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کاستشاًی کِ یکی اص پٌلّای ٍیژُی ساهاًِی پی جَ سا خشیذاسی کشدُاًذ ًسثت تِ سایش کاستشاى ،دس هٌَی اتضاس ٍیژُ ،اهکاًات
تیطتشی سا هالحظِ هیکٌٌذ ٍ هیتَاًٌذ اص ایي اتضاسّا استفادُ ًوایٌذ .دس اداهِ تِ تَضیح تشخی اص ایي اتضاسّا هاًٌذ اسسال هٌاسثتی،
گجت ٍیٌذٍصً ،ظشسٌجی ،هساتمٍِ ،بسشٍیس ٍ  httpهیپشداصین:

منو اتسار ویژه

-

ارسال مناسثتی

ایي اتضاس تا تمَین پٌل کاس هیکٌذ ٍ هیتَاًذ هٌاسثتّای هختلف سا تِ ضواسُّای ثثت ضذُ دس دفتشچِ تلفي پٌل تا پیاهی یادآٍسی
کٌذ .تشای استفادُ اص ایي اهکاى تایذ هَاسد صیش سا دس تخصّای هَسد ًظش تٌظین کٌین:
 .1گیشًذگاى پیام؛
ًَ .2ع هٌاسثت کِ ضاهل هٌاسثتّای هلی ،هزّثی ،تیيالوللی ،تاستاًیً ،جَهی ٍ ساصهاًی است؛
 .3سٍص ٍ ساػت اسسال پیام،
 .4هتٌی کِ تِ اًتْای پیاهکّای یادآٍسی هٌاسثتّا اضافِ هیضَد؛
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تنظیمات صفحه ارسال مناسثتی
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-

گجت ویندوز

گجت ویندوز نصة شده تر روی کامپیوتر

تا استفادُ اص ایي اتضاس هیتَاى گجت ٍیٌذٍصی اسسال ٍ دسیافت پیاهک سا داًلَد کشدُ ٍ تش سٍی کاهپیَتش ًصة کشد .پس اص ًصة
گجت ،تشای فؼالساصی آى تایذ اص ًام کاستشی ٍ سهضػثَس پٌل کاستشی استفادُ ضَد .تشای اسسال ٍ دسیافت اص طشیك گجت ،کاهپیَتش
تایذ تِ ایٌتشًت هتصل تاضذ اها ًیاصی تِ ٍسٍد تِ ساهاًِ ًخَاّذ تَد .گجت ٍیٌذٍصی فمط سٍی ٍیٌذٍصّای ٍیستا ٍ  7لاتل ًصة ٍ
استفادُ است.

امکانات گجت ویندوز

ایي اتضاس تؼذاد پیاهکّای اسسالی ،دسیافتی ٍ هیضاى اػتثاس سا ًطاى هیدّذ ٍ اص تخص تٌظیوات گجت هیتَاًین تٌظین کٌین کِ طی
فَاصل صهاًی هطخصی صٌذٍق دسیافت پٌل تِسٍص سساًی ضَد ٍ یا اص طشیك دکوِی ٍ refreshالغ دس گَضِی تاالی گجت ّن
هیتَاًین دس ّش صهاًی تِسٍص سساًی سا اًجام دّین.
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پنجره ارسال پیام از طریق گجت

هْن تشیي اهکاى گجت ٍیٌذٍص ،اهکاى اسسال پیاهک تذٍى ٍاسد ضذى تِ پٌل است .تشای ایي کاس سٍی دکوِی فلص سثض سًگ ٍالغ دس
پاییي گجت کلیک هیکٌین ٍ پٌجشُای هاًٌذ پٌجشُی اسسال سشیغ تاص هیضَد کِ اص طشیك آى تایذ گشٍُّای گیشًذگاى پیام ،ضواسُّا
ٍ هتي پیام سا تٌظین کٌین.
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-

نظرسنجی

تشای استفادُ اص اهکاى «ًظشسٌجی» پٌل اتتذا تایذ سَال هَسدًظش ٍ صهاى ضشٍع ٍ پایاى آى سا تؼییي کشدُ ٍ ًظشسٌجی سا ثثت ًوایین.

صفحه ثثت نظرسنجی

ّش یک اص ًظشسٌجیّایی کِ دس ایي سیستن ثثت هیکٌین ضاهل آیتنّای گضیٌِّا ،پاسخّاً ،وَداس ،لشػِکطیٍ ،یشایص ٍ حزف است
کِ ّش یک اص آىّا تشای هَاسد هتفاٍتی لاتل استفادُ است.

صفحه نظرسنجیهای ثثت شده

لذم تؼذی تشای استفادُ اص اتضاس ًظشسٌجی ،تٌظین گضیٌِّای پاسخ ایي سَال است .تشای ایي کاس تش سٍی آیتن «گضیٌِّا» کلیک
هیکٌین ٍ تک تک گضیٌِّای پاسخ سَال سا ثثت هیکٌین.

گسینههای نظرسنجی
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پاسخّای دادُ ضذُ تِ ًظشسٌجی دس لسوت «پاسخّا» لاتل هطاّذُ ّستٌذّ .وچٌیي تَسط گضیٌِی «ًوَداس» هیتَاًین ًوَداس
فشاٍاًی پاسخّای اسائِ ضذُ تِ ّش یک اص گضیٌِّا سا هطاّذُ ًوایین.

نمودار فراوانی پاسخهای نظرسنجی

یکی اص اهکاًات تؼثیِ ضذُ دس اتضاس ًظشسٌجی ،اهکاى اًتخاب تصادفی تؼذادی اص افشادی است کِ تِ ًظشسٌجی ها پاسخ صحیح
دادُاًذ .تشای استفادُ اص ایي اتضاس تایستی تش سٍی گضیٌِی «لشػِکطی» ّش ًظشسٌجی کلیک کٌین .دس ایي تخص تایذ اص تیي افشادی
کِ پاسخ صحیح دادُاًذ ،تؼذاد افشادی کِ هیخَاّین اًتخاب ضًَذ سا هطخص کٌین .تشای هثال دس ضکل صیش تؼذاد ً 3فش اص تیي
افشادی کِ گضیٌِی  3سا اًتخاب کشدُاًذ تؼییي هیضًَذ.

صفحه قرعهکشی نظرسنجی

تا کلیک تش سٍی دکوِی «تاییذ» ،هطخصات تشًذگاى دس ًظشسٌجی ظاّش هیضَد کِ اطالػات آىّا سا ّن هیتَاى دس یک فایل
اکسل تش سٍی کاهپیَتش رخیشُ کشد ٍ ّن چاج کشد.
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-

مساتقه

ػولکشد اتضاس هساتمِ ٍ سٍش استفادُ اص آى دلیما هاًٌذ ًظشسٌجی است.

 وب سرویس و httpاگش هطتشکیي ساهاًِ داسای سایت هستمل تاضٌذ ٍ توایل تِ هطاّذُ ،اسسال ٍ دسیافت پیاهکّا دس سایت خَد داضتِ تاضٌذ هیتَاًٌذ
اص ایي سشٍیس استفادُ کٌٌذ .استفادُ اص ایي سشٍیس هستلضم داضتي اطالػات فٌی ٍ اصَل تشًاهًَِیسی هیتاضذ .دس ایي تخص
هستٌذات فٌی هَسد ًیاص تشًاهِ ًَیساى تشای ایجاد استثاط تیي ساهاًِ ٍ دیگش ًشم افضاسّا آهادُ دسیافت است.
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