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Το μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής θα εξετάζεται στα εργαστήρια πληροφορικής και για την εξέταση θα 

γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το δοκίμιο της εξέτασης θα πρέπει να ακολουθεί τη δομή 

των δειγματικών δοκιμίων που έχουν αποσταλεί. Ο οδηγός αυτός αναφέρεται σε θέματα που αφορούν την 

προετοιμασία πριν από τη διεξαγωγή της  εξέτασης. Για τη διαδικασία που θα ακολουθείται κατά τη 

διάρκεια της εξέτασης που θα περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της διαδικασίας, τη συλλογή 

αποτελεσμάτων/απαντήσεων και τη διαχείριση τυχόν προβλημάτων τεχνικού χαρακτήρα υπάρχει 

ξεχωριστός οδηγός (Οδηγός Διεξαγωγής Εξέτασης Εφαρμογών Β Λυκείου). 

Πριν από την εξέταση θα πρέπει να γίνει η ακόλουθη προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι παρόμοια με 

αυτήν που ακολουθήθηκε και πέρυσι, με εξαίρεση το μέρος που αναφέρεται στη δημιουργία και ρύθμιση 

προφίλ Facebook, η οποία από φέτος δεν θα ισχύει. Νοείται ότι εάν  

1. Δημιουργία windows users 

Σε κάθε υπολογιστή θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέος windows user με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 

(α) Να έχει όνομα Efarmoges-αριθμός μαθητή. Π.χ. Efarmoges-1, Efarmoges-2 κ.λπ. 

(β) Να οριστεί μοναδικό  password για τον κάθε user.  

(γ) Φροντίστε να έχετε επιπλέον υπολογιστές διαθέσιμους και ρυθμισμένους στην περίπτωση που 

υπάρχει πρόβλημα με κάποιον υπολογιστή. 

(δ) Νοείται ότι χρειάζεται απενεργοποίηση του Drive Vaccine/Deepfreeze πριν τη δημιουργία των 

windows users. 

(ε) Σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν πέρα από ένα εργαστήριο για την εξέταση, η αρίθμηση 

να είναι συνεχής, ώστε το ίδιο όνομα να μην εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές, δηλαδή 

εάν στο πρώτο εργαστήριο έχουμε τους Efarmoges-1, Efarmoges-2, …, Efarmoges-14, στο 

δεύτερο να είναι Efarmoges-15, Efarmoges-16, κ.λπ. 

(στ) Τα στοιχεία και το όνομα του Η/Υ να καταγραφούν σε αρχείο (αποστέλλεται δείγμα). 

2. Τροποποίηση αρχικών ρυθμίσεων browser 

Να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser ώστε με το ξεκίνημα του να εμφανίζει τις πιο κάτω 

καρτέλες (tabs): 

 Gmail 

 Google Drive 

 Youtube 

Στον Chrome αυτό γίνεται μέσα από τα settings  Open a specific page or set of pages.  

Εισήγηση μας είναι να χρησιμοποιήσετε τον Chrome.  

(α) Πριν γίνουν οι ρυθμίσεις νοείται ότι χρειάζεται απενεργοποίηση του drive vaccine/ deepfreeze. 

(β) Να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να γίνει εκτύπωση από τους υπολογιστές.  

(γ) Πριν από την εξέταση (κατά την περίοδο προετοιμασίας) να κάνετε login τον κάθε μαθητή στο 

Google account του. Να βεβαιωθείτε ότι ο browser έχει αποθηκεύσει τους κωδικούς 

πρόσβασης. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσετε ότι οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν 

τους κωδικούς. Επίσης δεν θα έχετε πρόβλημα με τις λανθασμένες εισαγωγές username και 

password. 

(δ) Να τοποθετήσετε τα αρχεία που απαιτούνται για την εξέταση στον υπολογιστή σε εύκολη 

τοποθεσία (π.χ. στο Desktop). 

(ε) Να αποστείλετε τα email messages που θα χρειαστούν οι μαθητές να έχουν λάβει για την 

εξέταση. 
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(στ) Να επιβεβαιώσετε ότι το περιεχόμενο των share folders είναι άδειο. 

(ζ) Να ελέγξτε ότι τα προγράμματα που θα χρησιμοποιήσετε στην εξέταση λειτουργούν κανονικά 

(π.χ. Lightworks). 

(η) Να εκτυπώσετε τον κατάλογο με τα στοιχεία που ρυθμίστηκαν στον κάθε υπολογιστή 

(usernames, passwords, Gmail, κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν στην εξέταση ο κατάλογος αυτός 

είναι εμπιστευτικός και θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να 

παραδοθεί στον διευθυντή του σχολείου. Ο κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν 

παρουσιαστεί τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης ή από τον διορθωτή της 

εξέτασης ώστε να έχει πρόσβαση στα προφίλ των μαθητών.  


