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  تستا 2همزمان با ارائه نسخه  1389ت مستندات در تاريخ: مهر ماه آخرين تغييرا



  مقدمه

ها به تعداد مورد نياز، برگزاري آزمون به روش سنتي، تصحيح طرح كردن سؤاالت يك آزمون، چاپ كردن و تكثير آن

و حتي داوطلبان  ها پس از برگزاري آزمون از مشكالت عمده اساتيد، معلمين و مدرسيناوراق و اعالم نتايج مدت

  است. شركت در آزمون

توان انتظار داشت در مراكز برگزاري آزمون، تعداد قابل توجهي تر شدن استفاده از كامپيوترها، مياما امروزه با عمومي

شرايطي را فراهم كرد تا مشكالت  هاحال، اگر بتوان با توجه به توانايي باالي كامپيوتر كامپيوتر، در دسترس باشد.

ها كاريتوان از بسياري از اضافهتر شود، مي، كمتر و در كل، سرعت برگزاري يك آزمون تا حد ممكن سريعمذكور

  جلوگيري به عمل آورد.

  سازي شده است.اي است كه با همين هدف طراحي و پيادهعنوان پروژه» تستا«

 Online Test Management Systemيا » سيستم مديريت آزمون آنالين«يک » تستا«به عبارت ديگر، 

  هاي سنتي برگزاري آزمون باشد.روش يمناسب برا ياست تا جايگزينشده است که منتشر 

  هاي مشابه،و سيستم» تستا« ر شدنيفراگرود با انتظار مي

 .هاي زياد و گاهي بسيار زياد چاپ و تكثير اوراق امتحاني تا حد صفر كاسته شودنهياز هز -

، نسبت به تعداد داوطلبان آزمون هاتر يا كمتر بودن تعداد برگهز قبيل: اضافهاز مشكالت تكثير سؤاالت؛ ا -

انباشته ، رهيغو  ناخوانا بودن يا واضح نبودن سؤاالت و تصاوير، محدوديت در استفاده از تصاوير متحرك، فيلم

 شدن سؤاالت تكثير شده و ... بسيار كاسته شود.

 ري از زمان صورت گيرد.سكفرايند تصحيح اوراق و اعالم نتايج در  -

 نهايت كاهش يابد.بي» اعالم نتايج«و » شركت در آزمون«هاي داوطلبان آزمون در مدت زمان بين اضطراب -

 تأثير اشتباهات معمول انساني در زمان تصحيح اوراق، از بين برود. -

بديل شده و با هاي آزمايشي براي سنجش سطح علمي داوطلبان به يك امر بسيار آسان تبرگزاري آزمون -

 ها، بر سطح آمادگي داوطلبان افزوده شود.برگزاري مداوم آن

ترين مزيت آن كاهش داشتني و كاربر پسند در حين آزمون روبرو باشد كه مهمداوطلب با محيطي دوست -

 اضطراب وي در حين آزمون خواهد بود.

 حضور كاربر در محل برگزاري آزمون الزامي نباشد. -



) سؤاالت، امكان تقلب در آزمون كاهش Randomات سيستم، از قبيل نمايش تصادفي (با توجه به امكان -

 يابد.

پاسخگويي داوطلبان تنها با چند كليك فراهم  ي نحوهاز  امكان تهيه سريع و خودكار آمارهاي بسيار جزئي -

 باشد.

  ها شود.اين نوع سيستم از ها مزيت ديگر عايد استفاده كنندگانو ده

  

  :OTMSهاي فزون استفاده از سيستمگسترش روز ا

OTMS  برگرفته از اصطالحOnline Test Management System وستن تستا به اين نوع ياست كه با پ

به ثبت خواهد رسيد و همانطور كه گفته شد،  Wikipedia.org نامه آزاد ، به زودي اين لغت در فرهنگهاسيستم

  اهد داشت.را خو» سيستم مديريت آزمون آنالين«مفهوم 

  هاي خود را به صورتآزمون ها با استفاده از اين نوع سيستم امروزه بسياري از مؤسسات معتبر دنيا

 Internet-Based Test آورند.به اجرا در مي  

  ها هستند.و ... از اين دست آزمون TOEFL ،IELTSهايي از قبيل آزمون



  الين:سر راه توسعه برگزاري آزمون به صورت آنبر مشكالت 

توان مزاياي بسياري در ذيل بررسي اين سيستم برشمرد، اما هنوز مشكالتي بر سر راه توسعه استفاده از اين هر چند مي

  آيند.به حساب مي »بسيار بزرگ«مشكالتي  ،روش وجود دارد كه در جوامع نه چندان پيشرفته

  مشكالتي از قبيل:

 ها نسبت به اوراق سنتي.ا تعداد داوطلبان و باال بودن قيمت آننياز به تعداد بسيار زيادي كامپيوتر متناسب ب -

 هاي مورد نياز.اندازي شبكهنياز به تهيه تجهيزات و راه -

 جهت كار با سيستم و گاهي، كار با كامپيوتر! نياز به آموزش طراحان سؤال و حتي داوطلبان، -

 هانياز به نيروهاي متخصص جهت پشتيباني كامپيوترها و شبكه -

هاي توان نتيجه گرفت مزاياي استفاده از روشها نسبت به اين نوع تغييرات، ميها و ملتا با بررسي رفتار دولتام

و ها به ديده اغماض نگريسته شود و تغييرات ساختاري شود به مشكالت آنكامپيوتري و آنالين موجب مي

هاي بسيار، به سرعت ها هر چند با هزينهشگيري از اين نوع روهاي الزم جهت تأمين شرايط بهرهسازي فرهنگ

  صورت گيرد.

نيز چنين مشكالتي در هاي هوشمند سوخت و ... )، كارتATMدر تغييرات مشابهي همچون استفاده از خودپردازها (

مات ها را به يكي از معلوسازي سريع و ايجاد امكانات، آنها توانستند با فرهنگشد، اما دولتبدو ايجاد، مشاهده مي

  ها تبديل كنند.پيش پا افتاده ملت



  »تستا«لغت 

  و  »آزمون، آزمايش«) به معناي Test» (تست« لغت انگليسي انگليسي، مركب از -  لغتي فارسي» تستا«

  است.» سازالف صفت فاعلي«

  همچون گويا، شنوا، دانا و ...

  خواهد بود.» آزمون گيرنده«به معني » تستا«بنابراين، 

  نوشته خواهد شد. Testaبان انگليسي به صورت اين نام در ز



  »تستا«آنالين مشخصات اوليه سيستم مديريت آزمون 

 اي طراحي شده است.هاي چهارگزينهتستا جهت برگزاري آزمون -

 سازي شده است.پياده PHPنويسي آيد و با زبان برنامهتستا يك سيستم تحت وب به حساب مي -

ها استفاده تقريباً در تمامي بخش Javascript  ر شدن سيستم از زبانت، جهت منعطفPHPدر كنار زبان  -

 شده است.

در لحظه آزمون و يا حذف يك كاربر و برخي  داوطلبانهايي مثل ثبت انتخاب در نسخه اوليه تستا در بخش -

ي هاي آتي تمام رود در نسخه استفاده شده است و اميد مي Ajaxهاي ضروري از تكنولوژي نوظهور بخش

 سازي شوند. ها با استفاده از اين تكنولوژي پياده بخش

به  PHPmyAminكند و ) استفاده ميDatabaseجهت ارتباط با پايگاه داده ( MySQLتستا از زبان  -

 براي آن در نظر گرفته شده است. DBMSعنوان 

از آن در بخشي از توان مشخص است كه مي با توجه به اينكه تستا با يك زبان تحت وب نوشته شده است، -

به صورت ) LANاستفاده در يك شبكه محلي ( ،يك سايت اينترنتي استفاده كرد. اما هدف اصلي پروژه

 است. آفالين 

شود تا بستر ) ارائه ميOpen Sourceافزاري كامالً رايگان و كدباز (به همين دليل همراه با هسته تستا نرم -

افزار بر روي يكي از كامپيوترهاي شبكه، با اجراي اين نرم فراهم شود. PHPهاي الزم جهت اجراي فايل

 تمامي كامپيوترها به تستا دسترسي خواهند داشت.

مگابايت  4هاي به كار رفته و غيره، حجم ناچيزي كمتر از ، عكسPHPهاي اصلي تستا شامل فايل هسته -

 دارند.

ه يك مرورگر اينترنت نيز هست كه بر روي تمامي الذكر، نياز بافزار فوقبراي استفاده از تستا عالوه بر نرم -

 Firefoxپيشنهاد ما استفاده از مرورگر  البتهموجود است.  Internet Explorerويندوزها حداقل مرورگر 

به  7نسخه  IEشود. كند و تستا در آن به خوبي اجرا مياست. چرا كه استانداردهاي مختلف را پشتيباني مي

ها با حالت ، تنها مشكل كوچك آنIEتر و پايين 6هاي نسخهدر مورد تستا ندارند. بعد نيز هيچ مشكلي با 

براي  PNGهاي گرافيكي تستا است و در روند اجراي آن هيچ مشكلي نيست. (به طور مثال در تستا از عكس

  ها نيست)هاي اضافي اين عكسقادر به حذف حاشيه 6منوها استفاده شده است كه مرورگر اينترنت اكسپلورر 



  است Open Sourceرايگان و » تستا«

  است. Open Sourceشود و كامالً منتشر مي GNU GPLتستا تحت قوانين 

  آزاد است. GNU GPLبنابراين، دخل و تصرف در آن و استفاده از كدهاي آن تحت قوانين 

  در آدرس زير قابل دسترسي است: GNU GPLاي از قوانين نسخه

http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt 



  سازي شده است؟با يك زبان تحت وب پياده» تستا«چرا 

ها وجود دارد، از جمله آن» تستا«سازي پياده جهتنويسي تحت وب داليل مختلفي براي انتخاب يك زبان برنامه

  توان به موارد ذيل اشاره كرد: مي

 نويسان برنامهي تغيير در كدها توسط سادگ -

، كاربران Notepadو استفاده از يك زبان قابل ويرايش حتي با  به اين مفهوم كه به دليل كدباز بودن پروژه

حتي امكان تعريف يك قالب خاص  توانند به راحتي و با تغيير كدها هر نوع تغييري را در پروژه ايجاد كنند.مي

  جود دارد.توسط خود كاربران نيز و

 عدم نياز به هر گونه تغيير در سيستم عامل -

براي اجرا نياز به دليل استفاده از يك سيستم قابل حمل شامل تمامي امكانات مورد نياز براي اجراي آن، تستا 

  گونه تغييري در ويندوز و يا هر سيستم عامل ديگر ندارد.به هيچ

 بودن Portableامكان  -

راحتي قابل حمل است و بر روي تمامي سيستم يستم اجرا كننده قابل حمل، به دليل استفاده از ستستا به 

  شود.ها به راحتي اجرا ميعامل

 تر هستند.هاي تحت وب و مرورگرهاي اينترنتي راحتكاربران با محيط -

به تستا  ،افزار اجرا كننده تستا، كامپيوترهاي يك شبكه بدون نياز به هر گونه تغييرهاي نرمبا توجه به ويژگي -

 است تستا بر روي يكي از كامپيوترهاي شبكه اجرا شود. دسترسي دارند و تنها كافي

 هاي مختلف سيستمامكان استفاده همزمان از بخش -

هاي مختلف سيستم در توان به بخشهاي مختلف سيستم، ميبا باز كردن چندين مرورگر و فراخواني آدرس

  آن واحد دسترسي داشت.

 رافيك باالپشتيباني از ت -

بدون افت سرعت و پهناي باند وجود  داوطلبانهاي تحت وب، امكان استفاده همزمان با توجه به ويژگي زبان

  دارد.

 كنيم.هاي بسيار ديگري كه به همين موارد بسنده ميو مزيت -



WAMP افزار مربوط به تستا، نرمWOS .است   

WAMP هاي تحت وب را بر روي شود و قابليت اجراي برنامهاجرا مي شود كه بر روي ويندوزافزاري گفته ميبه نرم

  كند.ويندوز فراهم مي

WAMP  مخفف عبارتWindows, Apache, MySQL, PHP افزار است و بدين معناست كه شامل نرم

Apache  است و اجرايMySQL  وPHP  را بر رويWindows كند.پذير ميامكان  

  شود.استفاده مي WOSقدرتمند به نام جهت اجراي تستا از يك ومپ بسيار 

  

  نوعان خود:نسبت به هم WOSمزاياي 

- WOS  كامالً رايگان بوده و تحتGNU GPL .منتشر شده است 

نيز قابل » تستا«(قابل حمل) است! بنابراين،  Portableافزار اين است كه اين نرم WOSترين مزيت مهم -

 حمل خواهد بود.

