 -1سیستم Mange Site
این سیستم جهت مدیریت فرآیندها و بخشهای در حال کار میباشدد کدم مهرتدرین آ هدا باارنندد ا
نعریف حو ه ها و حو ه بندی ،نعریف کاربرا سیستم نعیین سطوح دسترسی کاربرا سیستم ،نعریف و مددیریت
استانداردها ،انتص اب بم استانداردهای مشابم ،نهیم گزارش سئواالت موجود ،نأیید سئواالت طراحدی شدده نوسد
استا ها برای نشستن در بانک سئوال ملی ،نعیین محلی کرد سئواالت و یا مدیریت مجو دسترسی اسدتا هدا
بم بانک سئوال ،مدیریت افراد دریافت شده ا پورنال سا ما فنی و حرفمای (خواند و ارسال پیام خواندده شدده
افراد ،ریختن افراد در حو هها ،انتصاب و یا نعریف استانداردهای نعریف نشده و یدا شدناختم نشدده در سیسدتم ،و
)...
گزارش و مدیریت افراد در حال امتحا و یا پایا آ مو

ده ،بدا امااندات (برگشدت مجددد بدم آ مدو ،

ارسال نتیجم آ ها بم پورنال ،دریافت پاسخنامم ،چاپ رمز ورود و نام کاربری افراد و )...
مدیریت مراحل آ مونی در سیستم ،خواند اطالبات افراد خارج ا سیستم پورنال نوس فایدل اکسدل و
ورود بم گردونم آ مو الاترونیای
جستجوی کارآمو در سیستم کم در نرامی بخش ها (خوانده شده ا پورنال ،درج در آ مو الاترونیادی
حو ه بندی شده ،در مراحل آ مو و پایا آ مو ) را نرایش میدهد.
نعریف استا و شهرستا ها (این بخش برای حو ه بندی و درج انومانیک افراد خواندده شدده ا پورندال
کاربرد دارد)

 - 2سیستم طراحی مدیریت سئواالت آزمون :
در این سیستم کاربرانی کم نوس  Mange Siteنعریف شدهاند بعنوا طراح یا مریزسئوال مدینوانندد
وارد شوند و کار کنند در این سیستم نرامی نواناییها (سطح دسترسی داده شده یدا هردم) بدرای شدخ

طدراح

سئوال نرایش داده میشود و فرد اقدام بم سئوال می کند ( هر سئوال یک بنوا و چهار گزینم دارد کم مدینواندد
شامل متن ،باس icon، Word Art ،و یا هر ورودی دیگر باشد و هرچنین مینوا یک باس را هم بدم طدور
جد اگانم برای هر سئوال آپلود کرد) و سپس سطح سختی سئوال و شراره نوانایی را نعیین کرد و سئوال را فعدال
یا غیر فعال ابالم کرد و سیستم بم صورت انومانیک سابت ،ناریخ و آیدی استا فرد طدراح را در سیسدتم تادت
می کند نا بتوا در صورت نیا گزارش طراح و ما طراحی سئوال را نهیم کرد.
هرچنین در این بخش اماا معرفی نواناییهای هر حرفم نیز بم هرراه میدزا سدابت نواندایی را نعیدین
کرد ،اماا خواند سئواالت در قالب فایل  Wordهم یای دیگر ا اماانات این سیستم میباشد( .ایدن بردل در
قالب  2فایل سئواالت و کلید سئواالت خوانده می شود و در صورنی کم ا لحاظ نعدادی هم خوانی داشدتم باشدد
در بانک سئوال درج می گردد و منتظر نأیید ادمین سیستم جهت نهایی شد و اسدتااده در آ مدو الاترونیادی
می مانند ،نهیم خروجی ا سئواالت در قالب فایل  Wordیای دیگر ا اماانات این سیستم میباشد کم مدیندوا
برای اهداف مختلای ا قایل برگزاری آ مو کتای کاغذی استااده گردد .در این سیسدتم در صدورنی کدم کداربر
محدود شده باشد کم فق ا حرفم خاصی ،فق سئواالت طراحی شده نوسد کداربرا اسدتا خدود را باینندد،
سیستم انومانیک فق هرا سئواالت را بم فرد نرایش خواهد داد .در صورنی کم سئوالی نوس فرد مریز حدذف
گردد در بانک اطالبانی  Logمیگردد کم چم شخصی کدام سئوال را در چم ناریخی حذف کرده است.

