
 

Οδηγίες Εκτέλεσης του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος 
Για χρήση απο τους υπεύθυνους των εργαστηρίων ΗΥ 

PISA 2018 – Πιλοτική Φάση 

Α. Εισαγωγή 

1. Η αξιολόγηση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 
αξιολόγησης PISA 2018. Είναι σημαντικό να εξακριβώσετε κατά πόσον οι υπολογιστές που 
θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για να κάνουν την εξέταση, έχουν τις απαραίτητες 
προδιαγραφές ώστε να διεκπεραιώσουν με επιτυχία την εξέταση PISA. 

2. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες (όπως καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του 
PISA 2018) για την εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου του συστήματος (System 
Diagnostics-SD), ο οποίος θα υποδείξει κατά πόσο ο κάθε υπολογιστής μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή της εξέτασης PISA. Οι πληροφορίες που θα ληφθούν από 
αυτό το διαγνωστικό έλεγχο θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του σχετικού 
εντύπου (Παράρτημα Α), έτσι ώστε να εξακριβωθεί ο αριθμός των κατάλληλων 
υπολογιστών σε κάθε εργαστήριο ή σχολείο. Αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να ανεβούν 
στην πλατφόρμα του Εθνικού Κέντρου PISA 2018 στην ιστοσελίδα http://keea-
pisa.pi.ac.cy/pisa/ (πατώντας τον σύνδεσμο «Ιστοχώρος για σχολεία -> Υπεύθυνος 
Καθηγητής Πληροφορικής») μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2017. 

Β. Εκτέλεση του Διαγνωστικού Ελέγχου 

3. To System Diagnostic (SD) εκτελείται από ένα USB drive. 

4. Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή πρέπει να είναι Windows XP, Windows Vista, 
Windows 7, Windows 8 ή Windows 10. 

5. Το SD παρέχει τη δυνατότητα διεκπεραίωσης διαφόρων ελέγχων, οι οποίοι περιγράφονται 
στο εγχειρίδιο αυτό. 

6. Για να εκτελέσετε το SD, θα πρέπει να ανοίξετε τον υπολογιστή και να κλείσετε 
οποιαδήποτε άλλα προγράμματα τρέχουν. 

7. Να τοποθετήστε το USB που περιέχει το λογισμικό SD και να ανοίξετε τον Windows 
Explorer. Ακολούθως, να εντοπίστε και να εκτελέστε το εκτελέσιμο αρχείο που βρίσκεται 
στο root directory του USB και το οποίο ονομάζεται PISAmenu.exe ( να κάνετε διπλό κλικ 
στο αρχείο). 

8. Θα παρουσιαστεί το πιο κάτω (εικόνα 1): 

 
Εικόνα 1: Πίνακας ελέγχου εξέτασης PISA 

 

9. Σημειώστε ότι το κουμπί PISA Assessment θα ενεργοποιηθεί κατά την περίοδο που θα 
γίνεται η εξέταση. Να κάνετε κλικ στο κουμπί Start Diagnosis για να ξεκινήσει το 
πρόγραμμα. Ακολούθως θα ξεκινήσουν να τρέχουν διάφορα προγράμματα που 
υποστηρίζουν τη διαδικασία διάγνωσης. Σε μερικούς υπολογιστές μπορεί να 
παρουσιαστούν μηνύματα που έχουν σχέση με το Windows Firewall ή το σύστημα 



 

εντοπισμού ιών του ΗΥ. Πρέπει να αφήστε το πρόγραμμα  να συνεχίσει. Να ανατρέξετε 
στην ενότητα Γ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πιθανά προειδοποιητικά 
μηνύματα που πιθανόν να εμφανιστούν. Όταν το πρόγραμμα ξεκινήσει, μια σελίδα 
παρόμοια με την Εικόνα 2 θα εμφανιστεί στον πλοηγητή (browser) σας. 