 حمل) Flash Memoryرا به همراه تستا بر روي يك حافظه همراه ( WOSتوان به عبارت ديگر، مي

» تستا«كرد و بر روي هر كامپيوتري تنها با يك دابل كليك و بدون نياز به نصب يا هر گونه تنظيماتي، از 

 استفاده كرد.

- WOS اي است.شود و داراي پشتيباني بسيار قويبه صورت مداوم آپديت مي 

هاي مختلف افزار را با ماژولتواند جديدترين نسخه از اين نرممراجعه به آدرس زير ميكاربر در هر زماني با 

 آن، دانلود نمايد:

- http://www.chsoftware.net/en/useware/wos/wos.htm?action=download 



  »تستا«رگزاري يك آزمون توسط لي بروند ك

)، مراحل برگزاري يك آزمون دادخواهيم  را به طور كامل شرحي انجام آن نحوهتستا (كه در ادامه پس از نصب كامل 

  به صورت زير خواهد بود:

ي كه در ابتداي نصب سيستم، تعريف كرده است، وارد مركز رمز عبورمدير سيستم و يا مربي با نام كاربري و  - 1

 شود.يت ميمدير

اولين گام در تعريف يك آزمون، مشخص كردن مشخصات اوليه آزمون است. مشخصاتي از قبيل: عنوان  - 2

ي تعريف نحوه فرض بودن يا نبودن آزمون،تعيين پيش آزمون، مدت زمان آزمون، تعداد سؤاالت نهايي،

ب)، رندوم بودن يا نبودن داوطلبان براي شركت در آزمون (توسط مدير سيستم تعريف شوند يا خود داوطل

 سؤاالت آزمون، چينش سؤاالت (راست به چپ مثل فارسي، يا چپ به راست مثل انگليسي) و ...

پس از اينكه مدير سيستم مشخصات اوليه آزمون را تعريف كرد بايد حداقل يك سؤال براي آزمون تعريف كند  - 3

  ي تعريف سؤاالت خواهد بود.تا اين آزمون در بانك اطالعاتي تستا ثبت شود. پس، گام بعد

مربوط به آن را تعريف كند و سپس جواب صحيح را براي سيستم مدير بايد عنوان هر سؤال و چهار گزينه 

كند، در غير كليك مي» تعريف سؤال بعد«مشخص نمايد. اگر نياز به تعريف سؤال ديگري بود، بر روي دكمه 

 ».پايان«اين صورت، بر روي دكمه 

يين كرده باشد كه داوطلبان توسط مدير سيستم تعريف شوند، گام بعد، تعريف يك نام كاربري و اگر مدير، تع - 4

 به تعداد داوطلبان آزمون است. رمز عبوريك 

 ها را در اختيار داوطلبان قرار دهد.، بايد آنرمز عبورپس از تعريف نام كاربري و 

 رسد.اري آزمون ميتعريف آزمون در اين مرحله تمام شده است و نوبت به برگز - 5

  با وارد كردن آدرس محل نصب تستا، ممكن است يكي از دو صحنه زير را شاهد باشد: داوطلب

داوطلب با پيغامي مبني بر عدم تعيين آزموني اگر هيچ آزموني به عنوان آزمون پيشفرض تعريف نشده باشد،  -

 به عنوان آزمون پيشفرض مواجه خواهد شد.

زمون پيشفرض تعيين شده باشد، بنا به اينكه مدير سيستم چه شرايطي را براي ثبت نام اگر آزموني به عنوان آ

  اي را خواهد ديد.داوطلب در نظر گرفته است، صفحه

اگر مدير سيستم تعيين كرده باشد كه داوطلبان توسط مدير تعريف شوند، داوطلب دو فيلد براي  -   

  ر سيستم دريافت كرده است مشاهده خواهد كرد.ي كه از مديرمز عبوروارد كردن نام كاربري و 

اگر مدير سيستم تعريف كرده باشد كه داوطلبان بايد خودشان ثبت نام به عمل آورند، داوطلب  -   



ي رمز عبورنيز مشاهده خواهد كرد كه اگر نام كاربري و » ثبت نام«عالوه بر موارد باال يك دكمه 

 مه كليك كند و ثبت نام به عمل آورد.نداشته باشد، بايد ابتدا بر روي اين دك

اي مشاهده خواهد كرد. تعداد پس از ورود و يا ثبت نام و ورود، داوطلب مشخصات اوليه آزمون را در صفحه - 6

 سؤاالت، مدت زمان آزمون، رندوم بودن يا نبودن آزمون، نمره منفي داشتن و يا نداشتن و ...

سؤاالت و زمان » آغاز آزمون«ها، با كليك بر روي كرات ذيل آنپس از مطالعه موارد باال و همچنين قبول تذ - 7

كند و با خواندن هر سؤال، تنها با ) است، مشاهده ميCount Downشمار (آزمون را كه به صورت پايين

 كند.يك كليك بر روي گزينه درست، در همان لحظه، آن را در بانك اطالعاتي، ثبت مي

رسد و در همان ، آزمون به پايان مي»پايان آزمون«داوطلب بر روي دكمه  با پايان زمان آزمون و يا كليك - 8

 كند.لحظه، داوطلب نتايج و آمارها و نمودارهاي مربوط به پاسخگويي خود را مشاهده مي

اند. حال، مدير سيستم اي را به دست آوردهاند و هر يك نتيجهدر اين مرحله، داوطلبان در آزمون شركت كرده - 9

ها و تمامي در بخش مديريت سيستم، نتايج تمامي آزمون» آمارها و نمودارها«با ورود به بخش  (يا مربي)

  كند.را مشاهده مي داوطلبانجزئيات پاسخگويي 



  »تستا«دانلود 

  با مراجعه به آدرس زير:

http://aftab.cc/testa 

به صورت رايگان قابل دانلود  WOSافزار به همراه جديدترين نسخه از نرم» تاتس«سيستم مديريت آزمون آنالين 

  است.

  خواهد بود كه بايد ابتدا از حالت فشرده خارج شود. Testa.zipفايل دانلود شده با نام و فرمت 

ا است كه حاوي كل پروژه تست Testaاي به نام ، پوشهExtractبر روي فايل و انتخاب گزينه » راست كليك«با 

  ايجاد خواهد شد.

  گيري كند كه تستا قرار است بر روي يك حافظه همراه باشد يا بر روي همان كامپيوتر.كاربر بايد تصميم

  پيشنهاد ما:

اگر قرار است از تستا در يك آموزشگاه استفاده شود و چندين مربي از آن استفاده كنند و البته مربيان، خودشان سؤاالت 

كنيم تستا را بر روي يك حافظه همراه (كه ترجيحاً مرغوب و پر سرعت است) منتقل د، پيشنهاد ميرا وارد سيستم كنن

  كنيد.

با اين كار هر مربي هر زمان كه نياز به طراحي سؤال داشت، حافظه را همراه خود خواهد برد و پس از طراحي سؤاالت، 

تر است متصل كرده و آزمون را برگزار ربران امنحافظه را به يكي از كامپيوترهاي شبكه كه از لحاظ دسترسي كا

  ند.ك مي

شوند، بهتر است تستا بر روي يكي از كامپيوترها (كامپيوتر اما اگر تمامي سؤاالت توسط يك شخص خاص طراحي مي

  سرور) قرار گيرد.

تر بيعتاً كمي پايينط فرق حالت دوم با حالت اول اين است كه سرعت دسترسي به اطالعات و اجراي تستا در حالت اول

  خواهد بود، به خصوص اگر حافظه همراه شما سرعت دسترسي پاييني داشته باشد.

پس، امتحان كنيد، اگر حافظه همراه شما جوابگو نبود و سرعت پاييني را به همراه داشت، از يك كامپيوتر براي اين كار 

  استفاده كنيد.

رفتن از يك آزمون و وارد كردن آن در يك تستاي ديگر را فراهم هاي بعدي تستا، امكان خروجي گهر چند در نسخه

خواهيم كرد. با اين امكان، شما قادر خواهيد بود در يك كامپيوتر آزمون را طراحي كرده و با خروجي گرفتن آن، تنها 

  يك فايل كم حجم را به كامپيوتر سرور منتقل كنيد و از آن استفاده نماييد.



  »تستا«جهت اجراي  سازي بستر الزمآماده

صورت بايد مطابق تصوير زير، شاهد دو پوشه و هفت فايل باشيد، در غير اينپس از خارج كردن تستا از حالت فشرده، 

  كردن رخ داده است. Extractاشتباهي در دانلود و يا 

  دابل كليك كنيد تا اجرا شود. wos.exeبر روي فايل  WOSبراي نصب اوليه 

  

  كليك كنيد. OKرا انتخاب كنيد و بر روي  Englishي، زبان در پنجره ابتداي

  باكس كنار گزينه:در پنجره بعد، تنها كافي است چك

I understand and accept these conditions and want to run the software 

  .كليك كنيد OKرا فعال كنيد و بر روي 

  به همراه تمامي اجزاي آن نصب گردد. WOSافزار تا نرم كليك كنيد Installدر پنجره بعد، فقط بر روي دكمه 

  



  پس از چند لحظه، اجزاي زير نصب خواهند شد:

- Apache HTTP Server from the Apache Software Foundation 

(h9p://h9pd.apache.org) (Version 2.2.8) 

- MySQL Server from the MySQL AB (www.mysql.org) (Version 5.0.45) 

- PHP4 from The PHP Group (www.php.net) (Version 4.4.7) 

- PHPMyAdmin from www.phpmyadmin.net (Version 2.11.4) 

  توجه:

نصب سيستم بر روي هارد ديسك كمتر از يك دقيقه به طول خواهد انجاميد، اما نصب بر روي حافظه همراه،  - 1

 ر بيشتري طول بكشد.نسبت به سرعت دسترسي آن حافظه، ممكن است مقدا

 هايي همانند شكل زير نمايش دهد:) ويندوز پيغامFirewallدر حين نصب برنامه، ممكن است ديواره آتش ( - 2

  

  كليك كنيد. Unblockها، حتماً بر روي دكمه در اين پيغام

  

تستا منتقل شود و مرورگر شما به صفحه اول سيستم ) ميRunبه طور اتوماتيك اجرا ( WOS،  پس از نصب اجزا

  خواهد شد.

  اگر مرورگر به طور اتوماتيك باز نشد، مهم نيست، خودتان مرورگر را باز كنيد و به آدرس زير برويد:

http://localhost 

 



  

  اجزاي خود است. تستا اجرا شده است و آماده نصب ،اگر همه چيز به درستي پيش رفته باشد، هم اكنون در مرورگر شما

  

  ها اشاره خواهيم كرد.انجام دهيد كه در ادامه به آن WOSپيش از ورود به پروژه تستا، بهتر است تنظيماتي را بر روي 

كنيد تنظيمات مربوط به شبكه آن تغيير كرده باشد، ممكن است در را بر روي آن اجرا مي» تستا«اگر كامپيوتري كه 

  ها را بيان خواهيم كرد.ي رفع آنوهحويد كه در ادامه نبا مشكل مواجه ش WOSاجراي 



  WOSفعال و غيرفعال كردن 

را فعال كنيد و سپس در مرورگر خود يكي از دو آدرس زير را تايپ  WOSاز اين پس براي استفاده از تستا بايد ابتدا 

  كنيد تا به تستا دسترسي داشته باشيد:

http://localhost 

h9p://127.0.0.1 

دابل كليك كنيد و براي غيرفعال كردن آن، در پنجره مربوط  WOS.exeبراي فعال كردن تستا، تنها بر روي آيكون 

  كليك كنيد: Endبر روي دكمه  WOSبه 

  

  WOSافزار تنظيمات نرم

رفته و فايلي با نام  wwwايد به پوشه  را نصب كرده WOSمسيري كه پيش از هر كاري، در  WOSپس از نصب 

htaccess.را بيابيد و آن را پاك كنيد .  

توانيد به تستا شبكه نمي هاي ديگرِدر غير اينصورت اگر تستا را براي اجرا در يك شبكه نياز داشته باشيد، از كالينت

  دسترسي داشته باشيد.

كليك كنيد تا پنجره تنظيمات آن باز  Options، از نوار منوها، روي گزينه WOSافزار در پنجره اصلي نرم ،در ادامه

  شود.

  دهيم:در اين پنجره فقط دو گزينه را تغيير مي



  

هاي زير تغيير آدرس را به يكي از گزينه Use the following URL in the browserدر فيلد مقابل  - 1

 دهيد:

http://localhost 

h9p://127.0.0.1 

پيشنهاد ما آدرس اول است، اما اگر آن آدرس توسط سرور مركزي در يك شبكه رزرو شده بود (يعني با وارد 

  شويد)، از آدرس دوم استفاده كنيد.كردن آن در مرورگر، به جايي به جز تستا منتقل مي

ضميمه (» WOSيابي مرحله اجراي عيب«ها شما را به تستا منتقل نكرد، به بخش از آدرس اگر هيچ كدام

  مراجعه كنيد.) 1ي  شماره

 باكس كنار گزينه اول را برداريد.چك Security Optionsدر بخش  - 2

 Endرا  WOSكليك كنيد و يك بار  OKرسد، كافي است بر روي در اينجا به پايان مي WOSتنظيمات 

  دوباره اجرا نماييد تا تغييرات اعمال شود. كنيد و



  نكات بيشتر:

توانند به نحوي كه در ادامه خواهيم گفت به تستا تمامي كامپيوترهاي يك شبكه مي WOSبا توجه به تنظيمات  - 1

) كنيد Accessibleهاي خاصي قابل دسترسي ()IP(دسترسي داشته باشند. اگر قصد داريد تستا را براي آي.پي

و بخش  Permission Order) كنيد از بخش Denyهاي خاصي غير قابل دسترسي (ي.پيو براي آ

Allow Access…  وDeny Access… .اگر با مباحث شبكه آشنايي كافي نداريد، بهتر  استفاده نماييد)

  است اين تنظيمات را به همين صورت رها كنيد)

  يك مثال:

قابل دسترسي باشد، بخش  192.168.0.11به جز آي.پي هاي شبكه اگر بخواهيد تستا براي تمامي كالينت

Permission Order  را بر رويORDER ALLOW,DENY  تنظيم كنيد و اين آي.پي را در بخش

Deny Access from…  با كليك بر روي دكمهNew.(سمت راست) اضافه كنيد  

  

شود تا عت ويندوز منتقل ميافزار به كنار سا، اين نرمMinimizeبا كليك بر روي  WOSدر پنجره اصلي  - 2

  مزاحم كار شما نشود، اما فعال خواهد بود.



  »تستا«؛ نصب »تستا«اولين اجراي 

  منتقل شد.» تستا«و اجراي آن، مرورگر اينترنت شما به آدرس نصب  WOSهمانطور كه مشاهده كرديد، پس از نصب 

  رسد.مي» ستات«و تنظيمات آن، نوبت به نصب اجزاي اصلي پروژه  WOSپس از نصب 

  ايم!در پروژه، مرحله نصب تستا را بسيار آسان كرده Installerما با ايجاد يك 

  خواهد كه ابتدا اجزاي آن را نصب نماييد:دهد و از شما ميتستا اولين اجراي شما را تشخيص مي

  

يد. پس بايد يك نام كاربري شوكند، مدير سيستم شناخته ميشما از آنجا كه اولين شخصي هستيد كه تستا را اجرا مي -

  براي امن كردن تستا از دسترس ديگران، براي سيستم تعريف كنيد. رمز عبورو يك 

  را امن انتخاب نماييد. رمز عبورنام كاربري را ترجيحاً به انگليسي وارد كنيد و 

گر اشتباهي در تايپ يكي از شما بايد دو بار در فيلدهاي مشخص شده وارد شود. (اين كار براي اين است كه ا رمز عبور

  پيش آمد، به شما هشدار داده شود تا بعداً براي ورود به سيستم دچار مشكل نشويد) رمز عبورفيلدهاي 

) ترجمه شده است. بايد تعيين كنيد كه زبان پيشفرض سيستم شما UKتستا در گام اول به دو زبان فارسي و انگليسي( -

 چه زباني باشد.

  قابل ويرايش خواهد بود.» مديريت تستا«يمات بعداً در بخش البته تمامي اين تنظ

  پس، زبان پيشفرض را انتخاب نماييد.



هاي مختلفي ترجمه شود، اين امكان به مترجمان داده شده است كه به با توجه به اينكه ممكن است تستا به زبان -

(مثل انگليسي) » چپ به راست«سي) يا (مثل فار» راست به چپ«ها تعيين نمايند كه زبان آن ،راحتي براي سيستم

 است.

  هاي مختلف تحت وب، اين امكان به سختي قابل تعيين است.در سيستم

  هر زباني را كه انتخاب كرديد، چينش آن را نيز تعيين نماييد.

  ها قادر به نصب تستا نخواهيد بود.پر كردن تمامي فيلدهاي باال الزامي است و بدون تكميل آن توجه:

  

  كليك كنيد. Install Testaآماده است! فقط بر روي دكمه » تستا«اندازي كامل چيز براي راههمه 

  گوييم.تبريك مي... 

  كند و آماده استفاده خواهد بود!اجزاي خود را نصب مي» تستا«پس از چند ثانيه 

  

  »تستا«هاي ثابت آدرس

هاي زير را در مرورگر خود وارد يت، يكي از آدرسپنل مدير، براي ورود به كنترلWOSاز اين پس، پس از اجراي 

  نماييد:

http://localhost/admin 

h9p://127.0.0.1/admin 



  هاي زير:از اين پس آدرسهمچنين، 

http://localhost 

h9p://127.0.0.1 

  به عنوان صفحه آزمون به حساب خواهند آمد. 

ان شركت در هاي باال، امكبه عبارت ديگر، پس از طراحي آزمون از بخش مديريت، داوطلبان با وارد كردن آدرس

  شوند.ول، وارد مديريت سيستم ميهاي اآزمون را خواهند داشت و مدير و يا استاد با وارد كردن آدرس

  

  شود؟به چه كسي اطالق مي» مدير سيستم«اصطالح 

 رمز عبوراستفاده شده است، منظور، شخصي است كه نام كاربري و » مدير سيستم«راهنما، هر كجا از اصطالح در اين 

باشد و يا » مربي«يا » داستا«مديريت را وارد كرده است و وارد كنترل پنل تستا شده است. اين شخص ممكن است 

  و يا هر شخص ديگري.» منشي«



  »تستا«كنترل پنل مديريت آموزش گام به گام كار با 

  ورود به سيستم:

ايد درخواست ي كه هنگام نصب تستا وارد كردهرمز عبورپس از ورود به آدرس مديريت تستا، از شما نام كاربري و 

  شود. مي

  شويد و وارد سيستم خواهيد شد.به عنوان مدير شناخته ميها را وارد كنيد، اگر به درستي آن

  

مز عبور مديريت، براي هميشه آن نام كاربري و رمز آيا با يك بار وارد كردن نام كاربري و ر سؤال:

  عبور معتبر خواهد بود؟

به عنوان  )Cookie( »كوكي«خير، جهت امنيت بيشتر، در بخش مديريت تستا از  جواب تستا:

مشخصه استفاده شده است. اين كوكي فقط يك ساعت عمر خواهد داشت. اگر از آغاز ورود به 

  خود به خود حذف خواهد شد.سيستم، يك ساعت بگذرد، كوكي 

  ام؟آيا با بستن مرورگر، از سيستم مديريت خارج شده سؤال:

) استفاده شده Cookie» (كوكي«خير، همانطور كه گفته شد، در بخش مديريت تستا از  جواب تستا:

است و كوكي تنها از طريق فرمان حذف و يا پايان عمر آن حذف خواهد شد. بنابراين اگر قصد خروج 

  در باالي صفحه اول مديريت كليك كنيد.» خروج«سيستم را داريد، حتماً بر روي دكمه  از

شود، در بخش تعيين هويت اي كه با بستن مرورگر حذف مي) يعني مشخصهSession» (سشن«از 

  داوطلب استفاده شده است.

  



  صفحه اول مديريت تستا بدين شكل است:

  

  اين صفحه به شش بخش اصلي تستا لينك داده شده است:

 افزودن آزمون جديد -۱

 هاي موجودآزمون -۲

 فرضتعيين آزمون پيش -۳

 داوطلبان -۴

 آمارها و نمودارها -۵

 سيستم تنظيمات -۶



 افزودن آزمون جديد - 1

  اولين گام پس از نصب تستا براي برگزاري يك آزمون، تعريف آن آزمون است.

  شود تا مشخصات اوليه آزمون را تعريف كنيد.ابتدا از شما خواسته مي» افزودن آزمون جديد«با رفتن به بخش 

 

 عنوان و يا نامي براي آزمون در نظر بگيريد. - 1

ها را را وارد كنيد. منظور از تعداد سؤاالت نهايي، آن تعداد سؤاالتي است كه كاربر بايد آنتعداد سؤاالت نهايي  - 2

 دهي كند.مشاهده و پاسخ

سؤال وارد بانك اطالعاتي كنيد، اما بخواهيد از بين  25توجه كنيد كه ممكن است شما به طور مثال در يك آزمون 

 20در اين آزمون » تعداد سؤاالت نهايي«نمايش داده شود. پس سؤال به صورت رندوم به كاربر  20سؤال،  25اين 

  خواهد بود.

 ) وارد نماييد.1مدت آزمون را بر حسب دقيقه (و بيشتر از  - 3

 توسط چه كسي تعريف شوند. داوطلباندر مرحله بعد بايد مشخص كنيد كه  - 4

 

  ا وجود دارد:دو حالت در محل برگزاري آزمون شم جواب تستا:

  چه كسي داوطلبان را براي سيستم تعريف كند؟ كنيد؟شما چه پيشنهاد مي سؤال:



 دارد داوطلباناستاد، نظارت مستقيم بر تك تك  -

 ي عملكرد داوطلبان در حين آزمون ندارداستاد هيچ نظارتي بر نحوه -

  ها را برگزينيد.شما بايد يكي از آن گزينه ،بنا به يكي از اين حاالت

لب هنگام آزمون حق ثبت نام تعريف شوند، در اين صورت داوط» مدير سيستم«اگر تعيين شود كه داوطلبان توسط 

ي كه از مدير سيستم (استاد و يا رمز عبورندارد. بلكه فقط دو فيلد مشاهده خواهد كرد براي وارد كردن نام كاربري و 

اقدام به تعريف يك نام » داوطلبان«از بخش شخصي ديگر) دريافت كرده است. در اين صورت مدير سيستم بايد 

  تك داوطلبان نمايد.براي تك  رمز عبوركاربري و 

طلب، خودش ثبت نام نمايد، داوطلبان به محض ورود به صفحه برگزاري آزمون، ابتدا بايد با اما اگر تعيين شود كه داو

  (كه در اين حالت ظاهر شده است) اقدام به ثبت نام نمايند و سپس در آزمون شركت كنند.» ثبت نام«فشردن دكمه 

ل، امنيت آزمون بسيار بيشتر است. چرا كه ممكن است در حالت دوم يك كاربر طبيعي است كه در حالت او نکته:

ابتدا با يك نام كاربري و مشخصات جعلي ثبت نام نمايد و وارد سيستم شود و سؤاالت را مشاهده نمايد و سپس با 

  نام كاربري و مشخصات خود در آزمون شركت كند.

راقب نظارت مستقيم بر داوطلبان دارد و يا به تمامي داوطلبان اطمينان اگر استاد و يا مپس، پيشنهاد ما اين است كه 

توسط مدير سيستم نخواهد بود. اما اگر  داوطلباناز گزينه دوم استفاده نمايد در اين صورت نيازي به تعريف دارد، 

  ممكن است تقلبي در اين حالت اتفاق بيفتد، از گزينه اول استفاده نمايد.

  

تواند در آزمون پيشفرض طوري تنظيم شده است كه هر نام كاربري، فقط و فقط يك بار مي» تستا« جواب تستا:

  شركت نمايد.

اش در بانك اطالعاتي به در هنگام برگزاري آزمون، نام كاربري» آغاز آزمون«هر داوطلب به محض كليك بر روي 

شود و حتي در همان لحظه و بر روي سيستم ديگر نيز ت ثبت ميعنوان شخصي كه در آزمون شركت كرده اس

  امكان ورود با آن نام كاربري وجود ندارد!

هر نام كاربري پس از شركت در يك آزمون، پس از ورود مجدد با پيغامي مبني بر عدم امكان شركت دوباره روبرو 

  خواهد شد و تنها قادر به مشاهده نتايج آزمون خود خواهد بود.

  ها انديشيده است؟چه تدابيري براي امنيت برگزاري آزمون» تستا« سؤال:



  

هر داوطلب قبل از شركت در آزمون بايد حداقل پنج فيلد: نام، نام خانوادگي، نام پدر، نام كاربري و رمز  جواب تستا:

با مشكل عدم شناسايي داوطلب مواجه  ،عبور را به طور كامل در بانك اطالعاتي داشته باشد تا هنگام بررسي نتايج

  نباشيم.

ايم بدين صورت است كه اگر داوطلب، خودش بايد ثبت نام كند، پر كردن تمامي فيلدها در كه انديشيده اما تدبيري

  ها امكان شركت در آزمون وجود ندارد.هنگام ثبت نام ضروري است و بدون وارد كردن هر كدام از آن

  اي از فرم ثبت نام در حالتي كه داوطلب بايد خودش ثبت نام نمايد:نمونه

  

  اند.با يك ستاره قرمز رنگ به معني ضروري بودن، مشخص شده (به جز يكي) بينيد تمامي فيلدهانطور كه ميهما

بايد توسط مدير سيستم تعريف شوند، مدير سيستم تنها كافي است نام كاربري و رمز عبور را تعريف اما اگر داوطلب 

  كند.