سیستم برگزار کننده آزمون آنالین :
این سیستم برگزار کننده آ مو می باشد .با نام کاربری و کلرم باور ورودی هر فرد و ایدن کدم سیسدتم
مورد نظر دارای چم  ActiveCodeمی باشد و در سابت و ناریخ مناسب بود سیستم و حو ه بندی بدود فدرد
اقدام بم الگین می کند و سپس فرمی جهت نرایش مشخصات فرد و آ مونی کم در حدال ورود بدم سیسدتم بدرای
انجام آ است نرایش داده می شود و پس ا نأیید فرد یک فایل الگ در محل شرکت کننده ساختم میشدود کدم
کلیم اطالبات او بم صورت رمز شده تات میگردد و سپس اقدام بم فراخوا سئواالت میکند و آیدی هدر سدئوال
فرد در داخل الگ بم صورت رمز شده تات میگردد و سپس فرد وارد صاحم آ مدو مدیشدود و بادس ندامارده
نرایش داده می شود .کاربر در این بخش هر گزینمای را اگر نیک بزند در الگ فایل درج میگدردد .چدم سدابتی،
چم آیدی ،چم پاسخی داده شده نرامی این الگ فایلها فق نوس سیستم خواند الگ فایل کدم در دسدتر
ستاد می باشد قابل خواند و قابل رؤیت می باشد .در هر لحظم سیستم مدا ماندده و نعدداد سدئوال پاسدخ داده

شده را نرایش میدهد و در انت های آ مو سیسدتم کدل پاسدخنامم را در سدرور تادت مدیکندد و مدا پایدا و
باقیرانده را و امتیا فرد و ده و نعداد سئوال درست را تات می کند و هرچنین ا دسداتاپ فدرد آ مدو دهندده
یک باس میگیرد و در سرور  225ذخیره می کند نا در صورت ابتراض آ مو دهنده و نعداد پاسدخ فدرد بتدوا
رهگیری کرد .این سیستم در هنگام فراخوا سئواالت بررسی می کند کل پک فراخوا شده و صحیح بود صداحم
آ مو را برای فرد با می کند .در صورنی کم سیستم ریستارت شود ادامم نایم فرد و هردا سدئواالت بدم هردراه
گزینمهایی کم در پاسخ داده شده برای فرد نرایش داده خواهد شد.

سیستم مدیریت سرعت اینترنت در حوزه آزمون
این سیستم بر روی هر کالینت نصب میگردد و هر لحظه سرعت دانلود و آپلود به سرور سازمان را نمایش میدهد تا
مسئول حوزه بداند وضعیت اینترنت در هرلحظه به چه صورتی می باشد و این سرعت  ,سرعت واقعی آن سیستم می
باشد .در ضمن این سیستم در صورت ارایه نسخه جدید از آزمون الکترونیکی اخطار مناسب میدهد و نسخه جدید را
بر روی همان کالینت دانلود میکند و آماده نصب میگرداند.

وب سرویس هایی پرتالی که سیستم با آنها در ارتباط می باشد
وب سرویس خواندن اطالعات شرکت کننده ها که میتواند اطالعات را بصورت یکباره و یا استان به استان فراخوان
نماید در این وب سرویس با ارسال کد استان سمت پرتال و آیدی مرحله میتوان از تعداد شرکت کننده آماده فراخوان
اطالعات گرفت

وب سرویس ارسال نتیجه به پرتال
توسط این وب سرویس نتیجه آزمون فرد به پرتال ارسال میگردد شامل ساعت و تاریخ شرکت تعداد سئوال تعداد
پاسخ و تعداد صحیح و نتیجه فرد  .وب سرویس ارسال پیام خوانده شدن افراد به محض دریافت شرکت کننده ها
میتوان پیام خوانده شدن ارسال کرد تا مجدد اطالعات از پرتال برای سیستم ارسال نگردد

.

