Excel προϋποθέτει µια λειτουργική
εγκατάσταση του Microsoft Office 97 ή 2000.
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Μενού

H Γραµµή Μενού εµφανίζεται στο κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής αµέσως κάτω από τη γραµµή
τίτλου.

Στη γραµµή µενού βλέπετε ταξινοµηµένες ανά κατηγορία τις βασικές οµάδες εντολών της
εφαρµογής:
Μενού
Μενού
Μενού
Μενού
Μενού
Μενού
Μενού

Τραπεζών Θεµάτων
∆ιαγωνισµάτων
Περιεχοµένων
Κειµένου
Επιλογών
Παραθύρου
Βοήθειας

Μενού Τραπεζών Θεµάτων

Αυτό το µενού επιτρέπει την διαχείριση των τραπεζών θεµάτων. Από εδώ µπορεί κανείς να
επιλέξει µια ή περισσότερες τράπεζες θεµάτων τις οποίες θέλει να χρησιµοποιήσει ή να
επεξεργαστεί, καθώς και να δηµιουργήσει νέες τράπεζες θεµάτων. Οι περισσότερες εντολές είναι
διαθέσιµες µόνο όταν το focus είναι σε κάποιο παράθυρο τράπεζας θεµάτων.

∆ηµιουργία: ∆ηµιουργεί µια νέα τράπεζα θεµάτων. Eµφανίζει ένα διάλογο όπου θα δώσετε ένα
όνοµα στη νέα τράπεζα θεµάτων. Μετά µπορείτε να προσθέσετε θέµατα από το παράθυρο βάσης.
∆ιαγραφή: ∆ιαγράφει την τρέχουσα τράπεζα θεµάτων. Θα ζητηθεί επιβεβαίωση της διαγραφής.
Εισαγωγή: Εισάγει νέες τράπεζες θεµάτων ή ανανεώνει τις ήδη υπαρχουσες µε νεότερες εκδόσεις
τους. Οδηγεί σε ενα δευτερεύον µενού µε δύο επιλογές: "CD-ROM" και "Internet". Η πρώτη επιλογή
χρησιµεύει όταν θέλετε να εισάγετε νέες τράπεζες θεµάτων που έχετε αγοράσει από την Keystone
σε µορφή CD-ROM. Η δεύτερη επιλογή χρησιµεύει όταν για την εισαγωγή νέων τραπεζών µέσω του
Internet. Αυτή η επιλογή προϋποθέτει µια λειτουργική εγκατάσταση πρόσβασης Internet στον
υπολογιστή σας. Εάν αυτό δεν ισχύει αλλά θέλετε να έχετε πρόσβαση µέσω Internet στις τράπεζες
θεµάτων που έχετε αγοράσει, τότε επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή του υπολογιστή σας για να
κάνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις.
Ιδιότητες: Εµφανίζει τις ιδιότητες της τρέχουσας τράπεζας θεµάτων, όπως η ηµεροµηνία
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κατασκευής, µέγεθος, πλήθος θεµάτων, συνολική διάρκεια, κτλ.
Συµπύκνωση: Επιτρέπει τη συµπύκνωση της τρέχουσας τράπεζας θεµάτων προς εξοικονόµηση
χώρου και βελτίωση της ταχύτητας πρόσβασης. Συνήθως δεν θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε αυτή
την εντολή, καθότι η εφαρµογή την εκτελεί αυτόµατα σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ή µετά από
κάποιον αριθµό αλλαγών στα περιεχόµενα της τράπεζας θεµάτων.
Τράπεζες Keystone: Εµφανίζει ένα δευτερεύον µενού µε όλες τις τράπεζες θεµάτων που έχετε
αγοράσει από την Keystone. Μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε από αυτές τις βάσεις κάνοντας κλικ
στο όνοµά της.
Τράπεζες Χρήστη: Εµφανίζει ένα δευτερεύον µενού µε όλες τις τράπεζες θεµάτων που έχετε
κατασκευάσει εσείς. Μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε από αυτές τις βάσεις κάνοντας κλικ στο
όνοµά της.
Έξοδος: Τερµατίζει τη λειτουργία του KeyExam.