  كند:طلب را از بخش مديريت تعريف مياي از فرم ثبت نام در حالتي كه مدير سيستم داونمونه

  گير نيست؟وقت ،ها توسط مدير سيستمتعريف داوطلبان و وارد كردن مشخصات آن سؤال:



  

  اند.بينيد فقط نام كاربري و رمز عبور با ستاره قرمز مشخص شدههمانطور كه مي

در اين صورت، پس از اينكه داوطلب نام كاربري و رمز عبور خود را در هنگام برگزاري آزمون از مدير سيستم دريافت 

  تا مشخصاتش را خودش كامل كند. شودكرد و وارد سيستم شد، از او خواسته مي

  اي از فرم تكميل مشخصات پس از ورود داوطلب براي شركت در آزمون:نمونه

  

  



در گام بعد بايد مشخص كنيد كه اين آزمون آزمون پيشفرض باشد يا خير؟ اگر آزمون پيشفرض ديگري وجود  - 5

، آزمون فعلي به عنوان آزمون پيشفرض در را انتخاب كنيد» بله«شود كه اگر داشته باشد به شما هشدار داده مي

 شود.شود و آزمون قبلي از حالت پيشفرض خارج مينظر گرفته مي

تعيين «را انتخاب كنيد به اين مفهوم است كه فعالً فقط قصد تعريف آزمون را داريد و بعداً از بخش » خير«اگر 

  اشد.تعيين خواهيد كرد كه چه آزموني آزمون پيشفرض ب» آزمون پيشفرض

  

تواند براي پاسخگويي داوطلبان فعال باشد. به طور مثال  در هر زمان فقط يك آزمون مي» تستا«در  جواب تستا:

اگر در بانك اطالعاتي تستا ده آزمون تعريف شده باشد، داوطلبان، با ورود به آدرس برگزاري آزمون، آزموني را 

(و يا هنگام تعريف يك » تعيين آزمون پيشفرض«در آن شركت خواهند كرد كه از بخش مشاهده خواهند كرد و 

 آزمون) به عنوان آزمون پيشفرض تعيين شده باشد.

 در گام بعد، مشخص كنيد كه آيا سؤاالت به صورت رندوم (تصادفي) نمايش داده شود يا خير. - 6

داوطلبان با هم متفاوت است و امكان تقلب در مزيت نمايش رندوم سؤاالت اين است كه چينش و شماره سؤاالت 

  يابد.هنگام آزمون بسيار كاهش مي

  پيشنهاد ما استفاده از حالت رندوم است مگر در دو صورت:

اي براي سؤاالت در نظر گرفته باشيد. (مثالً سؤاالت، از آسان به سخت چيده شناسي شدهترتيب خاص و روان -

 شده باشند)

اي در كنار هم باشند نه درهم. (مثال پنج سؤال اول مبحث است و بايد به صورت دسته سؤاالت مربوط به چندين -

 مربوط به درس شيمي است و پنج سؤال بعدي مربوط به فيزيك و ...)

تستا اين موضوع را نيز در نظر گرفته است كه ممكن است يك آزمون به زباني باشد كه چينش آن زبان، متفاوت  - 7

 از چينش سيستم است.

ه طور مثال ممكن است چينش سيستم تستا به زبان فارسي يعني راست به چپ باشد اما در همين سيستم بايد ب

  آزمون زبان انگليسي (كه از چپ به راست است) برگزار شود.

  پس جدا از اينكه چينش سيستم به چه صورت است، تعيين كنيد كه چينش سؤاالت به چه صورت باشد.

  شود؟ آزمون پيشفرض به چه آزموني اطالق مي سؤال:



  

اگر به طور مثال نيمي از سؤاالت شما از چپ به راست و نيمي ديگر از راست به چپ است، شما در اين  جواب تستا:

توانيد مشخص كنيد تعريف هر سؤال ميمرحله بايد چينش اكثريت سؤاالت را در نظر بگيريد. آن وقت در هنگام 

  كه اين سؤال با چه چينشي نمايش داده شود.

راست «سؤال انگليسي است، چينش را در اين مرحله  2سؤال فارسي و  18ال اگر سؤاالت شما شامل به طور مث

در نظر بگيريد و در هنگام تعريف سؤاالت انگليسي تعيين كنيد كه اين دو سؤال از چپ به راست نمايش » به چپ

  داده شوند. (در اين مورد در هنگام تعريف سؤاالت توضيح داده خواهد شد)

 دارد يا خير.» نمره منفي«تعيين كنيد كه اين آزمون  ين مرحله بايدادر  - 8

مشخص است كه اگر آزمون، نمره منفي داشته باشد، به ازاي هر سه غلط يك جواب درست از داوطلب حذف 

  خواهد شد.

ره منفي فقط اين گزينه بعداً قابل تغيير خواهد بود و هيچ مشكلي در نمرات داوطلبان ايجاد نخواهد شد. چرا كه نم

ها در بانك اطالعاتي ندارد. بنابراين ي ثبت جوابدر نمايش نهايي نمره داوطلب مؤثر است و هيچ ربطي به نحوه

تغيير كند، نمرات داوطلبان با احتساب نمره منفي نمايش » داشتن نمره منفي«هر زمان كه تنظيمات آزمون به 

ها بدون احتساب نمره منفي نمايش تغيير كند، نمرات آن» نفينداشتن نمره م«داده خواهد شد و هر زمان كه به 

  داده خواهد شد.

توانيد تعيين كنيد كه آيا داوطلبان مجاز هستند پس از شركت در آزمون، در صفحه نتايج، جواب درست  سپس، مي - 9

بود سؤاالتي كه  تنظيم شده باشد، داوطلب قادر نخواهد» خير«سؤاالت را ببينند يا خير؟ اگر اين گزينه بر روي 

 پاسخ داده است، وضعيت پاسخگويي به هر سؤال و جواب درست سؤاالت را مشاهده كند.

تقلب، كنند، جهت جلوگيري از  هايي كه داوطلبان به صورت همزمان در آزمون شركت نمي اين گزينه در آزمون

  بسيار كاربردي است.

مشاهده نمره نهايي را نيز در انتهاي برگزاري آزمون اين امكان به مدير سيستم داده شده است كه حتي اجازه  -10

كنيد كه آيا داوطلبان مجاز به مشاهده نمره نهايي خود  به داوطلب ندهد. بنابراين، در آخرين مرحله، تعيين مي

(شامل: تعداد و درصد پاسخگويي صحيح، تعداد و درصد پاسخگويي غلط و همچنين بدون پاسخ و نمودار 

 خير. پاسخگويي) هست يا

و چينش متفاوت است، من كدام گزينه اند كه داراي دسؤاالت من به دو زبان متفاوت طرح شده سؤال:

  را انتخاب كنم؟



  

آزمون، اين امكان را  10و  9بله، پس از برگزاري كامل آزمون، مدير سيستم با ويرايش دو مشخصه  جواب تستا:

اند، كارنامه  دهد تا با وارد شدن با همان نام كاربري و رمز عبوري كه با آن در آزمون شركت كرده به داوطلبان مي

  زئي مشاهده نمايند.خود را به صورت ج

  

  توجه: تمامي اين مشخصات قبل از آغاز آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

  

كليك كنيد تا شروع به » تعريف سؤاالت –گام بعد «پس از وارد كردن مشخصات اوليه آزمون، بر روي دكمه 

  تعريف سؤاالت نماييد.

آيا امكان اين وجود دارد كه پس از برگزاري كامل آزمون بين تمامي داوطلبان، هر داوطلب، مجاز  سؤال:

  به مشاهده كارنامه و نمره نهايي خود باشد؟



  تعريف سؤاالت آزمون

  در بانك اطالعاتي درج نخواهد شد. ه اولين سؤال به آن آزمون افزوده نشودمشخصات اوليه آزمون تا زماني ك

  تعريف حداقل يك سؤال است. بعد، گام، يك آزمونمشخصات اوليه بنابراين، بعد از تعريف 

  شود:فرم افزودن سؤال اول نمايش داده مي» تعريف سؤاالت -گام بعد «كليك بر روي  از پس

  

  اين فرم شش فيلد بايد حتما پر شوند:همانطور كه مشخص است در 

 متن سؤال - 1

 متن گزينه اول - 2

 متن گزينه دوم - 3

 متن گزينه سوم - 4

 متن گزينه چهارم - 5

 انتخاب جواب صحيح - 6



  

ها را به دقت وارد نماييد و در نهايت گزينه درست را نيز انتخاب كنيد تا براي تستا مشخص پس، متن سؤال و گزينه

  تا با جواب داوطلبان مقايسه شود. شود كه جواب صحيح كدام گزينه است

ها نياز به وارد كردن عكس، فيلم، صدا، جدول، عالمت و هر توجه: اگر براي طراحي سؤال و يا هر يك از گزينه

در زير فيلد » فعال كردن اديتور همه فيلدها«تنظيمات ديگري داشتيد، اديتور قدرتمند تستا را با كليك بر روي لينك 

  نماييد:فعال » متن سؤال«

  

ن بسيار ساده و لذتآطراحي شده است و كار كردن با  MicrosoE Word 2003افزار اين اديتور شبيه به نرم

  بخش است.

  امكاناتي از قبيل: ها در اختيار شما خواهد بود.بدون شك تمامي امكانات الزم براي طراحي سؤاالت و گزينه

 (با استفاده از نوار ابزار اول) ها و...لم، چينش پاراگراف؛ مثل: تغيير قلم، اندازه قدهي به متونشكل -

 افزودن عكس، كليپ تصويري، شكلك و ... -

 افزودن جداول با امكانات كامل -

 HTMLاستفاده از امكان كدنويسي  -

 و... -

  



  است. TinyMCEالزم به ذكر است كه اين اديتور يك اديتور جاوااسكريپتي رايگان به نام 

اديتورهاي تحت وب با سؤاالتي مواجه شويد؛ از جمله اينكه: چطور يك عكس به سؤال اضافه  ممكن است در كار با

  دهي كنم و...كنم؟ آن را چطور آدرس

كنيم اگر در افزودن عكس به صورت ايم كه پيشنهاد ميدر پايان راهنما پاسخ داده 2به سؤاالت شما در ضميمه شماره 

  مطالعه نماييد. آنالين مشكل داريد، حتماً آن بخش را

االمكان از آن استفاده ننماييد، چرا كه پيشنهاد ما: پيشنهاد ما اين است كه اگر نيازي به استفاده از اديتور نداريد، حتي

ايم يكسان است و ممكن است شما با ها و سايزي كه براي نمايش سؤاالت بدون استفاده از اديتور در نظر گرفتهفونت

ن تنظيمات را در سؤاالت مختلف يك آزمون، متفاوت در نظر بگيريد و زيبايي حالت پيشفرض را استفاده از اديتور اي

  نداشته باشد.

كليك كنيد تا سؤال بعدي را بيفزاييد. اين » سؤال بعدي«ها و انتخاب جواب صحيح، بر روي پس از تايپ سؤال و گزينه

كليك كنيد تا افزودن سؤاالت به پايان » پايان«نهايت روي  توانيد تا افزودن آخرين سؤال تكرار كنيد و دركار را مي

  برسد.

نهايت سؤال داشته باشد، اما تنها همان تعداد سؤال به داوطلب نمايش داده خواهد تواند بيتوجه كنيد كه هر آزمون مي

 5به اين مفهوم كه مثالً ايد. ممكن است سؤاالت را رندوم برگزينيد، تعيين كرده» تعداد سؤاالت نهايي«شد كه در فيلد 

  سؤال را از بين بيست سؤالي كه در بانك اطالعاتي موجود است به طور رندوم به داوطلب نمايش بده.

تواند بر تعداد سؤاالت يك آزمون مي» هاي موجودآزمون«در هر زمان كه مدير سيستم مايل باشد با مراجعه به  توجه:

  يرايش.ها را حذف نمايد و يا وبيفزايد يا آن

  

توانيد ايم، به همين خاطر شما ميها هيچ عالمت و يا حرفي در نظر نگرفتهما به طور پيشفرض براي گزينه جواب تستا:

هنگام تعريف هر گزينه، حرف مربوط به آن را نيز در كنارش بنويسيد. به طور مثال، گزينه اول را به يكي از حاالت زير 

  كنيد:د ميوار

  X+Yالف. 

