
Módulo Leitora de Gabarito

Parâmetros:

• lg_programa_leitora:
Nome do programa da leitora de gabarito (padrão: OPSCAN.EXE);

• lg_programa_leitora_arquivo:
Nome do arquivo que o programa da leitora gera;

• lg_programa_leitora_bits:
Quantidade de bits(0 ou 1) de cada linha do arquivo que o programa da leitora gera;

• lg_arquivo_layout:
Layout das linhas do arquivo que o programa da leitora de gabarito gera.;

• lg_clocks_identi:
Número de clocks identificadores no cartão resposta, os clocks identificadores são os clocks
onde constam o código equivalente de cada aluno, que corresponde ao seu código de pessoa
para uma prova;

• lg_clocks_identi_opcoes:
Opções dos clocks¹ identificadores, o padrão é: ABCDEFGHIJKL:3; => Isto significa que a
primeira linha será formada pelas letras descritas no primeiro bloco, e que serão selecionadas 3
opções deste bloco (:3), e assim sucessivamente. Para cada clock identificador, deve existir um
bloco de opções seguido de “:”, o número de opções a formar o código equivalente, e “;”;

• lg_clocks_respos:
Quantidade de respostas, seguido de “:” e o número de clocks de cada resposta. A multiplicação
da quantidade de respostas pelo número de clocks de cada resposta, deve resultar no número
total de clocks destinados às respostas. A soma deste resultado com o número de clocks
identificadores deve ser igual ao número total de clocks do cartão resposta;

• lg_clocks_respos_config:
Configuração dos clocks de respostas, da seguinte forma: X:Y. Onde X é o canal² onde se
iniciam as respostas e Y é o número de possibilidades de canais na resposta. Se houver mais
de um clock para cada resposta, deverá haver duas configurações, separadas por “;” (X:Y;X:Y);

• lg_relatorio_gabaritos:
Nome do relatório(*.rpt) do cartão resposta, que imprime o código equivalente. O padrão é:
repLeitoraLaser.rpt;

• lg_somatorias_parciais:
Define se o sistema, na correção do gabarito, deve considerar respostas parciais em questões
de somatório;

• lg_ultimo_codigo:
Último código equivalente gerado pelo sistema, este deve ser alterado apenas se houverem
mais ou menos clocks identificadores e/ou a quantidade de opções a selecionar for diferente. O
padrão (inicial) é: “010203;010203;0102;0102;”.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm

