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Εισαγωγή 
 
 
 
Στη σύγχρονη εποχή, όπου η γνώση χρήσης υπολογιστών, αποτελεί βασικότατο 
εφόδιο για κάθε εργαζόμενο και υποψήφιο, η πιστοποίηση αυτής της γνώσης 
αποτελεί το μοναδικό μέσο απόδειξής της. 
 
Η I-Skills Α.Ε. ως φορέας πιστοποίησης δεξιοτήτων υπολογιστών, αντιλαμβανόμενη 
τις απαιτήσεις της εποχής μας, διαθέτει για το σκοπό αυτό, το Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Εξέτασης (AΣE), προκειμένου να διενεργούνται με αυτοματοποιημένο και 
αδιάβλητο τρόπο οι εξετάσεις για την πιστοποίηση σε δεξιότητες χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Ένα σταθερό και ποιοτικό σύστημα, με πολλές καινοτομίες, το οποίο χαρακτηρίζεται 
από τη μεγάλη προσαρμοστικότητά του τόσο στις ανάγκες των εξεταστικών κέντρων 
όσο και σε αυτές των υποψηφίων. 
 
Με πλήρως αυτοματοποιημένες όλες του τις λειτουργίες, η εγκατάσταση και η 
διαχείρισή του είναι πολύ εύκολη και γίνεται μια απολαυστική εμπειρία, για κάθε 
εξεταστικό κέντρο ενώ ταυτόχρονα είναι εξαιρετικά ευέλικτο ώστε να επιτρέπει στον 
κάθε υποψήφιο να ολοκληρώνει τις εξεταστικές του ώρες, ανεξάρτητα από το χρόνο 
των υπολοίπων συναδέλφων του, προάγοντας έτσι και απλοποιώντας κατά πολύ, 
την διαδικασία των εξετάσεων.  
 
Παράλληλα, με τις δύο καταστάσεις λειτουργίας του, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 
εγκαταστάσεις, παρέχει - εντελώς δωρεάν - δυο τεστ ανά εξεταστική ενότητα για 
προσομοίωση και εξάσκηση, με επιπλέον πλεονέκτημα τη σαφή διατύπωση των 
ερωτήσεων ώστε να μη μπερδεύει διδάσκοντες και υποψηφίους αλλά να βοηθάει 
στην εκπαίδευση και στην πιστοποίησή τους. 
 
Με σεβασμό στους πελάτες μας, εργαζόμαστε καθημερινά για τη βελτίωση του 
συστήματος των εξετάσεων και των παρεχόμενων, εν γένει, υπηρεσιών μας. 
 

 
 

Καταθέτουμε όλη την εμπειρία και τη γνώση μας, βάσει των οποίων 
εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, και είμαστε στη διάθεσή 
σας για ό,τι χρειαστείτε. 
 

 
 

Με εκτίμηση, 
i-skills
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1.1 Απαιτήσεις συστήματος 
 
Πριν από την εγκατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος της I-Skills, συνιστούμε να 
επιβεβαιώσετε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει ή υπερβαίνει (κατά προτίμηση), τις ελάχιστες 
απαιτήσεις συστήματος για το προϊόν. Τα παρακάτω ισχύουν τόσο για το τεστ 
προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και 
για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα). 
 
 
1.1.1 Απαιτήσεις υλικού (hardware) 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις υλικού (hardware) είναι: 
 
• Επεξεργαστής: Διπύρηνος με συχνότητα λειτουργίας τουλάχιστον 1.6 gigahertz (GHz) 

και υποστήριξη SSE2 
 
• Μνήμη: Τουλάχιστον 1 GB RAM (συστήνουμε 2 GB) 
 
• Σκληρός δίσκος: 5 GB διαθέσιμος χώρος στο δίσκο μετά την εγκατάσταση  
 
• Οθόνη: 15’’  
 
• Γραφικά: Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης 1024x768 
 
• Ενεργή σύνδεση στο Internet, με ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps  
 
 
1.1.2 Απαιτήσεις λογισμικού (software) 
 
Οι ελάχιστες απαιτήσεις λογισμικού (software) είναι: 
 
• Λειτουργικό σύστημα: Microsoft Windows 7 32 bit (Ελληνική έκδοση με εγκατεστημένο 

το multilingual support για την Ελληνική γλώσσα) με Service Pack 1 (Α.1.8) 
 
• Σουίτα εφαρμογών γραφείου: Microsoft Office 2007 ή 2010, 32 bit (Ελληνική έκδοση με 

εγκατεστημένο το multilingual support για την Ελληνική γλώσσα). (Α.1.7) 
 
• Εφαρμογή περιήγησης στο Διαδίκτυο: Microsoft Internet Explorer, έκδοση 7 έως και 

11, Ελληνική (Α.1.5) 
 
• Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Microsoft Outlook 2007 ή 2010, 32 bit, 

Ελληνική έκδοση (Α.1.7)  
 
• Ενημέρωση λειτουργικού συστήματος: Όλες οι τελευταίες ενημερώσεις για το 

λειτουργικό σύστημα και το Microsoft Office 
 
Για τις εξετάσεις πιστοποίησης (εξεταστικά κέντρα), υπάρχουν κάποιες επιπλέον 
απαιτήσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία των εξετάσεων και αναφέρουμε πιο κάτω: 
 
• CD-ROM ή DVD-ROM drive 
 
• Κάρτα δικτύου τουλάχιστον 100Mbps 
 
• Λειτουργικό τοπικό δίκτυο στο οποίο θα είναι συνδεδεμένοι όλοι οι υπολογιστές της 

αίθουσας  
 
• Δικτυακός εκτυπωτής laser ή inkjet  
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• 1.2 Πριν την εγκατάσταση 
 
Πριν την εγκατάσταση της εφαρμογής, εξαιτίας του υψηλού επιπέδου ασφαλείας και των 
περιορισμών δικαιωμάτων χρήστη, του λειτουργικού συστήματος, είναι απαραίτητες οι 
ακόλουθες ενέργειες: 
 
• Απενεργοποίηση του Ελέγχου Λογαριασμού Χρήστη (UAC) (Α.1.1) 
 
• Εγκατάσταση της εφαρμογής, στο λογαριασμό χρήστη με όνομα «iskills». Θα πρέπει να 

δημιουργηθεί αυτός ο λογαριασμός χρήστη εφόσον δεν υπάρχει (Α.1.2) 
 
• Ο λογαριασμός χρήστη «iskills», θα πρέπει να έχει δικαιώματα διαχειριστή, πριν 

εγκαταστήσετε την εφαρμογή (Α.1.2) 
 
Επιπλέον: 
 
• Συστήνουμε η ανάλυση της οθόνης να είναι 1024x768 (Α.1.3) 
 
• Επιβεβαιώστε ότι διαθέτετε τις ελάχιστες απαιτήσεις πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση της 

εφαρμογής 
 
 
Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για το τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν 
να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά 
κέντρα). 
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2.1 Διαδικασία εγκατάστασης της εφαρμογής  
 
 
Πριν ξεκινήσει η εγκατάσταση της εφαρμογής, γνωστοποιούμε ότι το προϊόν μας είναι 
ελεγμένο από κακόβουλο λογισμικό και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για 
την ασφάλεια του υπολογιστή. 
 