1 .X+Y  

A) X+Y 

  كنار سؤاالت مشاهده كنم؟ باشد، چطور اين حروف را در» الف، ب، ج، د«ايد به صورت سؤاالت من ب سؤال:
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هايي كه تاكنون به بانك اطالعاتي به جزئيات آزمون» هاي موجودآزمون«ها، با مراجعه به بخش پس از افزودن آزمون

  اند دسترسي خواهيد داشت.افزوده شده

  

  يد، امكاناتي از قبيل:توانيد مشخصات اوليه هر آزمون را مشاهده كنعالوه بر اينكه مي

 ويرايش مشخصات اوليه هر آزمون -

 ورود به بخش مشاهده و ويرايش سؤاالت -

 افزودن سؤال جديد به هر آزمون -

 حذف كامل آزمون -

  اند.هاي گرافيكي بسيار زيبا مشخص شدهدر دسترس شما خواهند بود كه با آيكون

  

  خورم، دليل چيست؟كنم، به پيغام زير بر ميوقتي اقدام به حذف يك سؤال از مجموعه سؤاالت مي سؤال:

  



اين دليل است كه سؤال مورد نظر يك رابطه با يك كاربر در بانك اطالعاتي دارد. به عبارت اين پيغام به  جواب تستا:

اند. بنابراين حذف اين سؤال در نمره نهايي تمامي ديگر، يك يا چند كاربر اين سؤال را در آزمون خود مشاهده كرده

  اند، تغيير ايجاد خواهد كرد.دهي داشتهكساني كه به اين سؤال پاسخ

توانيم ي پاسخگويي داوطلبان بايد هميشه به سؤاالت دسترسي داشته باشيم، نميگيري از نحوهاز آنجا كه جهت گزارش

  يك سؤال را حذف كنيم در حالي كه در بانك اطالعاتي درج شده باشد كه يك كاربر به اين سؤال پاسخ داده است.

كار كرده باشيد، در  Accessشود. اگر با گفته مي Relationshipهاي اطالعاتي به اين روابط در مبحث بانك

بايد تعيين كنيد كه اگر يك ركورد كه با ركوردهاي ديگر رابطه دارد بخواهد حذف شود، با  Relationshipبحث 

  بقيه روابط چه برخوردي شود.

  با اوست. گيريايم كه كامالً واضح است و تصميمما نيز دو گزينه در اختيار مدير سيستم قرار داده

  

  

گيري كامل و جزئي در هر لحظه نياز به سؤاالت آزمون دارد. بله، همانطور كه گفته شد، تستا جهت گزارش جواب تستا:

است كه در  دهي كرده است. طبيعيرا چگونه پاسخ Zسؤال  Yدر آزمون  xخواهد بفهمد داوطلب به طور مثال استاد مي

ها از بانك اطالعاتي حذف شوند ديگر، هاي آن دسترسي داشته باشد و اگر آنالت بايد به متن سؤال و گزينهاين ح

  نتايج به درد نخواهند خورد.

مدير تا زماني كه  داوطلبانهاي برگزار شده با آن نيز حذف خواهند شد اما بنابراين، با حذف يك آزمون، تمامي آزمون

  العاتي موجود خواهند بود.سيستم بخواهد در بانك اط

هايي كه با اين آزمون برگزار شده است نيز پاك اگر يك آزمون حذف شود، آيا اطالعات آزمون سؤال:

  خواهد شد؟
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  اند.هايي هستيد كه تاكنون تعريف شدهدر اين بخش شاهد ليست آزمون

  

  هايي مشاهده خواهيد كرد.در مقابل نام هر كدام عالمت يا عالمت

  با قرار گرفتن موس بر روي هر آيكون، توضيحي در مورد آن ارائه خواهد شد.

شود. با كليك بر روي رنگ مقابل هر آزمون، آن آزمون به عنوان آزمون پيشفرض تعيين ميآيكون آبي با كليك بر روي

به عنوان آزمون خواهد شد و ديگر آزموني  خارجآيكون قرمز رنگ جلو آزمون پيشفرض، آن آزمون از حالت پيشفرض 

  پيشفرض نخواهد بود.

  ون سفيد رنگ در مقابلش مشخص شده است.آزموني كه هم اكنون آزمون پيشفرض است، با يك آيك
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  شويد.در صفحه اول مديريت، وارد بخش مديريت داوطلبان مي» داوطلبان«با كليك بر روي 

  در اين بخش قادريد:

 يك داوطلب آزمون به سيستم اضافه كنيد -

 ليست داوطلبان را مشاهده نماييد -

 يش كنيدمشخصات يك داوطلب را ويرا -

 داوطلب را از سيستم حذف كنيد -

 جديد تعريف كنيد)رمز عبور يك داوطلب را ريست كنيد (يك رمز عبور  -

  

o :تعريف داوطلب جديد  

  تا فرم ثبت يك داوطلب نمايان شود.كليك كنيد » افزودن داوطلب جديد«در بخش مديريت داوطلبان، بر روي 

اوطلب، در اين فرم فقط فيلدهاي نام كاربري و رمز عبور ضروري همانطور كه قبالً گفته شد، جهت آساني تعريف د

هستند اما اگر داوطلب شخصاً بخواهد در هنگام آزمون ثبت نام كنيد، تمامي فيلدها به جز فيلد ايميل ضروري خواهند 

  بود.

ها دهد و از آنقرار ميرا در اختيار داوطلبان  مدير سيستم با تعريف يك نام كاربري و رمز عبور براي هر داوطلب، آن

ها نهايت دقت را داشته باشند تا شخص ديگري با آن نام كاربري وارد نشود و سؤاالت را نبيند و خواهد در حفظ آنمي

  سپس با نام كاربري خودش وارد شود.

  نكته:

داوطلب ديگري تعريف در هنگام تعريف يك داوطلب، نام كاربري او بايد يكتا باشد. يعني اين نام كاربري قبالً براي 

  صروت، سيستم هشدار خواهد داد.نشده باشد، در غيراين

  

o ويرايش مشخصات داوطلبان 

  اند خواهيد بود.شاهد ليست داوطلباني كه تاكنون تعريف شده» نمايش و ويرايش داوطلبان«با كليك بر روي 



نماييد تا بتوانيد مشخصات  كليك) (» ويرايش مشخصات«در اين صفحه، بر روي دكمه » امكانات«در بخش 

  يك داوطلب را ويرايش كنيد.

o حذف يك داوطلب 

  توانيد يك داوطلب را به طور كامل از سيستم حذف نماييد.مي با كليك بر روي دكمه 

شود، حذف يك داوطلب به مفهوم حذف تمامي مشخصات و همانطور كه در اين مرحله، در پيغامي به شما گفته مي

هاي مختلف وجود نخواهد اون در تستا است و ديگر نتايج و مشخصات شركت كردن اون در آزمون هايتمامي آزمون

  داشت.

  

o ريست کردن رمز عبور يک داوطلب 

  تواند داشته باشد:امكان ريست كردن رمز عبور، دو كاربر مي

ديد از اين طريق دريافت كند و رمز عبور جاگر داوطلبي رمز عبور خود را فراموش كرد، به مدير سيستم مراجعه مي - 1

 كند.مي

هاي تواند در همه آزمونيك داوطلب با يك نام كاربري مي» تستا«با توجه به اينكه در اين نسخه از نكته مهم:  - 2

اند پيشفرض شركت كند، پيشنهاد ما اين است كه پس از هر آزمون، داوطلباني كه در آن آزمون شركت كرده

ها مهم و مورد نياز است و حذف داوطلبان ممكن نيست، پيشنهاد مهم ما د آنحذف شوند. اما اگر نتايج عملكر

اند را حتما با يك پسورد جديد و نامشخص هاي قبل شركت كردهاين است كه پسورد كاربراني كه در آزمون

 هاي بعدي شركت كنند.در آزمونريست كنيد تا داوطلبان نتوانند 

اي بعدي تستا امكاني را فراهم كنيم تا مدير سيستم تعيين كند كه چه نامهالبته ما تالش خواهيم كرد در نسخه

  هاي كاربري امكان شركت در يك آزمون خاص را داشته باشند.
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  هاي برگزار شده دانست.شايد بتوان هدف اصلي تستا را امكان تهيه آمارهاي خودكار و سريع از آزمون

ش اين پروژه در مجامع مختلف به دست آورديم، مشخص شد كه مربيان و اساتيد، از اين امكان در نتايجي كه از نماي

  .رندبيشترين استقبال را دا» تستا«در 

  

  گيرد، عبارتند از:برخي از امکاناتي که در اين بخش در اختيار مدير سيستم قرار مي

 دسترسي به تمامي مشخصات هر آزمون در تمامي صفحات -

 الت هر آزمونمشاهده سؤا -

 اندمشاهده تعداد و ليست داوطلباني كه در هر آزمون شركت كرده -

 هاي درست و غلط و نزده هر داوطلبمشاهده تعداد و درصد جواب -

ميانگين پاسخدهي داوطلبان به هر آزمون به درصد (جهت بررسي و مقايسه سختي و آساني سؤاالت و يا  -

 اساتيد و مربيان)آمادگي و يا عدم آمادگي داوطلبان توسط 

 ميانگين زمان پاسخگويي توسط داوطلبان -

 مشاهده جزئيات پاسخدهي داوطلبان به هر سؤال يك آزمون: -

o سؤال براي چند داوطلب نمايش داده شده است؟ 

o اند؟از بين داوطلبان، چند درصد و چند نفر جواب صحيح را انتخاب كرده 



o اند؟م جواب را انتخاب كردهاند، كداكساني كه جواب اشتباه را انتخاب كرده 

در هر يك از موارد باال، به ليست داوطلبان با هر شرط قابل دسترسي است. به طور مثال اين امكان فراهم  -

اند و يا يك سؤال رندوم شده است كه متوجه شد چه داوطلباني جواب اول را در مورد يك سؤال انتخاب كرده

 و ...نمايش داده شده است براي چه داوطلباني 

امكان مشاهده كارنامه دقيق هر يك از داوطلبان در مورد هر آزمون (مدت زمان پاسخگويي داوطلب،  -

 هاي داوطلب، تاريخ شركت در آزمون و ...)سؤاالت و انتخاب

  

  يک مثال از بخش آمارها و نمودارها:

  به تصوير زير دقت كنيد:

  

كليك » آمار جزئي آزمون«روي » ICDLاز دوره  Word مهارت«در بخش آمارها و نمودارها، در مقابل آزمون 

  ايم.اند در خواست كردهايم و سپس ليست داوطلباني كه سؤال مشخص شده را مشاهده كرده كرده

در تصوير، مشخص است كه يك داوطلب سؤالي كه در باالي صفحه درج شده است را در آزموني كه نام آن به انضمام 

را انتخاب كرده است كه جواب » ج«صفحه قرار دارد پاسخدهي كرده است و گزينه مشخصات جزئي آن در باالي 

  سؤال نيز همان گزينه بوده است.

توان به كارنامه دقيق اين كاربر مي» تعداد كل سؤاالت پاسخ داده شده«در ستون » مشاهده«با كليك بر روي 

  دسترسي داشت.
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گفته شد، مدير سيستم پس از نصب تستا نيز قادر به تغيير تنظيمات سيستم است. اين همانطور كه هنگام نصب تستا 

  پذير است.كار از اين بخش امكان

  دو امكان براي مدير سيستم فراهم شده است:» تنظيمات سيستم«در بخش 

 تغيير زبان سيستم -۱

م تعيين كنيد كه چينش زبان مورد نظر با ورود به اين بخش، زبان مورد نظر خود را انتخاب كنيد و تنها براي سيست

هاي سيستم به زبان و چينش ، سپس خواهيد ديد كه تمامي نوشته»چپ به راست«است يا » راست به چپ«شما 

  مورد نظر شما نمايش داده خواهد شد.

  

شما به  بودن آن است.» ند زبانهچ«يا  Multi Languagesهاي مهم تستا، امكان يكي از ويژگي جواب تستا:

  توانيد تستا را به زبان مورد نظر خود ترجمه نماييد و از آن استفاده كنيد.راحتي مي

  .داده شده استتوضيح  3ي ترجمه تستا در ضميمه شماره در مورد نحوه

 تغيير نام کاربري و رمز عبور مديريت سيستم -۲

هر از چند گاهي به يك نام كاربري و رمز عبور جديد تغيير كند تا م نام كاربري و رمز عبور مديريت سيستبهتر است 

  انجام دهيد.» تغيير نام كاربري و رمز عبور«اين كار را از بخش  دسترسي افراد مختلف محدودتر شود.

  

پذير است كه نام كاربري و رمز مكانبله، تغيير نام كاربري و رمز عبور مديريت سيستم تنها در صورتي ا جواب تستا:

كند تا برايش به عبارت ديگر، تستا ابتدا نام كاربري و رمز عبور فعلي را از شخص دريافت مي عبور فعلي وارد شود.