Μενού ∆ιαγωνισµάτων

Από αυτό το µενού µπορεί κανείς να δηµιουργήσει και να διαχειριστεί διαγωνίσµατα του
KeyExam. Οι περισσότερες εντολές είναι διαθέσιµες µόνο όταν το focus είναι σε κάποιο
παράθυρο διαγωνίσµατος.

∆ηµιουργία: ∆ηµιουργεί ένα νέο διαγώνισµα.
Άνοιγµα: Ανοίγει ένα προϋπάρχον διαγώνισµα.
Αποθήκευση: Αποθηκεύει το τρέχον διαγώνισµα.
Αποθήκευση ως: Αποθηκεύει το τρέχον διαγώνισµα µε νέο όνοµα.
∆ιαγραφή: ∆ιαγράφει το τρέχον διαγώνισµα. Θα ζητηθεί επιβεβαίωση της διαγραφής.
Έλεγχος / Ενηµέρωση: Ελέγχει την ακεραιότητα του διαγωνίσµατος, π.χ. εάν όντως υπάρχουν
στις διάφορες τράπεζες θεµάτων τα θέµατα του διαγωνίσµατος, εάν έχουν ορισθεί οι απαντήσεις
των θεµάτων, κτλ.
Προβολή / Εκτύπωση: Παρουσιάζει το τρέχον διαγώνισµα στη µορφή που θα εµφανισθεί στους
διαγωνιζόµενους (αλλά µε συµπληρωµένες τις σωστές απαντήσεις). Επίσης επιτρέπει την εκτύπωσή
του.
∆ιαγραφή Θέµατος: ∆ιαγράφει το τρέχον θέµα από το διαγώνισµα.
∆ιεξαγωγή: Αρχίζει τη διεξαγωγή του τρέχοντος διαγωνίσµατος.
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Μενού Περιεχοµένων

Αυτό το µενού επιτρέπει την πλήρη διαχείριση της δοµής µιας τράπεζας θεµάτων. Ο χρήστης
µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε ιεραρχική δοµή των θεµάτων. Εάν πάλι δεν θέλουµε να
εκµεταλλευθούµε κάποια ιεραρχική δοµή, τότε µπορούµε να προσθέσουµε τα θέµατα το ένα µετά
το άλλο σε µορφή "επίπεδης" λίστας. Οι εντολές είναι διαθέσιµες µόνο όταν το focus είναι στο
αριστερό µέρος (δενδροδιάγραµµα) κάποιου παραθύρου τράπεζας θεµάτων.

Εισαγωγή Παράπλευρου Φακέλου: Εισάγει ένα νέο φάκελο µετά (δίπλα) από την τρέχουσα
ενότητα (ή φάκελο). Ο νέος φάκελος είναι ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο µε την τρέχουσα ενότητα (ή
φάκελο).
Εισαγωγή Υποφακέλου: Εισάγει ένα νέο φάκελο κάτω (δεξιά) από τον τρέχοντα φάκελο. Ο νέος
φάκελος είναι ιεραρχικά κάτω από τον τρέχοντα φάκελο.
Εισαγωγή Παράπλευρης Ενότητας: Εισάγει µια νέα ενότητα µετά (δίπλα) από την τρέχουσα
ενότητα (ή φάκελο). Η νέα ενότητα είναι ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο µε την τρέχουσα ενότητα (ή
φάκελο).
Εισαγωγή Υποενότητας: Εισάγει µια νέα ενότητα κάτω (δεξιά) από τον τρέχοντα φάκελο. Η νέα
ενότητα είναι ιεραρχικά κάτω από τον τρέχοντα φάκελο.
∆ιαγραφή: ∆ιαγράφει την επιλεγµένη ενότητα (ή φάκελο). Θα ζητηθεί επιβεβαίωση της
διαγραφής.
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Μενού Κειµένου

Αυτό το µενού επιτρέπει τη συγγραφή και επεξεργασία των θεµάτων των διαφόρων τραπεζών.
Οι εντολές είναι διαθέσιµες µόνο όταν το focus είναι στο δεξί µέρος (περιεχόµενα θέµατος)
κάποιου παραθύρου τράπεζας θεµάτων.