Εφόσον δούμε προειδοποιητικά μηνύματα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης της εφαρμογής 
από το λειτουργικό μας σύστημα ή από το πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό 
που έχουμε εγκατεστημένο, θα πρέπει να επιτρέψουμε την εκτέλεση και την εγκατάσταση 
όλων των στοιχείων της εφαρμογής. 
 
Πιο κάτω περιγράφεται βήμα προς βήμα η διαδικασία για την εγκατάσταση της εφαρμογής και 
επισημαίνονται οι ρυθμίσεις που θα πρέπει να γίνουν και ισχύουν τόσο για το τεστ 
προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και 
για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα). 
 
 
2.1.1 Εγκατάσταση της εφαρμογής βήμα προς βήμα  
 
Εκτελούμε το αρχείο «setup_client.exe» και εμφανίζεται η οθόνη που βλέπουμε στην πιο 
κάτω εικόνα. 
 
 

 
 
Εδώ γίνεται ο έλεγχος των απαιτήσεων της εφαρμογής και η αρχικοποίηση των παραμέτρων 
εγκατάστασης. Μόλις ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η οθόνη που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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Εδώ γίνεται η εγκατάσταση της εφαρμογής και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί. 
 
 
Εφόσον εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλείας, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα 
 

 
 
Πατάμε το κουμπί «Να επιτρέπεται η πρόσβαση». 
 
Εφόσον εμφανιστεί το μήνυμα ασφαλείας, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα και που 
αφορά στην εγκατάσταση του εικονικού εκτυπωτή, 
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πατάμε το κουμπί «Εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης παρόλα αυτά». Από 
αυτό το σημείο της εγκατάστασης και έπειτα μπορεί να εμφανιστούν προειδοποιητικά 
μηνύματα από το πρόγραμμα προστασίας ενάντια στο κακόβουλο λογισμικό, που έχουμε 
εγκατεστημένο. Φροντίζουμε πάντα να επιτρέπουμε την εγκατάσταση όλων των στοιχείων της 
εφαρμογής των εξετάσεων. Πιο κάτω βλέπουμε ένα προειδοποιητικό μήνυμα από το «AVG 
Antivirus». 
 

 
 
Εδώ πατάμε στην επιλογή «More options» και εμφανίζεται η οθόνη, που βλέπουμε στην πιο 
κάτω εικόνα. 
 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23, 10436, Αθήνα, τηλ. 210 6470026 



 Οργανισμός Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Οδηγίες χρήσης εφαρμογής εξετάσεων

 

i-skills Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων                                                                                       Σελίδα 12 από 53 

 
 
Πατάμε το κουμπί «Allow» και εμφανίζεται η οθόνη, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατάμε το κουμπί «Close» και περιμένουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. Μόλις 
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα δούμε το μήνυμα, που εμφανίζεται στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
 
Πατάμε το κουμπί «ΟΚ» ώστε να τερματίσουμε το πρόγραμμα της εγκατάστασης και 
επανεκκινούμε τον υπολογιστή μας, για να ενεργοποιηθούν οι ρυθμίσεις της εφαρμογής 
των εξετάσεων. 
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3.1 Γενικές πληροφορίες και ρυθμίσεις 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής, τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν καθώς και τη χρήση της εφαρμογής. 
 
Πριν ξεκινήσουμε, κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι ο λογαριασμός χρήστη 
«iskills» θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 
πιστοποίησης ή των τεστ προσομοίωσης, του φορέα μας. Η ακεραιότητα των αρχείων 
της εφαρμογής και των ρυθμίσεων, αποτελούν απαραίτητο συστατικό για την ομαλή 
λειτουργία της εφαρμογής των εξετάσεων και η διατήρησή τους, είναι αποκλειστική 
ευθύνη των χρηστών.  
 
Σημαντικό: Εφόσον έχουμε εγκαταστήσει ήδη την εφαρμογή των εξετάσεων και δεν 
μπορούμε να την εκκινήσουμε (λόγω π.χ. διαγραφής ή καταστροφής αρχείων της 
εφαρμογής), θα πρέπει πρώτα να την απεγκαταστήσουμε, να επανεκκινήσουμε τον 
υπολογιστή και έπειτα να την εγκαταστήσουμε εκ νέου. Ισχύει τόσο για το τεστ 
προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και 
για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα). 
 
 
3.1.1 Πληροφορίες για τους υποψηφίους 
 
Η I-Skills, προσφέρει πιστοποίηση, σε επίπεδο βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών, σε 6 
ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και την σχετική Κ.Υ.Α. ενώ τα 
πιστοποιητικά της αναγνωρίζονται και από το ελληνικό δημόσιο 
(http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certification-of-license-information-
and-knowledge/certified-operators-license-information-or-knowledge-of-handling-computers). 
 
Οι ενότητες αυτές είναι: 
 
• Microsoft Windows (Χρήση Η/Υ και διαχείριση αρχείων) 
• Microsoft Word (Επεξεργασία κειμένου) 
• Microsoft Excel (Υπολογιστικά φύλλα) 
• Microsoft PowerPoint (Επεξεργασία παρουσιάσεων) 
• Microsoft Access (Βάσεις δεδομένων) 
• Microsoft Internet Explorer & Microsoft Outlook (Υπηρεσίες διαδικτύου) 
 
Η εξέταση για κάθε ενότητα διαρκεί 45 λεπτά και ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 35 
ερωτήσεις. 
 
Κάποιες από αυτές είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) όπου ο υποψήφιος 
επιλέγει τη σωστή, από τις πιθανές απαντήσεις που εμφανίζονται και οι υπόλοιπες είναι 
ερωτήσεις, όπου για την απάντησή τους, απαιτούνται ενέργειες από το χρήστη (in-
application). 
 
Η βάση για την επιτυχία είναι το 70%, που αντιστοιχεί σε 25 σωστές ερωτήσεις από τις 35 
που υπάρχουν συνολικά. 
 
Η βαθμολογία των ερωτήσεων είναι ισοδύναμη για κάθε μια από τις 35 ερωτήσεις. 
 
Την ημέρα των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει μαζί, την αστυνομική του 
ταυτότητα και να παρευρίσκεται στο εξεταστικό κέντρο, τουλάχιστον 10 λεπτά, πριν την 
προγραμματισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων. 

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certification-of-license-information-and-knowledge/certified-operators-license-information-or-knowledge-of-handling-computers
http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/certification-of-license-information-and-knowledge/certified-operators-license-information-or-knowledge-of-handling-computers
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Τα πιστοποιητικά που παρέχει η εταιρία, σε επίπεδο βασικών δεξιοτήτων υπολογιστών, 
φαίνονται και αναλύονται παρακάτω: 
 
• Basic I.T. Standard: Για επιτυχία στις ενότητες Επεξεργασία κειμένου, Υπολογιστικά 

φύλλα και Υπηρεσίες διαδικτύου 
 
• Basic I.T. Thematic: Για επιτυχία σε οποιονδήποτε συνδυασμό ενοτήτων, εξαιρουμένων 

αυτών ακριβώς, που αντιστοιχούν στα άλλα δυο είδη πιστοποιητικών 
 
• Basic I.T. Core: Για επιτυχία και στις έξι ενότητες 
 
Στην εφαρμογή των εξετάσεων, συμπεριλαμβάνονται επίσης και τεστ προσομοίωσης (demo), 
τα οποία παρέχονται εντελώς δωρεάν, για την εξάσκηση των υποψηφίων. Πιο αναλυτικά, για 
κάθε ενότητα, προσφέρονται 2 τεστ, των 35 ερωτήσεων το καθένα. 
 