 
Εικόνα 2: Αρχική σελίδα Διαγνωστικού Ελέγχου 

Αν και σε αυτή την οθόνη σας ζητείται να καταχωρήσετε τον κωδικό του σχολείου όπου θα 
γίνει η εξέταση (School ID), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε αριθμούς ως 
κωδικό. 

  

10. Κάνετε κλικ στο κουμπί Validate Computer για να ελέγξετε τον υπολογιστή σας. Αυτό θα 
προχωρήσει σε έλεγχο του CPU, της μνήμης, του λειτουργικού συστήματος και άλλων 
μερών του εξοπλισμού και λογισμικού (αναφερθείτε πιο κάτω για πλήρη κατάλογο). Όταν 
ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα παρουσιαστεί μια αναφορά, παρόμοια με αυτή που φαίνεται 
στην Εικόνα 3. 

 

Εικόνα 3: Αναφορά διάγνωσης – επιτυχής βασικός έλεγχος 

 

11. Ο πιο κάτω πίνακας (Πίνακας 1) δείχνει κάθε είδος βασικού ελέγχου, τι ελέγχεται, τη σχετική 
προϋπόθεση για την εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και τα σχετικά μηνύματα που 
θα παρουσιαστούν στο κεντρικό μέρος του πιο πάνω παραθύρου: 

 

 

 



 

Πίνακας 1: Τι εξετάζει ο Διαγνωστικός Έλεγχος 

Label 

What is being 

checked? 

Requirement for 

CBA Message if OK Message if failed 

CPU The speed of 

the CPU 

installed in MHz 

Must be at least 

1500Mhz 

OK : CPU speed is <n> 
MHz 

 

Failed : CPU speed 

is <n> MHz 

OS The operating 

system 

Must be Windows 

XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 

8 or Windows 10 

OK : Operating system is 
< Win XP/Win Vista/ Win 
7>>> 

 

Failed : Operating 

system is <system 

other than Win XP, 

Win Vista, Win 7, 

Win 8>> 

System 

memory 

i) The memory 

installed on the 

computer in MB 

 

Required memory for 
Windows XP = 512 
MB 
Required memory for 
Windows VISTA, 
Windows 7, 8 and 10 
= 1024 MB 

OK : System memory 

 
Failed : System 

memory installed 

(required <n> MB) 

ii) The available 
memory  

 

To achieve GREEN 
available memory 
must be above:  
358 MB  for Windows 
XP  
717 MB for Windows 
VISTA, Windows 7,8 
and 10 
 

To achieve  
ORANGE 

 (borderline) available 

memory must be: 

between 307  MB and 

358 MB for Windows 

XP  

between  614 MB and 

717 MB for Windows 

Vista, Windows 7, 8 

and 10 

OK : 
System 
memory 

 Failed : Insufficient 
system memory  
available (required 
<n> MB) 

Screen 

resolution 

The current 

screen 

resolution (width 

x height) 

Minimum screen width 

= 1024 px 

Minimum screen height 

= 768 px 

OK : Screen :  Width x 
Height 

 

Failed : Screen : 

Width x Height 

Visual 

C++ 

Runtime 

Installed* 

If the Visual C++ 

runtime has 

been installed 

on the computer 

The CBA assessment 

cannot run without this 

runtime software 

OK : Visual C++ Runtime 
installed 

 

Failed : Visual C++ 

Runtime is required 

to be installed 

Skype 

running 

If Skype is 

running on the 

computer 

The CBA 

assessment cannot 

run with Skype 

running 

OK : Skype is not 
running 

 

Failed : Skype 

should not be 

running 

                                                      
* The software requires that the Visual C++ Runtime be installed on the local computer. This is 
generally installed on all computers, but there is a very small chance that it is not. This runtime can 
be downloaded from Microsoft at http://support.microsoft.com/kb/2019667.  

Caution: 

memory 

availabe is 

borderline:  

http://support.microsoft.com/kb/2019667


 

Label 

What is being 

checked? 