Αναίρεση: Αναίρεση της προηγούµενης εντολής µορφοποίησης ή του κειµένου που µόλις
πληκτρολογήσατε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το KeyExam παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλών
αναιρέσεων.
Ακύρωση Αναίρεσης: Ακύρωση (και αναστροφή) της τελευταίας εντολής αναίρεσης.
Αποκοπή: Αποκοπή του επιλεγµένου κειµένου και µεταφορά του στο "Πρόχειρο" (clipboard).
Αντιγραφή: Αντιγραφή του επιλεγµένου κειµένου στο "Πρόχειρο" (clipboard).
Επικόλληση: Επικόλληση του κειµένου από το "Πρόχειρο".
Επιλογή Όλων: Επιλέγει όλο το κείµενο (και αντικείµενα) του θέµατος.
Εύρεση: Αναζητεί το κείµενο που θα πληκτρολογήσετε. Υπάρχουν επιλογές για ταίριασµα
πεζών-κεφαλαίων, για εύρεση ολοκλήρων λέξεων καθώς και για τη διεύθυνση αναζήτησης.
Εύρεση Εποµένου: Επαναλαµβάνει την τελευταία αναζήτηση κειµένου.
Αντικατάσταση: Αναζητεί κάποιο κείµενο και το αντικαθιστά µε κάποιο άλλο. Υπάρχουν επιλογές
για ταίριασµα πεζών-κεφαλαίων, για εύρεση ολοκλήρων λέξεων καθώς και για τη διεύθυνση
αναζήτησης.
Γραµµατοσειρά: Επιτρέπει την επιλογή γραµµατοσειράς, στυλ, µεγέθους, χρώµατος, κτλ. για το
επιλεγµένο κείµενο.
Παράγραφος: Επιτρέπει την επιλογή των περιθωρίων και στοίχισης για τις επιλεγµένες
παραγράφους.
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Κουκίδα: Επιλέγει/Αναιρεί κουκίδες για τις επιλεγµένες παραγράφους.
Αρχή Πολλαπλής Επιλογής: Σηµειώνει την αρχή µιας νέας πολλαπλής επιλογής.
Τέλος Πολλαπλής Επιλογής: Σηµειώνει το τέλος µιας πολλαπλής επιλογής. Αυτή η εντολή δεν
χρησιµοποιείται συνήθως καθότι το KeyExam σηµειώνει αυτόµατα το τέλος κάποιας πολλαπλής
επιλογής είτε µόλις βρει την αρχή της επόµενης, είτε όταν βρει το τέλος του κειµένου. Αυτή η
εντολή είναι χρήσιµη για περιπτώσεις που θέλουµε να υπάρχει κάποιο (συνήθως επεξηγηµατικό)
κείµενο µετά την τελευταία πολλαπλή επιλογή.
Ηµεροµηνία και Ώρα: Εισάγει την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα στο κείµενο του θέµατος που
επεξεργαζόµαστε.
Εκτύπωση: Εκτυπώνει το τρέχον θέµα.
Εισαγωγή Αντικειµένου: Αυτή η εντολή σας επιτρέπει να εισάγετε οποιοδήποτε από τα
αντικείµενα OLE είναι εγκατεστηµένα στον υπολογιστή σας, όπως π.χ. σχήµατα, εξισώσεις, εικόνες,
ήχους, βίντεο, κτλ.

Μενού Επιλογών

Γραµµή Εργαλείων: Επιλέγετε αν στο κεντρικό παράθυρο του KeyExam θα εµφανίζεται η γραµµή
εργαλείων ή όχι. Η εντολή αυτή, όπως και όλες όσες εµφανίζουν ένα σηµάδι επικύρωσης στο
αριστερό τους µέρος, είναι εντολή διπλής σηµασίας. Οι εντολές αυτές δηλαδή λειτουργούν µε τη
λογική ενός διακόπτη on-off. Αυτό σηµαίνει ότι εφόσον υπάρχει το σηµάδι επικύρωσης στα
αριστερά της εντολής, η εντολή είναι ενεργοποιηµένη. Στην προκειµένη περίπτωση η Γραµµή
Εργαλείων θα είναι εµφανής.
Εάν κάνετε κλικ στην εντολή αυτήν ενώ το σηµάδι επικύρωσης είναι ορατό, τότε η γραµµή
εργαλείων θα εξαφανιστεί. Αν, όντας σ' αυτήν τη κατάσταση, επιλέξετε το µενού επιλογών, το
σηµάδι επικύρωσης δε θα φαίνεται στα αριστερά της εντολής. Μπορείτε να επανεµφανίσετε τη
γραµµή εργαλείων µε ένα ακόµη κλικ στην εντολή.
Γραµµή καταστάσεως: Επιλέγετε αν στο κεντρικό παράθυρο του KeyExam θα εµφανίζεται η
γραµµή κατάστασης ή όχι.
Ρυθµίσεις Εκτυπωτή: Εδώ µπορείτε να επιλέξετε και να ρυθµίσετε τον εκτυπωτή που θα
χρησιµοποιηθεί από το KeyExam.
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Μενού Παραθύρου