Σημαντικό: Αν μια ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με περισσότερους από έναν τρόπους, 
όποιος τρόπος και αν χρησιμοποιηθεί, είναι αποδεκτός. Π.χ. η αντιγραφή ενός τμήματος 
κειμένου μπορεί να γίνει είτε με το συνδυασμό πλήκτρων «Ctrl + C» είτε με δεξί κλικ πάνω 
στο επιλεγμένο τμήμα κειμένου και να επιλέξουμε «Αντιγραφή» είτε αφού επιλέξουμε το 
τμήμα κειμένου, στην καρτέλα «Κεντρική», στην ομάδα «Πρόχειρο», πατάμε το κουμπί 
«Αντιγραφή».
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3.1.2 Πρϋποθέσεις 
 
Για την εκτέλεση της εφαρμογής θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, οι 
οποίες ισχύουν τόσο για το τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να 
εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά 
κέντρα): 
 
• Ο Ελέγχος Λογαριασμού Χρήστη (UAC) είναι απενεργοποιημένος (Α.1.1). 
 
• Η εγκατάσταση της εφαρμογής, γίνεται στο λογαριασμό χρήστη με όνομα «iskills» (Α.1.2). 
 
• Ο λογαριασμός χρήστη «iskills», έχει δικαιώματα διαχειριστή (Α.1.2). 
 
• Ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής του υπολογιστής μας, είναι ο «Certification Printer» (Α.1.4). 
 
• Το λειτουργικό σύστημα να είναι «Windows 7», 32 bit, ελληνική έκδοση, με όλες τις 

τελευταίες ενημερώσεις (Α.1.8). 
 
• Να είναι εγκατεστημένο το Microsoft Office 2007 ή 2010, 32 bit, ελληνική έκδοση, με όλες 

τις τελευταίες ενημερώσεις (Α.1.7). 
 
• Να είναι εγκατεστημένος ο Internet Explorer, 32 bit, έκδοση 7 έως και 11, ελληνική 

(Α.1.5). 
 
• Ο WAMP server θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένος (Α.1.6).  
 

Για να το επιβεβαιώσουμε, στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, θα πρέπει να 
βλέπουμε το εικονίδιο του WAMP server, το οποίο θα εμφανίζεται με λευκό χρώμα, όπως 
βλέπουμε στην ποιο κάτω  εικόνα. 
 
 

 
 

Αν δεν εμφανίζεται ή εμφανίζεται με κίτρινο ή κόκκινο χρώμα, θα πρέπει να τον 
επανεκκινήσουμε. 

 
• Συστήνουμε η ανάλυση της οθόνης να είναι 1024x768 (Α.1.3). 
 
• Να υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet. 
 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23, 10436, Αθήνα, τηλ. 210 6470026 
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3.1.3 Ρυθμίσεις στο Microsft Outlook 
 
Στο Microsoft Outlook, συνιστούμε να γίνουν οι ρυθμίσεις που περιγράφονται πιο κάτω και 
ισχύουν τόσο για το τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν 
στο χώρο τους) όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα). Οι 
ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν, αφού συνδεθούμε στο λογαριασμό χρήστη «iskills», 
ώστε να αφορούν μόνο το προφίλ του συγκεκριμένου χρήστη.  
 
Outlook 2010 
 
• Επιλέγουμε διαδοχικά (καρτέλα) «Αρχείο»  «Επιλογές»  (καρτέλα) «Κέντρο 

αξιοπιστίας»  (πατάμε το κουμπί) «Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας…»  (καρτέλα) 
«Προγραμματισμένη πρόσβαση» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Να μη λαμβάνω 
ποτέ προειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες», όπως βλέπουμε και 
στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
 

• Επιλέγουμε διαδοχικά (καρτέλα) «Αρχείο»  «Επιλογές»  (καρτέλα) «Κέντρο 
αξιοπιστίας»  (πατάμε το κουμπί) «Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας…»  (καρτέλα) 
«Ρυθμίσεις μακροεντολών» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Ενεργοποίηση όλων 
των μακροεντολών», όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
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• Επιλέγουμε διαδοχικά (καρτέλα) «Αρχείο»  «Επιλογές»  (καρτέλα) «Κέντρο 
αξιοπιστίας»  (πατάμε το κουμπί) «Ρυθμίσεις Κέντρου αξιοπιστίας…»  (καρτέλα) 
«Ρυθμίσεις DEP» και καταργούμε την ενεργοποίηση της επιλογής «Ενεργοποίηση της 
λειτουργίας αποτροπής εκτέλεσης δεδομένων», όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω 
εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 

 
 
• Επιλέγουμε διαδοχικά (καρτέλα) «Αρχείο»  «Επιλογές»  (καρτέλα) «Για 

προχωρημένους»  (ενότητα) «Αποστολή και παραλαβή». Εδώ δεν θα πρέπει να 
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή «Αποστολή αμέσως μόλις γίνει η σύνδεση» όπως 
βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «Αποστολή/Παραλαβή…» και στο παράθυρο που 
εμφανίζεται, καταργούμε την ενεργοποίηση όλων των επιλογών, όπως βλέπουμε και στην 
πιο κάτω εικόνα. 
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Έπειτα πατάμε το κουμπί «Κλείσιμο». 
 
 
Outlook 2007 
 
• Επιλέγουμε διαδοχικά (μενού) «Εργαλεία»  «Κέντρο αξιοπιστίας…»  (καρτέλα) 

«Προγραμματισμένη πρόσβαση» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Να μη λαμβάνω 
ποτέ προειδοποιήσεις σχετικά με ύποπτες δραστηριότητες», όπως βλέπουμε και 
στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
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• Επιλέγουμε διαδοχικά (μενού) «Εργαλεία»  «Κέντρο αξιοπιστίας…»  (καρτέλα) 
«Ασφάλεια μακροεντολής» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Να μη γίνονται έλεγχοι 
ασφαλείας των μακροεντολών», όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
 

 
• Επιλέγουμε διαδοχικά (μενού) «Εργαλεία»  «Αποστολή/Παραλαβή»  «Ρυθμίσεις 

αποστολής/παραλαβής» και ενεργοποιούμε την επιλογή «Απενεργοποίηση 
προγραμματισμένης αποστολής/παραλαβής». Επιπλέον θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη και η επιλογή «Να είναι διαθέσιμος αυτός ο φάκελος για εργασία 
χωρίς σύνδεση», όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
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• Επιλέγουμε διαδοχικά (μενού) «Εργαλεία»  «Αποστολή/Παραλαβή»  «Ρυθμίσεις 
αποστολής/παραλαβής» και επιλέγουμε «Ορισμός ομάδων 
αποστολής/παραλαβής». Στο παράθυρο που εμφανίζεται, καταργούμε την 
ενεργοποίηση όλων των επιλογών, όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 

Έπειτα πατάμε το κουμπί «Κλείσιμο». 
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• Επιλέγουμε διαδοχικά (μενού) «Εργαλεία»  «Επιλογές»  (καρτέλα) «Ρύθμιση 
αλληλογραφίας» και στην ενότητα «Αποστολή/Παραλαβή», απενεργοποιούμε την 
επιλογή «Αποστολή αμέσως μόλις γίνει σύνδεση», εφόσον είναι ενεργοποιημένη, 
όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα (στο κόκκινο πλαίσιο).  
 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ». 
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3.2 Παραμετροποίηση της εφαρμογής για εξετάσεις 
 
Πιο κάτω θα δούμε τη διαδικασία παραμετροποίησης της εφαρμογής για τη λειτουργία των 
εξετάσεων. Η συγκεκριμένη διαδικασία ισχύει μόνο για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα 
εξεταστικά κέντρα).  
 
