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1. Ажурирање на верзии за апликациите:
За клиентите кои се поврзани на интернет, апликацијата се ажурира автоматски.
Клиентите кои немаат активна интернет врска потребно е преземање на последната
верзија поставена на страната на eet и повторување на истата постапка како при
инсталација на апликациите.
Која е тековната верзија на апликациите може да се провери на:
https://www.eet.mon.gov.mk/FileManager/KlientApp.aspx
Верзијата на апликациите е испишана во долниот агол на првиот диалог за избирање јазик
кога се стартува апликацијата.
2. Проблеми при ажурирање или стартување на апликациите:
Доколку има проблем при ажурирање на апликациите извршете реинсталација на истите.
Потребно е да направите деинсталација и повторна инсталација на апликацијата каде што
се појавил проблемот. Процесот за деинсталација е опишан подолу. Повторете ја
постапката за инсталација откако сте ја деинсталирале апликацијата.
Деинсталација на апликациите:
1. Се старува Java Control Panel. За различните оперативни системи
процедурата е следна:
a. Linux: Од менито Систем → Преференци се избира Sun Java 6 Plugin
Control Panel
b. Windows: Се отвара Control Panel и се избира Java
2. Селектирајте го панелот General и во секцијата Temporary Internet Files
притиснете на
копчето View.
3. Изберете ја ставката Applications од опаѓачкото мени
4. Селектирајте ги сите ставки во табелата (Ctrl+a) и притиснете го копчето
Remove
5. Доколку е успешна операцијата ставките ќе се избришат од табелата, со
ова e завршена деинсталацијата на апликациите.

Проблеми при старт (Application Blocked by Security Settings)
1. Отворете го Java Control Panel (постапката е во претходниот пасус) и
изберете го панелот Security.
2. Поставете го лизгачот во секцијата Security Level на вредност Medium
(треба да се позиционира најдолу).

2. Промени и надополнувања во апликациите
1. Дистрибуциски Сервер
● Во панелот за праќање резултати додаден е филтер за пребарување по име или
презиме на ученик. Пребарувањето може да се врши со истите правила кои важат
при најава на учениците т.е. може да се пребарува и по латинични и по кирилични
карактери.
●

Додадена групна селекција на ставки за сетирање статус или коментар. Сите
селектирани ставки од табелата со резултати ке го добијат статусот избран од
опаѓачкото мени. Исто така доколку се внесе и текстуален коментар тој ке важи за
сите селектирани ставки од табелата.

●

Тргнато праќање на индивидуални резултати. Се праќаат сите резултати за кои се
или финален резултат (Статус на резултат e FINAL) или има сетирано статус.

●

Додаден е панел во кој се прикажуваат кои резултати се праќаат кон централниот
сервер. Овој панел се прикажува пред самото праќање. Во горниот дел се
нецелосните/невалидни резултати и овие не се праќаат. Се праќаат само
резултатите кои се во долниот дел од панелот. Доколку кликнете на Откажи се
прекинува процесот на праќање кон централниот сервер.

2. Kлиентската апликација
● Додаден Администрациски Панел
Претхосно панелот беше видлив само при offline тестирање, односно кога не се користи
дистрибуциски сервер или серверор не бил пронајден. При активација од корисникот се
бара да се внесе лозинката која се користи за излез од апликацијата. Администрацискиот
панел ги овозможува следните операции:
● Импортирај ги сите тестови – се користи за импорт на пакети со тестови за
offline тестирање.
● Препраќање резултати – се користи за случаеви кога е потребно повторно
да се пратат резултати кон дистрибуцискиот сервер. Ова подразбира дека
првичното праќање било неуспешно. Се користи за корекција на резулати со
статус SNAPSHOT или SERVED_NO_RESULT на дистрибуцискиот сервер.

За да се иницира повторното праќање потебно е:
○ Серверот да е пронајден (во спротивно копчето е неактивно)
○ На серверот да е избран пакетот со тестови за кој се бараат
резултатите и да се пушти дистрибуција за истиот пакет.
Ако овие услови се задоволени се прикажува панел во кој се гледа кои резултати се
валидни за пакетот за кој е пуштена дистрибуцијата и се праќаат само валидните.
Пребарувањето на резултатите се врши на сите работни станици поврзани на истиот
компјутер!
● Пакување резултати – Се користи за импортирање резултати во
дистрибуцискиот сервер кога се врши offline тестирање. Резултатите се
прибираат од сите работни станици поврзани на истиот компјутер.
● Додадено заклучување на работна станица.
Се иницира доколку ученикот со истиот пин се најави на друга работна станица. На било
која операција на претходната работна станица се прикажува порака дека истата е
заклучена. Дистрибуцискиот сервер престанува со примање резултати од работните
станици на кои ученикот бил претходно најавен.