Σε επικάλυψη, Σε κάθετη παράθεση, Σε οριζόντια παράθεση, Τακτοποίηση εικονιδίων,
Επόµενο παράθυρο, Προηγούµενο παράθυρο, Λίστα ανοικτών παραθύρων: Οι εντολές
αυτές παρέχονται από τα ίδια τα Windows και ανήκουν στη γνωστή οµάδα εντολών για τη
διαρρύθµιση των παραθύρων σε εφαρµογές MDI. Μπορείτε να πειραµατιστείτε άφοβα µε την κάθε
µία από αυτές για να δείτε και µόνοι σας τη σηµασία τους.

Μενού Βοήθειας

Περιεχόµενα Βοήθειας: Εµφανίζει το σύστηµα βοήθειας του KeyExam.
Χρήση Βοήθειας: Εµφανίζει τις οδηγίες χρήσης για το σύστηµα βοήθειας των Windows.
Άδεια Χρήσης: Εµφανίζει την άδεια χρήσης που σας έχει εκχωρηθεί µε την αγορά του KeyExam.
Περί: Εµφανίζει τα στοιχεία κατασκευής και έκδοσης της εφαρµογής.

Γραµµή Εργαλείων

Η Γραµµή Εργαλείων βρίσκεται κάτω από τη γραµµή µενού και περιέχει µια συλλογή κουµπιών µε
εικονίδια στο εσωτερικό τους. Τα κουµπιά αυτά, σας παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ορισµένων
εντολών των µενού της εφαρµογής, µε έναν πιο σύντοµο και άµεσο τρόπο. Κάνοντας δηλαδή κλικ
σε κάποιο από τα κουµπιά αυτά, στην ουσία είναι σαν να εκτελείτε, από τα µενού, την εντολή µε
την οποία αυτό είναι αντιστοιχισµένο.