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και έχουν γίνει οι ρυθμίσεις που περιγράφονται πιο 
πάνω, είμαστε έτοιμοι για την παραμετροποίηση της εφαρμογής. 
 
Μεταβαίνουμε στον δίσκο «C:» (εφόσον έχουμε κάνει σε αυτόν την εγκατάσταση της 
εφαρμογής ή επιλέγουμε το σωστό δίσκο) και ανοίγουμε το φάκελο «inates». 
 
1. Βρίσκουμε το αρχείο «settings.reg», κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε 

«Επεξεργασία». Το αρχείο «settings.reg», ανοίγει για επεξεργασία, όπως φαίνεται στην 
πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 

• Στη γραμμή «ServerIP», αντικαθιστούμε την υπάρχουσα ip, με την ip του local 
server. Για κάθε υπολογιστή που θα συμμετάσχει στις εξετάσεις, θα πρέπει να 
δηλώνουμε την ίδια ip. 
 

• Στη γραμμή «PCNo», αντικαθιστούμε το υπάρχον νούμερο με αυτό που θέλουμε να 
έχει ο συγκεκριμένος υπολογιστής. Για κάθε υπολογιστή που θα συμμετάσχει στις 
εξετάσεις, θα πρέπει να δηλώνουμε διαφορετικό νούμερο. Αν έχουμε π.χ. 20 
υπολογιστές στην αίθουσα των εξετάσεων, αυτοί θα πάρουν νούμερα, από 1 έως 20.  

 
Προσοχή: Δεν πειράζουμε τα εισαγωγικά ή οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο τα δεδομένα, 
μέσα στα εισαγωγικά και μετά το ίσον, στις δυο τελευταίες γραμμές. 
 
Τέλος αποθηκεύουμε το αρχείο «settings.reg» και το εκτελούμε. Στην ερώτηση που 
εμφανίζεται απαντάμε καταφατικά και έπειτα πατάμε το «ΟΚ», για να αποθηκευτούν οι 
ρυθμίσεις που πραγματοποιήσαμε. 
 

2. Στον ίδιο φάκελο βρίσκουμε και εκτελούμε το αρχείο «register_dll.bat». 
 
Πλέον είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την εφαρμογή των εξετάσεων. 
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3.3 Εκκίνηση της εφαρμογής για εξετάσεις  
 
Πιο κάτω θα δούμε τη λειτουργία της εφαρμογής για τη διαδικασία των εξετάσεων. Η 
συγκεκριμένη διαδικασία ισχύει μόνο για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά 
κέντρα).   
 
Για να εκκινήσουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Όλα τα 
προγράμματα»  (φάκελος) «i-Skills»  «Έναρξη εξετάσεων».  
 
Γίνεται ο έλεγχος της εφαρμογής και περιμένουμε να ολοκληρωθεί, όπως βλέπουμε και στην 
πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν η ανάλυση της οθόνης μας δεν είναι 1024x768, θα εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε 
στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Όχι» ώστε να τερματίσουμε την εφαρμογή, να 
ρυθμίσουμε την ανάλυση της οθόνης μας σε 1024x768 (Α.1.3) και να εκκινήσουμε εκ νέου την 
εφαρμογή. 
 
Αν πατήσουμε το κουμπί «Ναι», εμφανίζεται η οθόνη, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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Στο πορτοκαλί πλαίσιο, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο λογισμικό 
στο σύστημά μας και την κατάσταση της εφαρμογής των εξετάσεων. 
 
Αν κάποιο πεδίο αναβοσβήνει, τότε υπάρχει κάποιο σφάλμα ή παράλειψη και 
φροντίζουμε για την αποκατάστασή του. 
 
Αν θέλουμε να τερματίσουμε τη λειτουργία της εφαρμογής, πατάμε το κουμπί «Έξοδος». 
 
Για να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις, πατάμε το κουμπί «Έναρξη εξετάσεων». Θα εμφανιστεί η 
Εισαγωγική οθόνη της εφαρμογής, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Εδώ θα εμφανίζονται οι πραγματικές πληροφορίες, που αφορούν τον υποψήφιο που έχει 
δηλωθεί, για να δώσει εξετάσεις στο συγκεκριμένο υπολογιστή.  
 
Για να ξεκινήσουν οι εξετάσεις, ο επιτηρητής της i-skills, θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό του, 
στο πλαίσιο «Κωδικός Επιτηρητή:» και έπειτα ο υποψήφιος να πατήσει το κουμπί 
«Έναρξη». 
 
Επισήμανση 1: Αν συνεχίζουμε μια εξέταση που είχε διακοπεί (λόγω π.χ. μιας διακοπής 
ρεύματος), το κουμπί «Έναρξη» θα εμφανίζεται ως «Συνέχεια». 
 
Επισήμανση 2: Αν θέλουμε να ακυρώσουμε την εξέταση σε ένα υπολογιστή (επειδή π.χ. δεν 
προσήλθε ο υποψήφιος), πατάμε το κουμπί «Ακύρωση», που βρίσκεται κάτω από το κουμπί 
«Έναρξη» (ή το κουμπί «Συνέχεια»). Απαντάμε καταφατικά στο προειδοποιητικό μήνυμα που 
θα εμφανιστεί και η λειτουργία της εφαρμογής τερματίζεται.  
Εδώ απαιτείται μεγάλη προσοχή, καθώς σε περίπτωση κατά λάθους χρήσης του 
συγκεκριμένου κουμπιού, όλες οι ερωτήσεις που είχε υποβάλει ο υποψήφιος (αν υποθέσουμε 
ότι διακόπηκε η εξέτασή του προηγουμένως), διαγράφονται και ξεκινάει από την αρχή την 
συγκεκριμένη ενότητα. 
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3.4 Εκκίνηση της εφαρμογής για τεστ προσομοίωσης (demo)  
 
Πιο κάτω θα δούμε τη λειτουργία της εφαρμογής για την εξάσκηση των υποψηφίων, 
χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα τεστ προσομοίωσης (demo). Η συγκεκριμένη λειτουργία 
ισχύει για το τεστ προσομοίωσης. 
 
Για να εκκινήσουμε την εφαρμογή, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Όλα τα 
προγράμματα»  (φάκελος) «i-Skills»  «Έναρξη εξετάσεων».  
 
Γίνεται ο έλεγχος της εφαρμογής και περιμένουμε να ολοκληρωθεί, όπως βλέπουμε και στην 
πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν η ανάλυση της οθόνης μας δεν είναι 1024x768, θα εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε 
στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί «Όχι» ώστε να τερματίσουμε την εφαρμογή, να 
ρυθμίσουμε την ανάλυση της οθόνης μας σε 1024x768 (Α.1.3) και να εκκινήσουμε εκ νέου την 
εφαρμογή. 
 
