Snavmatik Güncelleme (v4.90)
Snavmatik soru bankas ve ölçme deerlendirme programnn yeni sürümü (4.90) çkm bulunmaktadr. Yeni
sürüme geçmek için aadaki balantdan indireceiniz dosyay geçici bir dizine kopyalayp, Snavmatik
programlarn kapattktan sonra çaltrmanz yeterli olacaktr. Kurulumu admin yetkisi olan bir Windows
kullanc ile yapmanz gerekir.
Güncellemeyi tüm Snavmatik kurulu makinalarda yapmalsnz.
lk açlta bir süre beklemesi normaldir. Ana makinada güncellemeyi yapp çaltrmadan dierlerine
gücellemeyi kurmaynz.
Güncellemeden önce yedek almanz da önerilir.
Güncellemeyi indirmek için tklaynz.

Snavmatik'in bu sürümü ile gelen yenilikler unlardr (4.65-4.90):
ActiveDirectory üzerinden login olabilme özellii eklendi
Sorular ve snav sorular için birden fazla hedef (kazanm) atayabilme özellii eklendi.
Hedef/Davran (Kazanm) ile ilgili raporlar sorularn birden fazla hedefe atanm olmasna göre
düzenlendi
JDBC veri kaynaklarna balanma özellii eklendi (Java 1.6 veya üstü gerektirir)
Online snavlar için snav kodu eklendi
Online snavlar için soru kartrma seçenei eklendi
Online snavlar için “önizleme” fonksiyonu eklendi
Salon kapasitesi ve salon doluluk raporu eklendi.
Snav takvimi ve program takvimi raporlar eklendi
Programlara ders bilgisi eklendi
Program devamszlk takibi eklendi
Programlara ek bilgi özellii eklendi
Test bilgileri penceresine “yantlar düzenleme” sekmesi eklendi
Test bilgileri penceresine “plan” alt sekmesi eklendi
Ders-ek bilgi soru dalm, kayt istatistikleri ve ders-soru istatistikleri raporlar eklendi
Konu ve alt-konu listesi raporlarna soru tipine göre dalm eklendi
Bina, salon, gözetmen tanmlar, salonlara örencilerin datlmas ve snav listelerinin hazrlanmas özellii
eklendi.
Raporlarn PDF olarak saklanmas özellii eklendi
Tamam bo braklan bölümlerin muaf saylabilmesi özellii eklendi
Tercihli snav sonuç karnesine ders geliim grafii, puan geliim grafii ve tablosu seçimi eklendi.
TEOG, YGS ve LYS hazr formülleri yenilendi.
Windows7/Windows 8 destei saland.
Soru bankasnda son yazma seçeneklerinin saklanmas saland.
Soru bankas ablonuna test ek bilgilerinin eklenebilmesi saland.
Banka analizlerine, “Örenci snav listesi”, “Soru listesi”, “Ders konu-altkonu zorluk dalm” eklendi.
Snavdan formül kopyalama, ve snav puann formül olarak ekleme özellii eklendi.
6 dan fazla seçenekli (7-23) sorular için destek saland.
Otomatik soru seçme arayüzünde kriter özellikleri geniletildi. Metin ile arama hariç, filtre
penceresindeki tüm alanlar kullanlabilir hale getirildi.
Özel analizlere, okul puan karlatrma grafii, okul-ek bilgi karlatrma tablo ve grafii, öretmen baar
grafii eklendi.
Pasif yaplan nesnelerin listelerde görüntülenmesi ve tekrar aktif yaplabilmesi özellii eklendi.
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Topluca aktif/pasif durum deiiklii yaplmas imkan saland.
Soru onaynn kaldrlmas, tekrar onaylanmas özellii eklendi.
Test web çktsna klasik snavlara özgü düzenleme getirildi.
“Hazr formüller” e yeni snav sistemleri için eklentiler yapld.
Yant anahtar penceresi yenilendi, CSV ve PDF olarak ihraç edilmesi özellii ekendi
Ders, konu ve alt konularn sorularnn topluca çktsnn alnabilmesi özellii eklendi
Test çktsndaki soru bilgileri tablo olarak yeniden düzenlendi
Ölçme programna “Kullanc tanml hazr formüller” özellii eklendi
RTF dosyasndan soru aktarm yaparken tek dosyadan hem soru içeriini hem verilerini alabilmesi
özellii eklendi
Müfredat gruplar ve Okullarn çok seviyeli olabilmesi özellii eklendi
Soru tipi, düzeyi ve konusuna göre yeni “Belirtke Tablosu” eklendi
Soru arl ve soru arln kullanan puan formülleri eklendi (DYA, Yüzde, YüzdeA gibi)
E-Posta arayüzüne SSL ayarlar eklendi
Test ve snavlarn sadece grup altna deil, ders, konu, alt konu altna adreslenmesini salayan kapsam
parametreleri eklendi. Arayüze kapsama göre arama ve aaca yerletirme düzenlemeleri eklendi.
Test çktlarnn ve yant anahtarnn diske veya veritabanna arivlenmesi ve veritaban arivinin test
bilgileri penceresinde görüntülenmesi/dosyalarn açlmas özellii eklendi.
Soru bankasnda üretilen kitapçk says 4’ten 6’ya çkarld.
Kitapçk türevlerinde seçenek srasnn kartrlabilmesi özellii eklendi.
Nesnelerin birden fazla kullanc grubu ve kullanc için yetkilendirilebilmesini salayan yeni
yetkilendirme arayüzü eklendi.
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