Ας δούµε όµως αναλυτικότερα τη λειτουργία που εκτελεί το καθένα:
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Τράπεζες Θεµάτων
∆ηµιουργεί µια νέα βάση θεµάτων. Είναι αντίστοιχο της εντολής "Τράπεζες Θεµάτων /
∆ηµιουργία".
Εµφανίζει τις ιδιότητες της τρέχουσας τράπεζας θεµάτων. Είναι αντίστοιχο της εντολής
"Τράπεζες Θεµάτων / Ιδιότητες". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο για παράθυρα βάσεων.
∆ιαγωνίσµατα
∆ηµιουργεί ένα νέο διαγώνισµα. Είναι αντίστοιχο της εντολής "∆ιαγωνίσµατα /
∆ηµιουργία".
Παρουσιάζει το τρέχον διαγώνισµα στη µορφή που θα εµφανισθεί στους διαγωνιζόµενους
(αλλά µε συµπληρωµένες τις σωστές απαντήσεις). Είναι αντίστοιχο της εντολής
"∆ιαγωνίσµατα / Προβολή-Εκτύπωση". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο για παράθυρα
διαγωνισµάτων.
Αρχίζει τη διεξαγωγή του τρέχοντος διαγωνίσµατος. Είναι αντίστοιχο της εντολής
"∆ιαγωνίσµατα / ∆ιεξαγωγή". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο για παράθυρα διαγωνισµάτων.
Περιεχόµενα Τράπεζας Θεµάτων
Εισάγει ένα νέο φάκελο µετά (δίπλα) από την τρέχουσα ενότητα (ή φάκελο). Είναι
αντίστοιχο της εντολής "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Παράπλευρου Φακέλου". Αυτό το κουµπί
ισχύει µόνο όταν το focus είναι στην αριστερή πλευρά (δενδροδιάγραµµα) κάποιου
παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Εισάγει ένα νέο φάκελο κάτω (δεξιά) από τον τρέχοντα φάκελο. Είναι αντίστοιχο της
εντολής "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Υποφακέλου". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus
είναι σε κάποιο φάκελο στην αριστερή πλευρά (δενδροδιάγραµµα) κάποιου παράθυρου
τράπεζας θεµάτων.
Εισάγει µια νέα ενότητα µετά (δίπλα) από την τρέχουσα ενότητα (ή φάκελο). Είναι
αντίστοιχο της εντολής "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Παράπλευρης Ενότητας". Αυτό το κουµπί
ισχύει µόνο όταν το focus είναι στην αριστερή πλευρά (δενδροδιάγραµµα) κάποιου
παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Εισάγει µια νέα ενότητα κάτω (δεξιά) από τον τρέχοντα φάκελο. Είναι αντίστοιχο της
εντολής "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Υποενότητας". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus
είναι σε κάποιο φάκελο στην αριστερή πλευρά (δενδροδιάγραµµα) κάποιου παράθυρου
τράπεζας θεµάτων.
Εισάγει µια νέα ενότητα κάτω (δεξιά) από τον τρέχοντα φάκελο. Είναι αντίστοιχο της
εντολής "Περιεχόµενα / Εισαγωγή Υποενότητας". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus
είναι σε κάποιο φάκελο στην αριστερή πλευρά (δενδροδιάγραµµα) κάποιου παράθυρου
τράπεζας θεµάτων.
Εισάγει την επιλεγµένη ενότητα ή φακελο σε κάποιο διαγώνισµα. Αυτό το κουµπί ισχύει
µόνο για παράθυρα βάσεων.
Κείµενο Θεµάτων
Εκτυπώνει το θέµα που εµφανίζεται στο παράθυρο περιεχοµένων. Είναι αντίστοιχο της
εντολής "Κείµενο / Εκτύπωση". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο για παράθυρα τραπεζών
θεµάτων.
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Αποκοπή του επιλεγµένου κειµένου και µεταφορά του στο "Πρόχειρο" (clipboard). Είναι
αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο / Αποκοπή". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus
είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Αντιγραφή του επιλεγµένου κειµένου στο "Πρόχειρο" (clipboard). Είναι αντίστοιχο της
εντολής "Κείµενο / Αντιγραφή". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά
πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Επικόλληση του κειµένου από το "Πρόχειρο" στο Παράθυρο Περιεχοµένων. Είναι αντίστοιχο
της εντολής "Κείµενο / Επικόλληση". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη
δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Αναίρεση της προηγούµενης εντολής µορφοποίησης ή του κειµένου που µόλις
πληκτρολογήσατε. Είναι αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο / Αναίρεση". Αυτό το κουµπί
ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου
παράθυρου τράπεζας θεµάτων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το KeyExam παρέχει τη δυνατότητα
πολλαπλών αναιρέσεων.
Ακύρωση (και αναστροφή) της τελευταίας εντολής αναίρεσης. Είναι αντίστοιχο της εντολής
"Κείµενο / Ακύρωση Αναίρεσης". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά
πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Επιλέγει/Αναιρεί έντονη γραφή για το επιλεγµένο κείµενο. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν
το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Επιλέγει/Αναιρεί πλάγια γραφή για το επιλεγµένο κείµενο. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν
το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Επιλέγει/Αναιρεί υπογράµµιση για το επιλεγµένο κείµενο. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν
το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Επιλέγει αριστερή στοίχιση για τις επιλεγµένες παραγράφους. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο
όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Επιλέγει στοίχιση στο κέντρο για τις επιλεγµένες παραγράφους. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο
όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Επιλέγει δεξιά στοίχιση για τις επιλεγµένες παραγράφους. Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν
το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Μορφοποίηση χαρακτήρων: επιτρέπει την επιλογή γραµµατοσειράς, στυλ, µεγέθους,
χρώµατος, κτλ. για το επιλεγµένο κείµενο. Είναι αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο /
Γραµµατοσειρά". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά
(περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Μορφοποίηση παραγράφου: επιτρέπει την επιλογή των περιθωρίων για τις επιλεγµένες
παραγράφους. Είναι αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο / Παράγραφος". Αυτό το κουµπί
ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου
παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Χρώµα χαρακτήρων: επιτρέπει την επιλογή χρώµατος για το επιλεγµένο κείµενο. Αυτό το
κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου
παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
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Επιλέγει/Αναιρεί κουκίδες για τις επιλεγµένες παραγράφους. Είναι αντίστοιχο της εντολής
"Κείµενο / Κουκίδα". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά
(περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας θεµάτων.
Αρχή πολλαπλής επιλογής: σηµειώνει την αρχή µιας νέας πολλαπλής επιλογής. Είναι
αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο / Αρχή Πολλαπλής Επιλογής". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο
όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Τέλος πολλαπλής επιλογής: σηµειώνει το τέλος µιας νέας πολλαπλής επιλογής. Είναι
αντίστοιχο της εντολής "Κείµενο / Τέλος Πολλαπλής Επιλογής". Αυτό το κουµπί ισχύει µόνο
όταν το focus είναι στη δεξιά πλευρά (περιεχόµενα θέµατος) κάποιου παράθυρου τράπεζας
θεµάτων.
Άλλες Εντολές
Εµφανίζει το σύστηµα βοήθειας του KeyExam.