Αν πατήσουμε το κουμπί «Ναι», εμφανίζεται η οθόνη, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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Στο πορτοκαλί πλαίσιο, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το εγκατεστημένο λογισμικό 
στο σύστημά μας και την κατάσταση της εφαρμογής των εξετάσεων. 
 
Αν κάποιο πεδίο αναβοσβήνει και δεν σχετίζεται με την έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος, την έκδοση του Office και των εφαρμογών του ή την έκδοση του Internet 
Explorer, το αγνοούμε. 
 
Αν θέλουμε να τερματίσουμε τη λειτουργία της εφαρμογής, πατάμε το κουμπί «Έξοδος». 
 
Για να ξεκινήσουμε το demo, πατάμε το κουμπί «Έναρξη DEMO». Θα εμφανιστεί η οθόνη, 
που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατώντας το κουμπί «Επιστροφή», θα επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη. 
 
Επιλέγουμε το τεστ που θέλουμε (ένα από τα δυο τεστ, για κάθε ενότητα) και η οθόνη 
εμφανίζεται όπως στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν θέλουμε να επιλέξουμε ένα νέο τεστ, κάνουμε κλικ πάνω στο επιλεγμένο, εμφανίζεται η 
προηγούμενη οθόνη και επιλέγουμε το νέο τεστ που θέλουμε. 
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Αν είχαμε διακόψει το demo, με τη χρήση του εργαλείου «Επαναφορά» (4.1.1) και θέλουμε 
να το συνεχίσουμε, ενεργοποιούμε την επιλογή «Συνέχεια (Για να συνεχίσετε το 
προηγούμενο demo.», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αφού κάνουμε την επιλογή μας, πατάμε το κουμπί «Αποδοχή» και εμφανίζεται η 
Εισαγωγική οθόνη που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Για να ξεκινήσει το demo, θα πρέπει να εισάγουμε τον κωδικό «demo», στο πλαίσιο 
«Κωδικός Επιτηρητή:» και έπειτα να πατήσουμε το κουμπί «Έναρξη». 
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3.5 Το περιβάλλον της εφαρμογής 
 
Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε το περιβάλλον της εφαρμογής και αναλύεται η λειτουργία 
της και οι δυνατότητες που παρέχει στον υποψήφιο. Τα παρακάτω ισχύουν τόσο για το τεστ 
προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και 
για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα).  
 

 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
1. Το λεκτικό της ερώτησης 
 
2. Ο αύξων αριθμός της τρέχουσας ερώτησης 
 
3. Το σύνολο των ερωτήσεων που έχουν υποβληθεί (απαντηθεί) από τον υποψήφιο 
 
4. Το σύνολο των ερωτήσεων που υπολείπονται για την ολοκληρωση του τεστ 
 
5. Κουμπί «Υποβολή»: Για να υποβληθεί η απάντηση στο σύστημα. Μετά το πάτημα του 

συγκεκριμένου κουμπιού, η συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να εμφανιστεί ξανά, 
καθώς έχει ήδη απαντηθεί. 

 
6. Κουμπί «Ακύρωση»: Καταργεί όλες τις ενέργειες που έχει κάνει ο χρήστης σε μια in-

application ερώτηση και φορτώνει εκ νέου την ερώτηση. Στις ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών (multiple choice) το συγκεκριμένο κουμπί είναι απενεργοποιημένο. 

 
7. Κουμπί «Επόμενη»: Αγνοεί την τρέχουσα ερώτηση και εμφανίζει την επόμενη ερώτηση, 

εφόσον ο υποψήφιος δεν γνωρίζει την απάντηση. Αυτές οι ερωτήσεις εμφανίζονται πάλι 
στο τέλος, μόλις περάσουν και οι 35 ερωτήσεις του τεστ. Ο υποψήφιος μπορεί να πατήσει 
αυτό το κουμπί όσες φορές επιθυμεί για κάθε ερώτηση, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση. 

 
8. Κουμπί «Τερματισμός»: Τερματίζει την εξέταση και το σύστημα υπολογίζει στα 

αποτελέσματα, μόνο όσες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Μόλις πατηθεί το συγκεκριμένο 
κουμπί, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα «Είστε σίγουρος;». Εφόσον και εδώ 
πατήσουμε το κουμπί «Ναι», η εξέταση της συγκεκριμένης ενότητας τερματίζεται 
οριστικά, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να την ξεκινήσουμε από την αρχή. 

 
9. Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης για το τέλος του χρόνου των εξετάσεων, ξεκινώντας 

από τα 45 λεπτά. 
 
10. Χρονόμετρο που δείχνει το χρόνο που καταναλώνει ο υποψήφιος, για την απάντηση της 

κάθε ερώτησης 
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3.5.1 Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice) 
 
Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice), επιλέγουμε τη σωστή απάντηση από 
τις εμφανιζόμενες πιθανές απαντήσεις, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Για να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση, κάνουμε κλικ στο κουμπί επιλογής, που εμφανίζεται 
στα αριστερά της ερώτησης, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Μόλις κάνουμε κλικ στο κουμπί επιλογής, το κουμπί αλλάζει, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω 
εικόνα, ώστε να γνωρίζουμε την επιλογή μας. 
 

 
 
Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, το κουμπί «Ακύρωση» είναι απενεργοποιημένο. 
 
 
Αν έχουμε επιλέξει μια απάντηση και θέλουμε να αλλάξουμε την επιλογή μας, κάνουμε πάλι 

κλικ στο κουμπί , ώστε να μετατραπεί σε  και επιλέγουμε την νέα απάντηση που 
θέλουμε. 
 
Τέλος πατάμε το κουμπί «Υποβολή» της εφαρμογής των εξετάσεων, για να καταχωρήσουμε 
την απάντησή μας στο σύστημα. 
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3.5.2 Ερωτήσεις που απαιτείται ενέργεια από το χρήστη (in-application) 
 
Στις ερωτήσεις in-application, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες, που απαιτούνται 
για την απάντηση. Εφόσον χρειάζεται, φορτώνεται τόσο η εφαρμογή της εξεταζόμενης 
ενότητας (word, excel, κ.τ.λ.) όσο και το σχετιζόμενο αρχείο. Θα πρέπει να περιμένουμε να 
εμφανιστεί η εφαρμογή και το σχετιζόμενο αρχείο (εφόσον απαιτείται) και έπειτα να 
ξεκινήσουμε να απαντάμε την ερώτηση. 
 
Στην πιο κάτω εικόνα, βλέπουμε ένα παράδειγμα in-application ερώτησης, για την ενότητα 
του Word.  
 

 
 
Αφού ανοίξει η εφαρμογή του Word και το σχετιζόμενο αρχείο, για να απαντήσουμε τη 
συγκεκριμένη ερώτηση, μεταβαίνουμε στην καρτέλα «Προβολή» και στην ομάδα «Προβολές 
εγγράφου», πατάμε το κουμπί «Ανάγνωση πλήρους οθόνης». Τέλος πατάμε το κουμπί 
«Υποβολή» της εφαρμογής των εξετάσεων, για να καταχωρήσουμε την απάντησή μας στο 
σύστημα. 
 