شود كه شخص درخواست كننده، مدير سيستم است و سپس نام كاربري و رمز عبور جديد را درخواست و  صمشخ

  نمايد.ثبت مي

آيا تستا تدبيري انديشيده است كه اگر مدير سيستم در سيستم الگين كرده بود، كسي نتواند نام  سؤال:

  كاربري و رمز عبور او را بدون حضور وي تغيير دهد؟

و » فارسي«هاي ديگر هستم يا اينكه تستا فقط به دو زبان ستا به زبانآيا من قادر به ترجمه ت سؤال:

  در دسترس است؟» انگليسي«



  مونشركت در آز

هاي زير بر روي سيستمي كه تستا بر روي آن نصب شده است، به صفحه داوطلبان با وارد كردن يكي از آدرس

  شوند:برگزاري آزمون هدايت مي

http://localhost 

h9p://127.0.0.1 

  

  زير پيش خواهد آمد:در اين صفحه، يكي از حاالت 

 مشاهده نمايد.» آزمون پيشفرض«داوطلب پيغامي مبني بر عدم وجود  - 1

 تعيين نشده باشد.» آزمون پيشفرض«اين در حالتي است كه هيچ آزموني توسط مدير سيستم به عنوان 

 نام براي آزمون مشاهده نمايد.داوطلب فرمي جهت ورود يا ثبت - 2

  اختيار داوطلب قرار خواهد گرفت.در يمات آزمون توضيحاتي مبتني بر تنظدر اين حال 

o  داوطلب بايد خودش در هنگام آزمون ثبت نام به عمل «اگر در مورد اين آزمون تنظيم شده باشد كه

» ثبت نام«صورت دكمه آشكار خواهد بود. در غير اين» ثبت نام«، در اين صورت دكمه »آورد

ا نام كاربري و رمز عبوري كه از مدير سيستم دريافت آشكار نخواهد بود و داوطلب تنها مجاز است ب

 كرده است وارد شود.



o  .همانطور كه پيش از اين اشاره شد، مشخصات داوطلب بايد در بانك اطالعاتي سيستم كامل باشد

) باشد، داوطلب به محض ورود، بايد ابتدا NULLاگر به هر نحوي يكي از فيلدهاي ضروري، خالي (

 د تا مجاز به شركت در آزمون باشد.ها را تكميل كنآن

o  اگر نام كاربري و يا رمز عبور اشتباه وارد شود، داوطلب قادر به ورود به سيستم جهت شركت در

 آزمون نخواهد بود.

  

هاي قبل از آزمون را مشاهده خواهد پس از اينكه داوطلب وارد سيستم شد و مشخصات خود را تكميل كرد، راهنمايي

  كرد.

  

فحه مشخصات اوليه آزمون نمايش داده خواهد شد. اين مشخصات عبارتند از: عنوان آزمون، تعداد سؤاالتي در اين ص

  كه داوطلب مشاهده خواهد كرد، مدت زمان آزمون، رندوم بودن يا نبود سؤاالت و نمره منفي داشتن و يا نداشتن آزمون.

  كنيم.توضيحي بيشتر اينجا ذكر مي بانكات مهمي نيز به كاربر يادآوري خواهد شد كه اين نكات را 

  هاي ممکن جهت تقلب در سيستم را بسته است.تستا تمامي راه

  كند كه هيچ راهي براي تقلب وجود نخواهد داشت:اين نكات مشخص مي



كليك كند، نام داوطلب به عنوان كاربري كه در اين » آغاز آزمون«به محض اينكه داوطلب بر روي دكمه  -

شود. بنابراين، ديگر قادر به شركت مجدد نخواهد بود. ده است در بانك اطالعاتي درج ميآزمون شركت كر

 شود.همچنين راه حضور دو نفر با يك نام كاربري در يك آزمون نيز از اين طريق بسته مي

ينطور تر، تستا اهاي اينترنتي از بين برود. به عبارت سادههاي فرمتستا تدبيري انديشيده است تا محدوديت -

، اطالعات »پايان آزمون«نخواهد بود كه داوطلب جواب سؤاالت را انتخاب كند و سپس با كليك بر روي 

ها، صورت ممكن است يك داوطلب پس از انتخاب جوابآزمون در بانك اطالعاتي ثبت شود! چرا كه در اين

 نخواهد شد. هاي او در بانك اطالعاتي ثبتصورت جوابسهواً مرورگر را ببندد، در اين

هاي انتخابي داوطلب را در همان لحظه ، گزينهAjaxبه خاطر اين گونه مشكالت، تستا با كمك تكنولوژي 

  كند.در بانك اطالعاتي ثبت مي

  كند. داوطلب در هر لحظه و با انتخاب هر گزينه آن را به بانك اطالعاتي تستا اضافه مي

  

هاي خود را تغيير دهد و يا حتي تواند انتخابخير، منظور ما اين نيست. داوطلب در هر لحظه مي جواب تستا:

  پس از اينكه به يك سؤال پاسخ داد و از انتخاب خود منصرف شد، آن سؤال را بدون جواب در نظر بگيرد.

در بانك اطالعاتي افزوده با انتخاب هر گزينه، اگر قبالً گزينه ديگري را انتخاب كرده باشد، انتخاب جديد 

  شود. مي

زمان آزمون به طور شناور، در باالي مرورگر داوطلب به صورت يك نوار، نمايش داده خواهد شد. به همين  -

 مانده از آزمون هميشه در مقابل چشمان داوطلب خواهد بود.دليل، زمان باقي

» نتايج«داوطلب خود به خود به صفحه پس از اينكه زمان آزمون به پايان برسد، آزمون تمام خواهد شد و  -

 هدايت خواهد شد و ديگر هيچ راه برگشتي وجود نخواهد داشت.

  

سنج آزمون، تدبيري  قلب مسدود شده است، در مورد زمانهاي تهمانطور كه گفته شد، تمامي راه جواب تستا:

  شته باشد.انديشيده شده است كه امكان ايست آن وجود ندا

سنج از كار خواهد افتاد، آيا تستا ، آن زمانESCهاي اينترنتي با زدن كليد سنج در بسياري از زمان سؤال:

  فكري براي اين مشكل و امكان تقلب در آزمون كرده است؟

  است كه داوطلب با انتخاب هر گزينه ديگر قادر به تغيير جواب خود نيست؟منظور شما اين  سؤال:



پايان «تواند با كليك بر روي دكمه اگر داوطلب پيش از پايان زمان آزمون، به تمامي سؤاالت پاسخ داد، مي -

 ، به آزمون پايان دهد و به صفحه نتايج هدايت شود.»آزمون

 

) كردن آن و يا Refresh(جهت جلوگيري از تقلب در سيستم آزمون، بستن مرورگر، رفرش  جواب تستا: -

در نظر گرفته شده است و طبق هشداري كه قبل » پايان آزمون«و ... به معناي  Backهاي استفاده از دكمه

 شود، داوطلب حق اعتراض و يا شركت مجدد ندارد.از آزمون به داوطلب داده مي

ساب كاربري خود خارج شده به مفهوم اين است كه از حپس از اينكه داوطلب به صفحه نتايج منتقل شد،  -

 آيد.است و ديگر به عنوان يك كاربر الگين كرده به حساب نمي

 

استفاده شده است. يك  Sessionدر بخش آزمون تستا براي تشخيص هويت داوطلبان از  جواب تستا: -

 رود.سشن با بستن مرورگر از بين مي

تي با مشكل الگين بودن روبرو نيست، چرا كه يا در حال آزمون دادن است و بنابراين، داوطلب در هيچ حال

Session  مربوط به او ايجاد شده است و يا پس از آزمون است وSession  مربوط به او حذف شده است

الگين «حذف خواهد شد و ديگر به عنوان كاربر  Sessionو يا مرورگر وي بسته است كه در اين حالت نيز 

  آيد.به حساب نمي» وارد شده«يا » كرده

يا اينكه نياز است آيا اگر داوطلب مرورگر را ببندد از حساب كاربري خود خارج شده است؟  سؤال:

  مانند بخش مديريت سيستم، حتماً از حسابش خارج شود؟

ها و با توجه به اينكه سؤاالت، سؤاالت و محك زدن آنممكن است داوطلبي با مشاهده  سؤال:

تري به صورت رندوم كند تا شايد سؤاالت ساده Refreshرندوم هستند، بخواهد صفحه را 

  نمايش داده شود! تستا چطور با اين مشكل برخورد كرده است؟



  اي از يك آزمون در حال برگزاري:نمونه

  

  

اي را انتخاب ننمايد به اين مفهوم است كه قصد پاسخگويي به اين سؤال را خير، اگر كاربر هيچ گزينه جواب تستا:

  ندارد.

ها را انتخاب كرده است و سپس قصد دارد ر در گام اول يكي از جوابشود كه كارباين گزينه تنها در صورتي انتخاب مي

  آن سؤال را بدون جواب بگذارد.

جواب اين سؤال، بي«آيا كاربري كه قصد پاسخگويي به يك سؤال را ندارد، حتماً بايد گزينه  سؤال:

  را انتخاب كند؟» باشد



  صفحه نتايج

كليك كند، در همان » پايان آزمون«كمه دپس از اينكه در يك آزمون، زمان آزمون به پايان برسد و يا داوطلب بر روي 

  لحظه نتايج آزمون براي وي مشخص خواهد شد.

  

  از صفحه نتيجه آزمونبخشي 

  در صفحه نتيجه آزمون، داوطلب موارد زير را مشاهده خواهد كرد:

 پاسخ صحيح سؤاالت -

 داوطلبگزينه انتخابي  -

 به هر سؤال (درست، نادرست و بدون پاسخ) داوطلبوضعيت پاسخگويي  -

 پاسخهاي درست، نادرست و بيتعداد و درصد جواب -

 خگويي داوطلباي مربوط به ميزان پاسنمودار دايره -

  نهايي داوطلب با در نظر گرفتن نمره منفي (اگر آزمون، نمره منفي داشته باشد)نمره  -



  

  بخشي از صفحه نتيجه آزمون

پايان رسمي آزمون را اعالم خواهد كرد و از سيستم خارج شده » پايان«پس از مشاهده نتايج، داوطلب با كليك بر روي 

  مون خواهد بود.و داوطلب بعدي قادر به شركت در آز

  

  

به هيچ وجه! اگر داوطلبي كه قبالً در آزمون شركت كرده، مجدداً وارد سيستم شود تا در همان آزمون  جواب تستا:

  شركت كند، تستا به او پيغام خواهد تا كه اين نام كاربري قبالً در اين ازمون شركت كرده است.

  اند نتايج كار خود در آزمون را مشاهده نمايد.تواين داوطلب فقط مي

  در آزمون شركت كند؟ تواند با همان نام كاربري مجدداًآيا داوطلبي كه آزمون داده است، نمي سؤال:



  چطور در يك شبكه استفاده كنيم؟» تستا«از 

  استفاده از تستا در يك شبكه بسيار ساده است. 

. را htaccessايد و حتماً فايل را مطابق آنچه گفته شد، انجام داده WOSابتدا مطمئن شويد كه تنظيمات  -

 ايد.پاك كرده wwwاز پوشه 

توانند همديگر را از طريق شبكه فرابخونند. اند و ميشويد كه كامپيوترها به طور صحيح شبكه شده مطمئن -

 (اگر از مباحث شبكه چندان اطالعي نداريد، بهتر است از مدير شبكه سؤال نماييد)

آن  IPرس توانيد با وارد كردن آداندازي كنيد، ميها راهدر اين صورت، اگر تستا را بر روي يكي از سيستم -

 در كامپيوترهاي ديگر، به تستا دسترسي داشته باشيد. ://httpكامپيوتر همراه با 

باشد، در كامپيوترهاي ديگر با وارد  192.168.0.1مثال: اگر آي.پي كامپيوتري كه تستا بر روي آن اجرا شده است، 

  كردن آدرس زير در يك مرورگر، تستا فراخواني خواهد شد:

h9p://192.168.0.1 

توانيد آن نام كامپيوتر را وارد كنيد. به طور مثال اگر نام كامپيوتري كه تستا بر روي آن اجرا شده است، و يا مي

Teacher توانيد از روي كامپيوترهاي ديگر به تستا دسترسي داشته باشيد:است، با استفاده از آدرس زير نيز مي  

http://teacher 

  

با توجه به گسترده بودن مباحث شبكه، پيشنهاد ما اين است كه از مدير شبكه كمك بگيريد و يا مقاالتي  جواب تستا:

  كه بر روي اينترنت قرار دارد را مطالعه نماييد.