Requirement for 

CBA Message if OK Message if failed 

USB key 

data 

transfer 

rate for 

writing 

The USB key 

data transfer 

rate in MB/s 

To achieve GREEN 

required USB data 

transfer rate >= 12 

Mb/s.  
To achieve  
ORANGE 

required USB data 

transfer rate = 7.5 

MB/s 

OK : Speed <n> Mb/s 
OR 
Caution: USB Speed 
<n> Mb/s 

OR 

Not Checked - in cases 

where the program was 

not run from the USB 

key 

Failed : Speed <n> 
Mb/s 

 

 

12. Αν όλοι οι έλεγχοι είναι σκιασμένοι με πράσινο χρώμα και σημαδεύονται με ΟΚ, τότε ο 
υπολογιστής είναι κατάλληλος για να τρέξει την εξέταση PISA. Αν οποιοδήποτε μέρος των 
ελέγχων εμφανίζεται με κόκκινη σκίαση και σημαδεύεται με Failed, τότε ο υπολογιστής 
μπορεί να μην είναι κατάλληλος για χρήση κατά τη διάρκεια της εξέτασης PISA. Ένα 
παράδειγμα αναφοράς διάγνωσης όπου ο ΗΥ απέτυχε σε κάποιο έλεγχο, φαίνεται στην 
Εικόνα 4. 

 

Εικόνα 4: Αναφορά διάγνωσης – αποτυχία μνήμης 

 

13. Αφού ελέγξετε έναν ΗΥ, να συμπληρώσετε μια γραμμή στο Έντυπο καταχώρησης 
αποτελεσμάτων διαγνωστικού ελέγχου ΗΥ (Παράρτημα). Να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά 
έντυπα για κάθε εργαστήριο/αίθουσα ΗΥ. Αν χρειαστεί, να κάνετε αντίγραφα των εντύπων. 

Γ. Έλεγχος για ιούς 

14. Θα ελεγχθούν τόσο τα περιεχόμενα της μνήμης του υπολογιστή, όσο και τα περιεχόμενα του 
USB. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να συμπληρωθεί και θα πάρει περίπου 30-60 δευτερόλεπτα.  

15. Ο έλεγχος για ιούς θα εκτελεστεί αυτόματα όταν ξεκινήσει ο διαγνωστικός έλεγχος. Αν 
εμφανιστεί το μήνυμα που φαίνεται στην Εικόνα 5, επιλέξετε Όχι (No) για να συνεχίσετε. 



 

 

Εικόνα 5: Μήνυμα για ενημέρωση του ClamWin 

 

16. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου για ιούς, θα εμφανιστεί στον Πίνακα Ελέγχου του PISA το 
μήνυμα “Scanning memory for viruses. Please wait… “.  

17. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενώ πραγματοποιείται ο έλεγχος για ιούς, το πρόγραμμα 
antivirus που είναι ενεργοποιημένο στον υπολογιστή πιθανόν να εντοπίσει το πρόγραμμα 
εντοπισμού ιών που χρησιμοποιείται για το PISA (ClamWin Free Antivirus) ως ιό. Αυτό είναι 
φυσιολογικό και πρέπει να αγνοηθεί. Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του 
παραθύρου που εμφανίζεται, όταν το εγκατεστημένο λογισμικό εντοπισμού ιών είναι το 
Trend MicroTM OfficeScanTM. Το παράθυρο και οι ενδείξεις είναι διαφορετικές για κάθε 
είδος λογισμικού εντοπισμού ιών που είναι εγκατεστημένο στους ΗΥ. 

 

Εικόνα 6: Το Trend Micro OfficeScan εντοπίζει το ClamWin ως ιό 

 

18. Σε αυτό το παράδειγμα (Εικόνα 6), το εγκατεστημένο λογισμικό εντοπισμού ιών (Trend 
Micro Office Scan) εντόπισε ως ιό το λογισμικό ελέγχου ιών που χρησιμοποιείται στον 
Διαγνωστικό Έλεγχο PISA (ClamWin Free Antivirus). Αν συμβεί αυτό, να πατήσετε OK και ο 
έλεγχος για ιούς θα συνεχιστεί.  