Προσοχή: Θα πρέπει να κάνουμε ότι ακριβώς ενέργειες απαιτούνται, για την απάντηση της 
ερώτησης. Δεν πειράζουμε καμία ρύθμιση της εφαρμογής ούτε τη μορφοποίηση του 
σχετιζόμενου αρχείου ούτε τα δεδομένα του. 
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3.5.3 Κατανόηση και διαχείριση του φακέλου «exam» 
 
Όταν ξεκινάμε μια νέα εξέταση ή ένα νέο τεστ προσομοίωσης, μέσα στο φάκελο «inates», 
δημιουργείται ο φάκελος «exam», ο οποίος περιέχει όλα τα δεδομένα της εξέτασης.  
 
Ο συγκεκριμένος φάκελος διαγράφεται μόλις η εξέταση ή το τεστ προσομοίωσης 
ολοκληρωθεί. 
 
Εφόσον είχαμε διακόψει ένα τεστ προσομοίωσης για να το συνεχίσουμε μεταγενέστερα ή μια 
εξέταση λόγω π.χ. μιας διακοπής ρεύματος, όταν ξεκινήσουμε την εφαρμογή, θα εμφανιστεί 
στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, το μήνυμα που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν θέλουμε να συνεχίσουμε το τεστ προσομοίωσης ή την εξέταση, πατάμε «Έναρξη 
εξετάσεων» ή «Έναρξη DEMO», χωρίς να πειράξουμε τον φάκελο «exam». 
 
Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε ένα νέο τεστ προσομοίωσης ή μια νέα εξέταση, τότε πατάμε το 
κουμπί «Διαγραφή Exam», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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Εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατάμε το κουμπί «Ναι» ώστε να διαγραφεί ο φάκελος «exam» και πατάμε «Έναρξη 
εξετάσεων» ή «Έναρξη DEMO» ώστε να ξεκινήσουμε μια νέα εξέταση ή ένα νέο τεστ 
προσομοίωσης.  
 
Προσοχή: Αν διαγράψουμε το φάκελο «exam» κατά λάθος, όλα τα δεδομένα της εξέτασης ή 
του τεστ προσομοίωσης θα χαθούν, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησής τους. Στην 
περίπτωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος θα πρέπει να ξεκινήσει την ενότητα που εξεταζόταν, 
από την αρχή. 
 
 
3.6 Ολοκλήρωση της εξέτασης ή του τεστ προσομοίωσης 
 
Μια εξέταση ή ένα τεστ προσομοίωσης ολοκληρώνεται σε μια από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
 
• Έχουμε υποβάλει και τις 35 ερωτήσεις ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος των 

45 λεπτών που έχουμε στη διάθεσή μας. 
 
• Πατήσαμε το κουμπί «Τερματισμός» και κατόπιν, πατήσαμε το κουμπί «Ναι» στο 

προειδοποιητικό μήνυμα που εμφανίστηκε. 
 
• Ολοκληρώθηκε ο χρόνος των 45 λεπτών ακόμα και αν δεν έχουμε υποβάλει όλες τις 

ερωτήσεις. 
 
Μόλις ολοκληρωθεί η εξέταση πιστοποίησης, εμφανίζεται το μήνυμα «Ευχαριστούμε 
που ολοκληρώσατε την εξέταση». Πατάμε το κουμπί «ΟΚ», που υπάρχει από κάτω ή το 
πλήκτρο «Enter», για να κλείσουμε την εφαρμογή. 
 
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται όταν ολοκληρώσουν όλοι οι υποψήφιοι τις εξετάσεις τους, 
σε όλες τις ώρες. 
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Μόλις ολοκληρωθεί ένα τεστ προσομοίωσης, εμφανίζεται το παράθυρο των 
αποτελεσμάτων, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Εδώ μπορούμε να δούμε τις σωστές και τις λανθασμένες ερωτήσεις και το ποσοστό 
επιτυχίας.  
 
Για να κλείσουμε την εφαρμογή, κλείνουμε το συγκεκριμένο παράθυρο, πατώντας το κουμπί 
«Κλείσιμο» (το κουμπί με το κόκκινο «x», πάνω, δεξιά στο παράθυρο). 
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4.1 Βοηθητικά προγράμματα της εφαρμογής των εξετάσεων 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη λειτουργία κάποιων προγραμμάτων, που συνοδεύουν την 
εφαρμογή των εξετάσεων και μας βοηθούν στη λειτουργία της. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν τόσο για το τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να 
εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά 
κέντρα). 
 
 
4.1.1 Επαναφορά 
 
Μπορεί να θέλουμε να διακόψουμε μια εξέταση, επειδή κατά τη διάρκειά της, προέκυψε π.χ. 
ένα τεχνικό πρόβλημα υλικού ή λογισμικού, στον συγκεκριμένο υπολογιστή και πρέπει να το 
επιδιορθώσουμε. 
 
Επίσης μπορεί να θέλουμε να διακόψουμε ένα τεστ προσομοίωσης, για να το συνεχίσουμε 
αργότερα. 
 
Και στις δυο αυτές περιπτώσεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο 
«Επαναφορά» της εφαρμογής. 
 
Χωρίς να πειράξουμε τη λειτουργία της εφαρμογής, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  
«Όλα τα προγράμματα»  (φάκελος) «i-Skills»  «Επαναφορά». 
 
Περιμένουμε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατάμε το κουμπί «OK» και μπορούμε να συνεχίσουμε την εξέταση ή το τεστ προσομοίωσης, 
όποτε θέλουμε. 
 
Η «Επαναφορά» δεν επηρεάζει τα δεδομένα των εξετάσεων ούτε τις ρυθμίσεις της 
εφαρμογής. 
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4.1.2 Ενημέρωση συστήματος 
 
Μια πολύ σημαντική εργασία που θα πρέπει να εκτελούμε τουλάχιστον μια φορά το μήνα, 
είναι η ενημέρωση (update) της εφαρμογής. 
 
Για το σκοπό αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο «Ενημέρωση συστήματος» 
της εφαρμογής. 
 
Επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Όλα τα προγράμματα»  (φάκελος) «i-Skills»  
«Ενημέρωση συστήματος». 
 
Αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet ή αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα με αυτό, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν λείπουν ή έχουν καταστραφεί αρχεία που αφορούν την ενημέρωση του συστήματος, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Εφόσον δεν υπάρχουν ενημερώσεις, θα εμφανιστεί το μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω 
εικόνα. 
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Διαφορετικά θα ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής, η οποία μας 
ενημερώνει για τη διεργασία που εκτελεί κάθε στιγμή και μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί 
μια οθόνη, που θα είναι παρόμοια με αυτή που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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5.1 Κατάργηση της εγκατάστασης της εφαρμογής 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία απεγκατάσης της εφαρμογής η οποία ισχύει τόσο για 
το τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) 
όσο και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα).. 
 
Επιλέγουμε  διαδοχικά: «Έναρξη»  «Όλα τα προγράμματα»  «i-Skills»  
«Απεγκατάσταση» και εμφανίζεται το μήνυμα, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατάμε το κουμπί «Ναι» και η διαδικασία απεγκατάστασης της εφαρμογής εκκινεί, όπως 
βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Στο τέλος εμφανίζεται το μήνυμα που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Εδώ πατάμε το κουμπί «Ναι» ώστε να επανεκκινήσει ο υπολογιστής μας και να ολοκληρωθεί 
η απεγκατάσταση  όλων των στοιχείων της εφαρμογής.  
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Α.1 Ρυθμίσεις λειτουργικού συστήματος και εφαρμογής 
 
Πιο κάτω θα περιγράψουμε αναλυτικά την διαδικασία των διαφόρων ρυθμίσεων που 
απαιτούνται για τη λειτουργία της εφαρμογής. Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις ισχύουν τόσο για το 
τεστ προσομοίωσης (για τους υποψηφίους που θέλουν να εξασκηθούν στο χώρο τους) όσο 
και για τις εξετάσεις πιστοποίησης (για τα εξεταστικά κέντρα). 
 