  روي Startي يافتن نام كامپيوتر، اين است كه از منوي ترين راه برا، سريعاما در يك توضيح ساده

My Computer  كليك راست نماييد وProperties شود، به تب اي كه باز ميرا انتخاب كنيد. در پنجره

Computer Name :برويد  

  كامپيوتر من و يا نام كامپيوتر من چيست؟ IPآدرس  سؤال:



  
  است. home10در اين تصوير، نام كامپيوتر، 

  خود را مشاهده كنيد.توانيد نام كامپيوتر مي Full Computer Nameدر مقابل 

  در يك مرورگر، به تستا دسترسي خواهيد داشت. //:httpبا وارد كردن اين نام به همراه 

  توانيد نام كامپيوتر خود را به هر نامي كه خواستيد، تغيير دهيد.مي changeاز طريق دكمه 



  سايتبر روي يك وب» تستا«اجراي 

يسي آن به صورت تحت وب است. به اين مفهوم كه اساساً جهت اجرا بر روي نوهاي تستا، برنامهيكي از برترين ويژگي

  سايت طراحي شده است.يك وب

  سايت، بسيار ساده است. فقط همين يك صفحه را بخوانيد! نصب تستا بر روي وب

) را phpmyadmin(به جز پوشه  wwwمحتويات پوشه  تنها كافي استسايت، براي اجراي تستا بر روي يك وب

ايجاد كنيد و  testa(مثال در روت اصلي سايت خود يك پوشه به نام  بخشي از فضاي سايت خود آپلود كنيد.ر روي ب

  جا منتقل كنيد) آن

  هاي خود را وارد كنيد. ترين مرحله است، شما بايد مشخصات دسترسي به ديتابيس در اين مرحله كه مهم

هم نيز در اختيار مديريت سايت قرار گرفته است تا بتواند به هر سايتي كه يك ديتابيس داشته باشد، سه مشخصه م

  ) شود و از آن استفاده نمايد.Connectديتابيس خود در اصطالح كانكت (

افزار  توانيد ابتدا نرم باز كنيد. (مي Note Padافزار  با نرم wwwرا از داخل پوشه  config.phpشما بايد فايل 

  افزار رها كنيد) ايل را بكشيد و در محيط آن نرمپد را باز كنيد و سپس اين ف نوت

  در اين فايل چنين اطالعاتي را مشاهده خواهيد كرد:

 

بايد با توجه به اطالعاتي كه در اختيار مدير  dbuname ،$dbpass ،$dbname$سه مشخصه آخر، يعني 

ست و گزينه سوم نام ديتابيس سايت سايت است پر شوند. گزينه اول، نام يك يوزر است، گزينه دوم پسورد آن يوزر ا

  شماست.

خبر هستيد، با پشتيباني سايت خود تماس بگيريد و اين  اگر شما مدير سايت هستيد و از چنين اطالعاتي بيتوجه: 

  بنويسيد. "اطالعات را درخواست كنيد و در بين دو عالمت 

مراحل نصب تستا دقيقاً مشابه  ،شده است) (يعني رفتن به آدرسي كه تستا نصب پس از فراخواني تستاهمين! حاال 

  نصب بر روي كامپيوتر خود، آغاز خواهد شد و پس از چند ثانيه، تستا قابل استفاده خواهد بود!

براي نصب تستا بر روي كامپيوتر خود، نيازي به تغيير دادن اين اطالعات نيست. توجه:



  »تستا«پشتيباني 

  سايت رسمي تستا در آدرس:

http://aftab.cc/testa 

هاي احتمالي، آماده پاسخگويي به سؤاالت كاربران  هاي تستا و همچنين اصالحيه عالوه بر ارائه جديدترين نسخه

  باشد. مي

اگر در  هاي آلفا و بتا را بدون گزارش هر نوع خطايي پشت سر گذاشته است، اما به هر صورت، هر چند اين پروژه تست

حين استفاده از پروژه، با خطا و يا باگي مواجه شديد، مشخصات آن به همراه پيغامي كه احتماالً سيستم به شما خواهد 

  در آدرس باال گزارش كنيد تا اصالح شود.» گزارش يك باگ«داد را از بخش 

سؤاالت خود را مطرح نماييد تا  توانيد مي» هاي پشتيباني انجمن«همچنين با مراجعه به آدرس فوق و كليك بر روي 

  ها پاسخ داده شود. در اسرع وقت به آن

  خواهد بود.» تستا«ترين عامل در دلگرمي دست اندركاران پروژه  نظرات و پيشنهادات شما مهم

  لينك نظرات و پيشنهادات در همان آدرس قابل مشاهده است.

مراجعه نماييد و » پشتيباني تستا«عه به سايت فوق، به بخش اگر قصد استفاده از تستا را داريد، حتماً با مراج توجه:

هاي جديد تستا به اطالع شما برسد. اين  ها و انتشار نسخه ثبت كنيد تا اصالحيه» خبرنامه تستا«ايميل خود را در بخش 

قبالً اصالح  ها رنج ببريد در حالي كه ما آن را موضوع بسيار مهم است، چرا كه ممكن است از برخي خطاها براي مدت

  هاي قديمي، آن مشكالت را رفع كنيد. ايد با جايگزين كردن چند فايل با فايل توانسته ايم و شما مي كرده

  

عالوه بر ارائه خدمات پشتيباني تستا، به عنوان مركز اصلي خدمات جانبي تستا  http://testa.ccسايت  : وبتوجه

  آغاز خواهد كرد. فعال خود را

هاي مهم خود را براي استفاده ديگر كاربران به اشتراك بگذاريد و يا  توانيد نسخه پشتيبان آزمون سايت مي در اين وب

  هاي ديگران را دانلود نماييد. آزمون

مكان تر بر روي اين سايت فعال خواهد شد تا داوطلبان ا تر و كاربردي هاي عمومي ضمن اينكه يك نسخه از آزمون

  ها را داشته باشند. شركت در آن



  »تستا«نويس پروژه  سخن پاياني طراح و برنامه

، نتيجه تالش بنده هم اكنون به نويسيو بيش از ده هزار خط كد» تستا«پس از هفت ماه كار مداوم بر روي پروژه 

  صورت رايگان در دسترس مؤسسات آموزشي، اساتيد و مربيان ارجمند قرار گرفته است.

  ميدوارم توانسته باشم سيستمي مفيد و مؤثر در جهت ارتقاي سطح آموزشي كشور ارائه كرده باشم.ا

هاي الزم را ارائه كردند و يا پروژه را  ها كه راهنمايي ر دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه، آندانم از اساتيد خود د الزم مي

لي كه درس پروژه را با ايشان اخذ كردم كمال تشكر را به خصوص استاد وكي مشاهده و نظراتشان را اعالم كردند و

  داشته باشم.

از  20در حالي كه بسياري از دانشجويان، با ارائه سيستمي آماده و يا حتي ترجمه چند صفحه مقاله، به راحتي نمره 

نوعي عامل اصلي  كه بهايشان براي ارائه يك سيستم جامع،  كنند، از استاد وكيلي به خاطر اصرار درس پروژه اخد مي

  .ايشان به بنده جهت ارائه اين پروژه 20، همچنين از نمره بود، بسيار متشكرم» تستا«طراحي 

) كه زحمت Emanuel Barwin( باروينام ماني. دانم از دوست هفتاد ساله و بسيار مهربانِ انگليسي الزم مي

هاي تخصصي خود در بهتر شدن كيفيت  راهنماييرا به عهده داشت و فرزند وي كه با  تصحيح ترجمه انگليسي پروژه

  ، كمال تشكر را داشته باشم.تستا نقش داشت

Special thanks to my lovely friend, Manny Barwin and his son, Philip. 

  هاي دانشگاهي دانشجويان ما هر يك عامل افتخار ما ايرانيان گردد، إن شاء اهللا. اميدوارم روزي پروژه

  

  دموفق باشي

  حميد رضا نيرومند  

  مدير كانون فرهنگي آفتابگردان

  

 

Website: http://aftab.cc 

Support E-mail: support@aftab.cc 

Personal Website: http://niroomand.ir 

Personal E-mail: nirumand@live.com 
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  »تستا«اندازي رفع ايرادات احتمالي در هنگام راه

افزار مخل بر روي آن نصب شده باشد. (و پيشنهاد ما اين است كه تستا را بر روي ويندوزي اجرا نماييد كه كمترين نرم

  ه كامپيوتري ويژه تستا با ويندوزي جديد در نظر گرفته شده باشد)چه بهتر ك

كنند و يا براي اجرا شدن، را براي خود رزرو مي Localhostافزارهايي هستند كه افزار مخل، نرممنظور از نرم

Apache  وMySQL كنند.مربوط به خود را اجرا مي  

  جرا شده باشد، تستا با مشكل روبرو خواهد شد.ا MySQLو يا يك  Apacheاگر بر روي يك كامپيوتر يك 

 Runخود را  MySQLو  Apacheنتواند  WOSاست. اگر  WOSافزار اندازي نرممنظور از اجرا شدن تستا، راه

  كند، با رنگ قرمز هشدار خواهد داد كه در اين صورت بايد دنبال مشكل باشيد.

  ارائه خواهيم كرد: WOSح اندازي كامل و صحيهايي جهت راهدر ادامه، راه حل

1 - WOS  را اجرا كنيد. اگر با زدن آدرسhttp://localhost توانيد تستا را فراخواني كنيد، پس هيچ مي

شويد، اين بار آدرس مشكلي وجود ندارد. اما اگر با زدن آن آدرس به صفحاتي به جز تستا راهنمايي مي

h9p://127.0.0.1  و يا نام كامپيوتر را همراه باhttp//:  .وارد كنيد 

در كامپيوترهاي  http://localhost در اين حالت، اگر تستا اجرا شود، به اين مفهوم است كه آدرس

 ت.شبكه شده شما توسط كامپيوتر سرور مركزي رزرو شده اس

از نيستيد و بايد  http://localhostدر اين صورت شما بر روي كامپيوتر فعلي قادر به استفاده از آدرس 

  استفاده نماييد. 127.0.0.1نام كامپيوتر و يا آي.پي اين پس براي دسترسي به تستا از 

 هاي باال يعني:اگر با رفتن به يكي از آدرس - 2

http://localhost 

h9p://127.0.0.1 

كنيد، به اين را مشاهده مي The Page cannot be displayedبه تستا دسترسي نداريد و پيغام 

  هنوز به درستي اجرا نشده است. WOSمفهوم است كه 

كامپيوتر شما  80كنيد، احتماالً پورت  را مشاهده مي Apache in not runningاگر پيغام قرمز رنگ 

  كه جايگزين آن است، استفاده كنيم. 8080افزار ديگري اشغال شده است. پس بايد از پورت  توسط نرم



  مراحل زير را طي كنيد: Apacheافزار  براي تغيير پورت نرم

o ل را دنبال كنيد:ابتدا به تصوير زير دقت كنيد و با توجه به آن، مراح 

 

o  به مسير نصبWOS  برويد. در كنار پوشهwww اي قرار دارد به نام  پوشهapache2 وارد .

 در تصوير باال) 1(شماره  برويد. confپوشه شويد و سپس به پوشه 

o  در اين پوشه فايلي قرار دارد به نامhttp.conf3و  2(شماره  پد باز كنيد. ، اين فايل را با نوت( 

o ي كليدهاCTRL+F  بگرديد تا جايي كه به خط  80را بزنيد و دنبال عددLinsten 80 .برسيد 

 )5و  4(شماره 

o  تغيير دهيد. 8080را به  80عدد 

o  فايل راSave را ببنديد. كنيد و آن 



o  ،از اين پسApache  با موفقيت اجرا خواهد شد، فقط بايد دقت كنيد كه آدرس دسترسي به تستا

 ود:به اين صورت خواهد ب

h9p://localhost:8080 

را  8080:توجه: كامپيوترهاي ديگر نيز براي دسترسي به تستا بايد در انتهاي آدرس كامپيوتر سرور، عبارت 

  وارد كنند. مثال:

h9p://192.168.0.1:8080 

يا  Apacheمطمئن شويد هيچ  در اين حالت بايدي، قصد تغيير شماره پورت را نداريد، اگر به هر دليل

MySQL  تا  در حال اجرا نيستشما ديگري بر روي كامپيوترApache مربوط به تستا اجرا شود.  

  غيرفعال كنيد. Endهم اكنون فعال است، آن را با كليك روي  WOSابتدا اگر 

شود به تب اي كه باز ميرا همزمان بفشاريد و در پنجره CTRL+ALT+DELETE، كليدهاي سپس

Processes  برويد. با فشردن كليدA توانيد متوجه شويد كه آيا ميApache  ديگري اجرا شده است يا

آن را موقتاً  End Processبود، با كليك بر روي  MySQLو يا  Apacheخير. اگر در اين ليست نام 

شوند و البته بايد ها دوباره فعال ميشيد، پس از ريست كردن كامپيوتر، اين سرويس(نگران نبا غيرفعال كنيد.