 

19. Αν δεν εντοπιστούν ιοί, ο Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος θα ξεκινήσει αυτόματα. Αν 
όμως ο έλεγχος εντοπίσει μολυσμένα αρχεία, θα πρέπει να καθαρίσετε το USB (ή τον σκληρό 
δίσκο) με ένα πρόγραμμα καθαρισμού ιών. Μπορείτε επίσης να κάνετε format το USB και 
να εγκαταστήσετε το λογισμικό του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος ξανά. Μπορείτε να 
κατεβάσετε το λογισμικό από το http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa ακολουθώντας τον 
σύνδεσμο Ιστοχώρος για σχολεία -> Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής. Θα πρέπει να 
κάνετε unzip τα περιεχόμενα το αρχείου zip στο root folder του USB. 

  



 

Δ. Αναφορά Αποτελεσμάτων 

20. Αφού ελέγξετε έναν ΗΥ, να συμπληρώσετε μια γραμμή στο Έντυπο καταχώρησης 
αποτελεσμάτων διαγνωστικού ελέγχου ΗΥ (Παράρτημα). Να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστά 
έντυπα για κάθε εργαστήριο/αίθουσα ΗΥ. Αν χρειαστεί, να κάνετε αντίγραφα των εντύπων. 

21. Για κάθε εργαστήριο/αίθουσα ΗΥ, παρακαλούμε να συμπληρώστε τις σχετικές πληροφορίες 
στον πίνακα στο πάνω μέρος του εντύπου. 

22. Να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω οδηγίες για να εξακριβώσετε αν ο υπολογιστής είναι 
κατάλληλος: 

i.  Αν όλοι οι έλεγχοι είναι OK (ή Δεν εφαρμόστηκε) τότε ο υπολογιστής είναι κατάλληλος 
για να χρησιμοποιηθεί στην εξέταση PISA (ΑMΥ). 

ii.  Αν τα CPU ή OS απέτυχαν στους ελέγχους, ο ΗΥ δεν είναι κατάλληλος για την εξέταση 
PISA (ΑMΥ). 

iii.  Αν ο έλεγχος μνήμης (System memory) απέτυχε ή είναι οριακός (borderline) διότι δεν 
υπάρχει αρκετή μνήμη διαθέσιμη, να σιγουρευτείτε ότι έχετε κλείσει όλα τα 
προγράμματα και δοκιμάστε τον έλεγχο ξανά. Αν ο έλεγχος μνήμης εξακολουθεί να μην 
είναι επιτυχής (Failed) γιατί δεν υπάρχει αρκετή μνήμη, τότε ο ΗΥ δεν είναι κατάλληλος 
για την εξέταση. Αν ο έλεγχος μνήμης εξακολουθεί να είναι οριακός γιατί δεν υπάρχει 
αρκετή μνήμη, τότε χρησιμοποιείστε τον ΗΥ για την εξέταση μόνο αν δεν υπάρχουν 
αρκετοί ΗΥ. Οριακή μνήμη  μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία της εξέτασης ή να κάνει 
την εξέταση αργή.  

iv.  Αν ο έλεγχος ανάλυσης οθόνης απέτυχε, μπορείτε να δοκιμάσετε να αλλάξετε την 
ανάλυση. Για να το κάνετε, πηγαίνετε στο Start/Settings/Control 
Panel/System/HardWare/Device Manager. Να ανοίξετε το Display και να πάτε στο 
Settings. Να βεβαιωθείτε ότι η ανάλυση είναι τουλάχιστον 1024 x 768 pixels. Αν αυτό 
δεν είναι διαθέσιμο, τότε ο ΗΥ δεν είναι κατάλληλος για την εξέταση PISA (ΑΜΥ). Αν 
είναι διαθέσιμο, εφαρμόστε το και τρέξτε τον έλεγχο (Start Diagnosis) ξανά. Αν ο 
έλεγχος ανάλυσης οθόνης είναι εντάξει, τότε ο υπολογιστής είναι κατάλληλος, 
διαφορετικά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση PISA (ΑΜΥ). 