 
Α.1.1 Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Ελέγχου Λογαριασμού 
Χρήστη (UAC) 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία απενεργοποίησης και ενεργοποίησης του Ελέγχου 
Λογαριασμού Χρήστη (UAC). 
 
• Απενεργοποίηση του Ελέγχου Λογαριασμού Χρήστη (UAC) 
 

Για να απενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Λογαριασμού Χρήστη (UAC), κάνουμε κλικ στο 
μενού «Έναρξη» των Windows και στο πλαίσιο αναζήτησης πληκτρολογούμε «uac», 
όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Από τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν, κάνουμε κλικ στο «Αλλαγή ρυθμίσεων 
ελέγχου λογαριασμού χρήστη» και εμφανίζεται οθόνη, που βλέπουμε στην πιο κάτω 
εικόνα. 
 
Εναλλακτικά, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Πίνακας Ελέγχου»  «Λογ. 
Χρηστών & οικογενειακή ασφάλεια»  «Λογαριασμοί χρηστών»  «Αλλαγή 
ρυθμίσεων ελέγχου λογαριασμού χρήστη». 
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Μετακινούμε το ρυθμιστικό στην τελευταία θέση «Να μην ειδοποιούμαι ποτέ όταν:» και 
κάνουμε κλικ στο κουμπί «OK», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν μας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογούμε τον 
κωδικό πρόσβασης ή κάνουμε την επιβεβαίωση.  
 
Θα χρειαστεί να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας για να απενεργοποιηθεί η 
δυνατότητα ελέγχου λογαριασμού χρήστη. 

 
• Ενεργοποίηση του Ελέγχου Λογαριασμού Χρήστη (UAC) 
 

Για να ενεργοποιήσουμε τον Έλεγχο Λογαριασμού Χρήστη (UAC), μετακινούμε το 
ρυθμιστικό στη δεύτερη θέση «Προεπιλογή – Να ειδοποιούμε πάντα όταν κάποιο 
πρόγραμμα προσπαθεί να κάνει αλλαγές στον υπολογιστή μου» και κάνουμε κλικ 
στο κουμπί «OK». 
 
Αν μας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή ή επιβεβαίωση, πληκτρολογούμε τον 
κωδικό πρόσβασης ή κάνουμε την επιβεβαίωση. Θα χρειαστεί να επανεκκινήσουμε τον 
υπολογιστή μας για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ελέγχου λογαριασμού χρήστη. 
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Α.1.2 Δημιουργία και κατάργηση λογαριασμού χρήστη «iskills» με 
δικαιώματα διαχειριστή 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία δημιουργίας και διαγραφής λογαριασμού χρήστη, με 
όνομα «iskills» και δικαιώματα διαχειριστή. 
 
• Δημιουργία λογαριασμού χρήστη, με όνομα «iskills» και δικαιώματα διαχειριστή 
 

Αρχικά θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σε ένα υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη, με 
δικαιώματα διαχειριστή. 
 
Κάνουμε κλικ στο μενού «Έναρξη» των Windows και στο πλαίσιο αναζήτησης 
πληκτρολογούμε «user accounts», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Από τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν, κάνουμε κλικ στο «Προσθήκη ή κατάργηση 
λογαριασμών χρηστών» και εμφανίζεται οθόνη, που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 
Εναλλακτικά, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Πίνακας Ελέγχου»  «Λογ. 
Χρηστών & οικογενειακή ασφάλεια». Στην κατηγορία «Λογαριασμοί χρηστών», 
πατάμε στην επιλογή «Προσθήκη ή κατάργηση λογαριασμών χρηστών». 
.
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Πατάμε στην επιλογή «Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού» και δίνουμε  στο όνομα 
λογαριασμού χρήστη «iskills» και επιλέγουμε «Διαχειριστής», όπως φαίνεται στην 
οθόνη που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Τέλος πατάμε το κουμπί «Δημιουργία λογαριασμού» ώστε να δημιουργηθεί ο 
λογαριασμός. 
 
Για να συνδεθούμε στο λογαριασμό που δημιουργήσαμε, πατάμε το μενού «Έναρξη» 
των Windows, πατάμε το βέλος δεξιά από το κουμπί «Τερματισμός λειτουργίας» και 
επιλέγουμε «Αποσύνδεση». 
 
Έπειτα συνδεόμαστε στο λογαριασμό χρήστη «iskills». 
 

ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 23, 10436, Αθήνα, τηλ. 210 6470026 



 Οργανισμός Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Οδηγίες χρήσης εφαρμογής εξετάσεων

 

i-skills Ανώνυμη Εταιρεία Πιστοποίησης Δεξιοτήτων                                                                                       Σελίδα 46 από 53 

• Διαγραφή λογαριασμού χρήστη, με όνομα «iskills» 
 

Αρχικά θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι σε ένα υπάρχοντα λογαριασμό χρήστη, 
διαφορετικό από τον «iskills», με δικαιώματα διαχειριστή. 
 
Κάνουμε κλικ στο μενού «Έναρξη» των Windows και στο πλαίσιο αναζήτησης 
πληκτρολογούμε «user accounts», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 

 

 
 
Από τα αποτελέσματα που θα εμφανιστούν, κάνουμε κλικ στο «Προσθήκη ή κατάργηση 
λογαριασμών χρηστών» και θα δούμε την οθόνη που φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. 
 
Εναλλακτικά, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Πίνακας Ελέγχου»  «Λογ. 
Χρηστών & οικογενειακή ασφάλεια». Στην κατηγορία «Λογαριασμοί χρηστών», 
πατάμε στην επιλογή «Προσθήκη ή κατάργηση λογαριασμών χρηστών». 
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Πατάμε στo λογαριασμό χρήστη «iskills», επιλέγουμε αριστερά «Διαγραφή του 
λογαριασμού», πατάμε το κουμπί «Διαγραφή αρχείων» και τέλος, πατάμε το κουμπί 
«Διαγραφή λογαριασμού».  
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Α.1.3 Αλλαγή ανάλυσης της οθόνης 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία αλλαγής της ανάλυσης της οθόνης.  
 
Κάνουμε δεξί κλικ σε ένα κενό σημείο στην «Επιφάνεια εργασίας» και επιλέγουμε 
«Ανάλυση οθόνης».  
 
Εναλλακτικά, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Πίνακας Ελέγχου» και στην κατηγορία 
«Εμφάνιση και εξατομίκευση», επιλέγουμε «Προσαρμογή ανάλυσης οθόνης». 
 
Εμφανίζεται η οθόνη που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πατάμε το βέλος, στην πτυσσόμενη λίστα «Ανάλυση» και μετακινούμε το ρυθμιστικό, στη 
θέση «1024x768», όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Έπειτα πατάμε το κουμπί «ΟΚ».
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Α.1.4 Ορισμός ή αλλαγή προεπιλεγμένου εκτυπωτή  
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία ορισμού ή αλλαγής του προεπιλεγμένου εκτυπωτή.  
 