Αρχεία Τραπεζών Θεµάτων & ∆ιαγωνισµάτων
Οι τράπεζες θεµάτων που χρησιµοποιεί το KeyExam αποθηκεύονται στον δίσκο του χρήστη στον
φάκελο "Data" κάτω από τον φάκελο εγκατάστασης του KeyExam. Εάν για παράδειγµα
εγκαταστήσετε το KeyExam στον προτεινόµενο φάκελο:
C:\Program Files\KeyExam
τότε οι τράπεζες θεµάτων βρίσκονται στον φάκελο:
C:\Program Files\KeyExam\Data
Σ' αυτόν τον φάκελο θα βρείτε διάφορα αρχεία µε την κατάληξη ".usr". Αυτές είναι οι τράπεζες
θεµάτων που έχουν δηµιουργηθεί από τον χρήστη. Στον ίδιο φάκελο θα βρείτε επίσης και αρχεία µε
την κατάληξη ".exm". Αυτά είναι τα αρχεία των διαγωνισµάτων που δηµιουργήσατε. Καλό θα ήταν
να κάνετε αντίγραφα ασφαλείας αυτών των αρχείων προς αποφυγή προβληµάτων σε περίπτωση
ατυχήµατος ή αναβάθµισης του υπολογιστή ή του λειτουργικού συστήµατος.