v.  Αν ο έλεγχος Skype απέτυχε, να κλείσετε το πρόγραμμα Skype και να δοκιμάσετε τον 
έλεγχο ξανά. Αν ο έλεγχος Skype αποτύχει ξανά, τότε ο υπολογιστής δεν είναι 
κατάλληλος για την εξέταση PISA (ΑΜΥ).  

vi. Αν ο έλεγχος USB Key data transfer rate απέτυχε, το USB δεν είναι κατάλληλο για την 
ΑΜΥ και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Κέντρο Κύπρου PISA 2018. Το USB 
που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει ταχύτητα μεταφοράς τουλάχιστον 7.5 MB/s. 

23. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, να τερματίσετε τον Διαγνωστικό Έλεγχο Συστήματος 
πατώντας στο κουμπί Exit και να αφαιρέσετε το USB από τον υπολογιστή.  

24. Για κάθε ΗΥ που ελέγξατε, παρακαλούμε να κολλήσετε σε εμφανές σημείο το ειδικό 
αριθμημένο αυτοκόλλητο που σας έχουμε προμηθεύσει, σημειώνοντας πάνω αν ο 
υπολογιστής είναι κατάλληλος ή όχι. 

25. Αφού ελέγξετε όλες τις αίθουσες/εργαστήρια ΗΥ του σχολείου σας, να χρησιμοποιήσετε τον 
πιο κάτω σύνδεσμο για να αποστείλετε τα αποτελέσματα ηλεκτρονικά (ο κωδικός 
επισυνάπτεται στο φάκελο που έχετε παραλάβει): 

http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa ακολουθώντας τον σύνδεσμο Ιστοχώρος για σχολεία -> 
Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής - Αναφορά Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου 
ΗΥ. 

  



 

Ε. Επιστροφή Υλικού 

26. Θα πρέπει να παραδώσετε τα Έντυπα καταχώρησης αποτελεσμάτων διαγνωστικού ελέγχου 
ΗΥ και στον Συντονιστή Σχολείου PISA 2018. Κρατήστε αντίγραφο για δική σας αναφορά. 

27. Τα USBs θα πρέπει να επιστραφούν στο Εθνικό Κέντρο Κύπρου PISA 2018 μέσω του 
Υπεύθυνου Χορήγησης Δοκιμίου.  

Στ. Αναφορά Προβλημάτων 

Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβλήματα σχετικά με την χρήση του Διαγνωστικού Ελέγχου 
Συστήματος ή με την συλλογή και αποστολή των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε τηλεφωνήστε 
στο 22402455 (Άντρος Πολυδώρου) ή στο 22402458 (Χριστιάνα Νικολάου) ή στείλετε email στο 
pisa_cyschools@cyearn.pi.ac.cy. 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: 

Αποστολή αποτελεσμάτων 
Διαγνωστικού Ελέγχου 

 
 

http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa ακολουθώντας τον σύνδεσμο 

Ιστοχώρος για σχολεία -> Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής - 
Αναφορά Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ. 

Κατεβάστε το λογισμικό 
Διαγνωστικού Ελέγχου (σε 
περίπτωση βλάβης του USB) 

(Σημείωση: Το αρχείο να γίνει 
unzip στο root του USB) 

http://keea-pisa.pi.ac.cy/pisa ακολουθώντας τον σύνδεσμο 

Ιστοχώρος για σχολεία -> Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής - 
Λογισμικό Διαγνωστικού Ελέγχου. 
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