كنند ها را اجرا ميافزاري كه اين سرويسها را غيرفعال كنيد. مگر اينكه نرمبراي اجرا شدن تستا دوباره آن

  را اجرا نكنند) MySQLيا  Apacheطوري تنظيم كنيد كه بدون اجازه شما 

  را اجرا كنيد. WOS حاال، دوباره

  هاي باال برويد، بايد تستا اجرا شود.به آدرس

ويندوز  IISهاي باال، هنوز در اجراي تستا مشكل داريد، به احتمال زياد، مشكل از اگر با توجه به راه حل - 3

 شماست.

  شود!چه الزم باشد و چه نباشد توسط مدير شبكه فعال مي IISدر كامپيوترهاي يك شبكه، معموالً 

  به هيچ وجه اجرا نخواهد شد. WOSبر روي ويندوز شما فعال باشد،  IISدر صورتي كه 

  

  كليك كنيد. Add/remove programsويندوز برويد و روي  Control Panelابتدا به  جواب تستا:

  را غيرفعال كنيم؟ IISچطور  سؤال:



  ويندوز خواهيد بود.افزارهاي ) كردن نرمRemoveاي كه باز خواهد شد قادر به حذف (در پنجره

  .كليك نماييد Add/Remove Windows Componentsدر سمت چپ پنجره، بر روي 

  

 Internetباك كنار گزينه شود، اگر چكهاي ويندوز شما ظاهر ميليستي شامل كامپوننت

Information Services(IIS( ،آن را غيرفعال كنيد (تيك آن را برداريد) و  فعال استNext ك را كلي

  كنيد تا اين كامپوننت پاك شود.

  دي ويندوز نياز پيدا كنيد)اگر نياز شد دوباره آن را نصب كنيد، همين مراحل را طي كنيد. (شايد به سي

مشكل ايجاد كند، مشاهده نشده است، اگر باز هم نتوانستيد تستا  WOSتا كنون دليل ديگري كه در اجراي 

هاي مربوط به تستا مراجعه كنيد و مشكل را گزارش كنيد تا راهنمايي را اجرا كنيد، به بخش پشتيباني سايت

  الزم را دريافت كنيد.
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  کار با اديتور تستا

  

است، اما نكاتي وجود دارد كه به دليل ماهيت تحت وب بودن برنامه  Wordافزار كار با اديتور تستا شبيه به كار با نرم

  ها اشاره شود.بايد بدان

 مشخص كنيد اابتدا چينش متون ر - 1

، شما بايد ابتدا مشخص كنيد كه در زباني كه قصد نوشتن به آن زبان را اولين گامافزارهاي تايپ، در در تمامي نرم

  نويسيد و يا از چپ به راست.داريد، از راست به چپ مي

  استفاده كنيد. هاي براي مشخص كردن اين موضوع، بايد از دكمه

چين وضعيت متون خود نسبت به صفحه را مشخص چين و وسطچين و چپهاي راستاده از دكمهسپس با استف

  كنيد.

 يك سؤالافزودن عكس به  - 2

  پذير است.هاي هر يك امكانافزودن يك عكس و يا يك ويدئو و ... با كليك بر روي دكمه

 هاي سؤال بيافزاييد.توانيد يك عكس به متن سؤال و يا يكي از گزينهمي با استفاده از دكمه  -

، QuickTimeتوانيد ويدئوهايي با انواع فرمت بيافزاييد. ويدئوهاي مي با كليك بر روي دكمه  -

Shockwave ،Windows Media ،Real Player هاي و حتي فايلFlash. 



  كنيد.دهي ها، شما بايد بتوانيد فايلي كه بايد نمايش داده شود را آدرسپس از كليك بر روي اين دكمه

را بر روي كامپيوترهاي مختلف استفاده نماييد و طبيعتاً عكسي كه مثال از درايو  Testaاز آنجا كه ممكن است 

C كنيد، در درايو يك كامپيوتر اضافه ميC  كامپيوتر ديگر ممكن است نباشد، ما يك پوشه به نامuc  در پوشه

www هاي ويدئويي خود را قبل از اينكه به سؤال و كليپها كنيم تمامي عكسايم و پيشنهاد ميايجاد كرده

  شوند.ها همراه با تستا منتقل ميخود اضافه كنيد، به اين پوشه منتقل كنيد. با اين كار، تمامي آن فايل

ها و ويدئوها دهي كنيد كه در هر كامپيوتري كه تستا اجرا شد، اين عكسپس از اين كار، بايد طوري آدرس

  .نمايش داده شوند

  براي اين كار به مثال زير دقت كنيد:

در هنگام افزودن  URLاست، براي اضافه كردن آن در بخش  x.jpgقرار دارد و نام آن  ucدر پوشه  اگر عكسي

  عكس، اين آدرس را وارد كنيد:

/uc/x.jpg 

  به تصوير زير دقت كنيد:

  

تنظيمات مربوط به  Appearanceضمناً براي اينكه تصوير در سمت چپ سؤال قرار گيرد، از تب 

Alignment  راleft .قرار دهيد  

  كنيم.ها خودداري مياست، بنابراين از توضيح آن Wordافزار هاي اديتور، مشابه نرمباقي گزينه
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  »تستا«افزودن يک زبان جديد به 

هاي ديگر و افزودن آن به زبان هايهمانطور كه اشاره شد، تستا طوري طراحي شده است كه ترجمه آن به زبان

  پيشفرض سيستم، بسيار ساده است!

يا ثابت  Constantنويسي، نوعي در تستا تمامي جمالت و كلماتي كه به كار برده شده است، در اصطالح برنامه

  هستند.

  اند.قرار گرفته languageهايي به اسم زبان مورد نظر در پوشه تمامي اين جمالت و كلمات در فايل

باشد، تستا  Farsiريزي شده است كه اگر مدير سيستم تعيين كند كه زبان سيستم به زبان ساده، تستا اينطور برنامه

گيرد و اگر تنظيم كند را به عنوان جمالت سيستم در نظر مي languageدر پوشه  farsi.phpجمالت درون فايل 

  و ... english.phpباشد، فايل  Englishكه زبان سيستم، 

و نام آن فايل را يك كپي گرفته  english.phpاست از فايل  حال، براي ترجمه تستا به يك زبان جديد، تنها كافي

  و جمالت انگليسي درون آن را به زبان جديد ترجمه كنيد.) تغيير دهيد Italyبه زبان مورد نظر (مثالً 

  

  است:يكي از جمالت به اين صورت  english.phpدر فايل به طور مثال 

define("_NO_DEFAULT","There is no defined test!"); 

هيچ «كه به مفهوم  !There is no defined testترجمه شود، بايد جمله  Italyاگر قرار است تستا به زبان 

مت باشد را به ايتاليايي ترجمه كرده و دقيقاً در بين آن دو عالمي» آزموني به عنوان آزمون پيشفرض تعيين نشده است

  قرار دهيد. "

  نكته مهم:



به تنهايي استفاده كنيد. اگر خواستيد اين  "در ترجمه جمالت، بايد توجه كنيد كه نبايد در بين جمالت از كاراكتر 

  صورت تستا با مشكل روبرو خواهد شد.قرار دهيد. در غير اين \قبل از آن يك  كاراكتر را بين يك جمله به كار ببريد،

  

  ستم به زبان جديدتغيير زبان سي

  برويد.» تنظيمات سيستم«پس از اينكه فايل زبان جديد ايجاد شد، براي تغيير زبان سيستم به زبان جديد، به بخش 

  هاي سيستم افزوده شده است.خواهيد ديد كه زبان جديد شما به طور خودكار به ليست زبان

  ات را ذخيره كنيد.زبان جديد را انتخاب كنيد، چينش آن را تعيين كنيد و تغيير
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  Mozilla Firefoxمرورگر 

يكي از پرطرفدارترين مرورگرهاي اينترنتي است. اين مرورگر رايگان است و با  Mozilla Firefoxمرورگر 

  اي وب را به خود جذب كند. نظير خود توانسته است كاربران حرفه امكانات بي

  

  اي وب از باقي مرورگرها پيشتاز است.در پشتيباني از تمامي استاندارده

  ناچيز قابل دانلود است: يهاي زير به صورت رايگان و با حجم اين مرورگر از طريق يكي از سايت

http://www.getfirefox.com/ 

http://www.mozilla.org 

  ، حتماً از اين مرورگر استفاده نماييد.»تستا«شنهاد مأكد ما اين است كه براي استفاده از تمامي امكانات پي

  نصب آن بيش از يك دقيقه طول نخواهد كشيد.
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  تستا: ۲امکانات افزوده شده به نسخه 

 امكان خروجي گرفتن از يك آزمون و وارد كردن آن در يك تستاي ديگر: -

گرفتن از يك آزمون است. به اين معنا كه پس از طراحي يك آزمـون در   Exportامكان  2ترين ويژگي تستاي  مهم

توانيـد از آن يـك خروجـي گرفتـه و در      تستاي مبدأ (به طور مثال، تستايي كه بر روي كامپيوتر منزل نصب است) مي

  كنيد. Importنصب است) تستاي مقصد (به طور مثال، تستايي كه بر روي كامپيوتر آموزشگاه 

 در مقابل نام آزمون مورد نظر، روي دكمه » هاي موجود آزمون«براي خروجي گرفتن از يك آزمون، در بخش 

  كليك كنيد.

مراجعه كرده و سپس به بخش » افزودن يك آزمون جديد«براي وارد كردن آزمون در تستاي مقصد، به بخش 

  خروجي را مشخص كنيد تا آزمون از داخل آن به تستاي جاري افزوده شود.برويد و فايل » افزودن يك آزمون آماده«

 امكان تعيين جواب تشريحي براي سؤاالت و نمايش به داوطلب، بعد از آزمون. -

 و مشخصات مرورگر داوطلب جهت جلوگيري از تقلب در آزمون: IPثبت  -

شود، ممكن است يك داوطلب دو بار با نام  قع ميها نصب و مورد استفاده وا از آنجا كه تستا اين روزها بر روي سايت

ها شركت كند. (بار اول با يك نام جعلي و وقتي سؤاالت لو رفت، بار دوم با نام واقعي) و  هاي مختلف در آزمون كاربري

و  IPاش نيز در آزمون شركت كند! براي رفع اين مشكل،  كالسي يا اينكه ممكن است يك داوطلب به جاي هم

تواند  شود. مدير سيستم با بررسي اين دو مورد مي ورگر داوطلب نيز در لحظه شركت در آزمون، ثبت ميمشخصات مر

نت در آزمون شركت كرده باشند،  از يك كافي داوطلب(البته دقت كنيد كه ممكن است دو به راحتي متقلبين را شناسايي كند. 

  ممكن است يكي باشد. پس بهتر است زود قضاوت نكنيد!) ها نيز ها يكي خواهد بود و مرورگر آن آن IPدر اين صورت 

 

 اتمام فرجه شركت در آزمون:اعالم امكان  -

شد  كرد، آن آزمون غيرفعال مي يكي از كمبودهاي تستا اين بود كه اگر مدير سيستم يك آزمون را تمام شده اعالم مي

خواست اجازه مشاهده نتايج را بدهد بايد آزمون  ميتوانست نتايجش را مشاهده كند. اگر مدير  و داوطلب بعد از آن نمي



اين امكان وجود دارد كه شما يك آزمون  2شد در آزمون شركت كرد. در تستاي  كرد كه در اين صورت مي را فعال مي

  اند، بتوانند نتايج خود را مشاهده كنند. را تمام شده اعالم كنيد، اما داوطلباني كه قبالً در آزمون شركت كرده

در حالي كه آزمون مورد نظر، فعال است، » هاي موجود آزمون«اي اعالم اتمام رفجه شركت در آزمون، در بخش بر

 كليك كنيد. روي دكمه 

 امكان پرينت گرفتن از يك آزمون براي برگزاري آزمون به صورت سنتي: -

ت آنالين و با تستا برگزار شود، اين اگر به هر دليلي، دردسرهاي شبكه و يا كمبود سيستم اجازه نداد كه آزمون به صور

امكان فراهم شده است كه سريعاً از سؤاالت آزمون يك پرينت گرفته شود و به صورت سنتي (بر روي كاغذ) برگزار 

  شود.

 كليك كنيد. روي دكمه » هاي موجود آزمون«براي نمايش نسخه پرينتي از يك آزمون، در بخش 

 امكان نمايش تراز داوطلب: -

اجازه دهد، داوطلب پس از آزمون، عالوه بر مشاهده نتيجه عملكرد خود در هنگام تعريف يك آزمون، ر سيستم اگر مدي

 تواند تراز خود را نسبت به ديگر داوطلبان مشاهده نمايد. هاي صحيح، مي و پاسخ

  بهبودهاي بسيار در ظاهر و عملكرد سيستم... -