Αγορά και Αναβάθµιση Τραπεζών Θεµάτων

Το KeyExam είναι κατασκευασµένο έτσι ώστε να µπορείτε να προσθέσετε νέες τράπεζες θεµάτων
ανά πάσα στιγµή: αυτές οι τράπεζες θεµάτων µπορεί είτε να κατασκευασθούν από εσάς, είτε να
αγορασθούν από την Keystone. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για τις διαθέσιµες τράπεζες θεµάτων της
Keystone, είτε τηλεφωνικά, είτε από τον κόµβο µας στο Internet:
http://www.keystone.gr/keyexam/
Εάν αγοράσετε κάποια τράπεζα θεµάτων από την Keystone, τότε θα σας ταχυδροµηθεί ένα
CD-ROM. Για να εγκαταστήσετε τη νέα τράπεζα θεµάτων, εκτελέστε την εντολή "Τράπεζες
Θεµάτων / Εισαγωγή / CD-ROM" και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα δείτε στην οθόνη σας. Εάν
έχετε επίσης λειτουργική πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή όπου έχετε εγκαταστήσει το
KeyExam, τότε µπορείτε να "κατεβάσετε" και να εγκαταστήσετε τη νέα τράπεζα θεµάτων από τον
κόµβο της Keystone στο Internet χωρίς να περιµένετε το ταχυδροµείο. Απλά εκτελέστε την εντολή
"Τράπεζες Θεµάτων / Εισαγωγή / Internet" και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα δείτε στην
οθόνη σας. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να σας παρέχουµε ταχύτατη εξυπηρέτηση ανεξάρτητα από
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τον τόπο διαµονής σας.
Ο παραπάνω µηχανισµός µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για αναβάθµιση των τραπεζών θεµάτων που
έχετε αγοράσει. Εάν π.χ. έχετε αγοράσει µια συγκεκριµένη τράπεζα θεµάτων της Keystone και
διαπιστωθεί κάποιο σφάλµα ή ασάφεια σε κάποιο θέµα, τότε η Keystone θα αναβαθµίσει τη
συγκεκριµένη τράπεζα θεµάτων (δηλαδή θα βγάλει µια νεότερη έκδοση) και εσείς µπορείτε να την
"κατεβάσετε" και εγκαταστήσετε χωρίς χρέωση ανά πάσα στιγµη µέσω της εντολής "Τράπεζες
Θεµάτων / Εισαγωγή / Internet". Η διαδικασία είναι απολύτως αυτόµατη. Η µόνη προϋπόθεση
είναι η πρόσβαση στο Internet από τον υπολογιστή στον οποίο έχετε εγκαταστήσει το KeyExam.

Απαιτήσεις Λογισµικού
Για να χρησιµοποιήσετε το KeyExam θα πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον:
Λειτουργικό σύστηµα Windows 95, Windows 98, SE, Millenium, Windows 2000 ή Windows NT
4.0.
Κεντρική µονάδα υπολογιστή 486DX.
Μνήµη 32MΒ RAM για Windows 95 και 98, ή 64MB RAM για Windows 2000 και NT.
Κάρτα γραφικών µε ανάλυση 800x600 και ρύθµιση 256 χρωµάτων. Για µεγαλύτερη ευκρίνεια
και καλύτερη ποιότητα χρωµάτων προτείνουµε ρύθµιση HighColor (Χιλιάδες χρώµατα) ή
TrueColor (Εκατοµµύρια χρώµατα).
Λειτουργική εγκατάσταση του Microsoft Internet Explorer 4.0 ή νεότερου. Εάν o Internet
Explorer δεν είναι εγκατεστηµένος, το πρόγραµµα εγκατάστασης µπορεί να σας εγκαταστήσει
τον Internet Explorer 4.01.
Λειτουργική εγκατάσταση του πρωτοκόλλου TCP/IP. Εάν αυτό δεν είναι εγκατεστηµένο,
πρέπει να το εγκαταστήσετε από το CD-ROM των Windows.
Λειτουργική εγκατάσταση του Microsoft Office 97 ή 2000 για την εξαγωγή των
αποτελεσµάτων στο Excel (αυτό ισχύει µόνο για το περιβάλλον καθηγητή).

Άδεια Χρήσης
Το Λογισµικό αυτό και το θεµατικό περιεχόµενό του είναι Παραγωγή και Πνευµατική Ιδιοκτησία της
εταιρείας:
Γρ. Π. Κωνσταντόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. - "KEYSTONE"
Απαγορεύεται η µεταβολή, ενοικίαση, υπενοικίαση και η δηµιουργία αντιγράφων τους χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του παραγωγού, καθώς και η διάθεσή τους χωρίς τα νόµιµα παραστατικά. Τα
συνοδευτικά εγχειρίδια και οτιδήποτε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό είναι επίσης Πνευµατική
Ιδιοκτησία του ανωτέρω παραγωγού. Απαγορεύεται η ανατύπωση, φωτογράφηση ή αναπαραγωγή
τους µε οποιοδήποτε µέσο. Η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους δίνει το δικαίωµα
στον παραπάνω παραγωγό να λάβει όλα τα µέτρα που δικαιούται.
Ο παραπάνω παραγωγός δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά (συµπεριλαµβανοµένης της
απώλειας επιχειρηµατικών πληροφοριών ή παρενόχλησης λειτουργίας της επιχείρησης), που µπορεί
να προκληθεί από τη χρήση του Λογισµικού.
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