Επιλέγουμε διαδοχικά «Έναρξη»  «Συσκευές και εκτυπωτές» και εμφανίζεται η οθόνη 
που βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Εδώ βλέπουμε ότι ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής είναι ο «Microsoft XPS Document Writer» 
Για να ορίσουμε τον εκτυπωτή «Certification Printer» ως προεπιλεγμένο, τον επιλέγουμε, 
κάνουμε δεξί κλικ πάνω του και επιλέγουμε «Ορισμός εκτυπωτή ως προεπιλεγμένου», 
όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
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Α.1.5 Προσδιορισμός της έκδοσης του Internet Explorer 
 
Για  να προσδιορίσουμε την έκδοση του Internet Explorer, ακολουθούμε ένα από τους 
παρακάτω τρόπους, αφού πρώτα τον εκκινήσουμε: 
 

• Κάνουμε κλικ στο κουμπί «Εργαλεία»  και επιλέγουμε «Πληροφορίες για τον 
Internet Explorer» 

 
• Κάνουμε κλικ στο μενού «Βοήθεια» και επιλέγουμε «Πληροφορίες για τον Internet 

Explorer» 
 
 
Α.1.6 Εκκίνηση και κλείσιμο του WAMP server και των υπηρεσιών του 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τη διαδικασία για την εκκίνηση και το κλείσιμο του WAMP server και 
των υπηρεσιών του. 
 
Πριν ξεκινήσουμε τις εξετάσεις ή το τεστ προσομοίωσης, θα πρέπει ο WAMP server να είναι 
ενεργοποιημένος και να έχουν εκκινήσει οι υπηρεσίες του. Για να το επιβεβαιώσουμε, θα 
πρέπει στην περιοχή ειδοποιήσεων των Windows, το εικονίδιο του WAMP να εμφανίζεται με 
λευκό χρώμα, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Αν το εικονίδιο του WAMP δεν εμφανίζεται καθόλου ή εμφανίζεται με κίτρινο ή κόκκινο 
χρώμα, όπως βλέπουμε στις πιο κάτω εικόνες, 
 

    
 
θα πρέπει να εκκινήσουμε το WAMP. 
 
 
• Εκκίνηση του WAMP server 
 

Για να εκκινήσουμε το WAMP, επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Όλα τα 
προγράμματα»  «(φάκελος) Wampserver»  «start Wampserver» και περιμένουμε 
λίγο μέχρι να εκκινήσει ο WAMP server και οι υπηρεσίες του. Το επιβεβαιώνουμε 
ελέγχοντας το εικονίδιό του, στην περιοχή ειδοποιήσεων των windows. 
 
 

• Κλείσιμο του WAMP server 
 

Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο, χρειαστεί να κλείσουμε το WAMP server, στην περιοχή 
ειδοποιήσεων των windows, κάνουμε δεξί κλικ στο εικονίδιό του και επιλέγουμε «Exit», 
όπως βλέπουμε και στην πιο κάτω εικόνα. 
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Α.1.7 Έκδοση του Microsoft Office 2007 / 2010 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο για να προσδιορίσουμε αν η έκδοση του Office είναι μια 
έκδοση 32 bit καθώς και τον αριθμό έκδοσης.  
 
• Office 2010 
 

Ανοίγουμε μια εφαρμογή του Office 2010, όπως το Microsoft Word 2010. 
 
Κάνουμε κλικ στην καρτέλα «Αρχείο» και έπειτα, πατάμε το κουμπί «Βοήθεια».  
 
Στο παράθυρο διαλόγου «Πληροφορίες για το Microsoft Word» (ή την εφαρμογή που 
έχουμε ανοίξει) φαίνονται οι πληροφορίες έκδοσης, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω 
εικόνα. 
 

 
 
Πιο αναλυτικά: 
 

 Στο τμήμα που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο, βλέπουμε αν η έκδοση του Office είναι 
μια έκδοση 32 bit και τον αριθμό έκδοσης. 

 Για τον αριθμό έκδοσης, ισχύουν τα ακόλουθα: 
 

o Ο αριθμός έκδοσης του Office 2010 SP2 είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 
14.0.7015.1000 

 
o Ο αριθμός έκδοσης του Office 2010 SP1 είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 

14.0.6029.1000 αλλά λιγότερο από 14.0.7015.1000 
 

o Ο αριθμός έκδοσης της αρχικής έκδοσης του Office 2010 (δηλαδή, με κανένα 
service pack) είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με 14.0.4763.1000 αλλά λιγότερο από 
14.0.6029.1000 
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• Office 2007 
 

Ανοίγουμε μια εφαρμογή του Office 2007, όπως το Microsoft Word 2007. 
 
Κάνουμε κλικ στo «Κουμπί Office» και έπειτα, πατάμε το κουμπί «Επιλογές του Word».  
 
Στο παράθυρο διαλόγου «Επιλογές του Word», πατάμε – αριστερά – στην καρτέλα 
«Πόροι» και στην ενότητα «πληροφορίες για το Microsoft Office Word 2007», πατάμε 
το κουμπί «Πληροφορίες», όπου φαίνονται οι πληροφορίες έκδοσης, όπως βλέπουμε 
στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
Πιο αναλυτικά: 
 

 Το Office 2007 κυκλοφορεί μόνο σε έκδοση 32 bit. 
 

 Στο τμήμα που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο, φαίνεται ο αριθμός έκδοσης και το 
service pack (π.χ. SP3), που είναι εγκατεστημένο.  
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Α.1.8 Έκδοση του λειτουργικού συστήματος (Windows 7) 
 
Πιο κάτω θα αναλύσουμε τον τρόπο για να προσδιορίσουμε αν η έκδοση του λειτουργικού 
συστήματος (Windows 7) είναι μια έκδοση 32-bit και αν είναι εγκατεστημένο το SP1 (Service 
Pack 1).  
 
Επιλέγουμε διαδοχικά: «Έναρξη»  «Πίνακας Ελέγχου»  (κατηγορία) «Σύστημα και 
ασφάλεια»  (υποκατηγορία) «Σύστημα» 
 
Στο παράθυρο διαλόγου «Δείτε βασικές πληροφορίες για τον υπολογιστή σας», 
φαίνονται οι πληροφορίες έκδοσης, όπως βλέπουμε στην πιο κάτω εικόνα. 
 

 
 
 
Πιο αναλυτικά: 
 
• Στην ενότητα «Έκδοση Windows»: 
 

o Στο τμήμα που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο, με την ένδειξη «1», βλέπουμε το 
λειτουργικό σύστημα και την έκδοσή του (π.χ. «Windows 7 Ultimate»). 
 

o Στο τμήμα που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο, με την ένδειξη «2», βλέπουμε αν είναι 
εγκατεστημένο κάποιο service pack και ποιο (π.χ. «Service Pack 1»).  

 
Αν το συγκεκριμένο τμήμα λείπει, σημαίνει ότι δεν είναι εγκατεστημένο, κανένα 
service pack.  

 
• Στην ενότητα «Σύστημα»: 
 

o Στο τμήμα που βρίσκεται στο κόκκινο πλαίσιο, με την ένδειξη «3», βλέπουμε αν η 
έκδοση του λειτουργικού συστήματος (Windows 7), είναι μια έκδοση 32 bit. 
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