פתיחת חלונות זמן להשתתפות סטודנטים וסטודנטיות
הניסוי שלכם פתוח ומוכן להרצה – מזל טוב!

ניסוי קמפוס:
במקרה של ניסויי קמפוס ,הניסוי עצמו נפתח במערכת הניסויים על ידי מנהלת המעבדות – אך
למעשה הניסוי עוד לא חשוף לסטודנטים ברשימת הניסויים הזמינים להם .כל עוד אין חלונות
זמן פנויים לרישום ,הסטודנטיות והסטודנטים לא יראו את האופציה להירשם לניסוי .מכיוון
שמדובר בחלונות זמן הנוחים לכם ,הנסיינים ,הם לא נקבעים על ידי מנהלת המעבדות אלא על
ידכם לפי הצרכים שלכם.
השלב הראשון הוא להיכנס למערכת הניסויים (https://idc-il.sona-
 )systems.com/Default.aspx?ReturnUrl=%2fתחת שם המשתמש והסיסמה שלכם כחוקרים.

המסך שיפתח בפניכם יראה כך:

בצד ימין (במקום בו מופיע הסימון האדום) מופיעה רשימה של הניסויים שנפתחו עבורכם.
לחצו על שם הניסוי.
החלון הבא שיפתח לכם יהיה תקציר פרטי הניסוי ,כפי שמופיע לנבדקים .יש ללחוץ על Study
 Menuועל המשבצת המסומנת – View / Administer time slots

כעת הגעתם לחלון ניהול חלונות הזמן .לחצו על ( Add a new timeslotמסומן באדום בתמונה)

במידה ורוצים לפתוח חלונות זמן מרובים אחד אחר השני באותו היום ניתן גם ללחוץ על
הכפתור הנמצא על יד הכפתור המסומן ,כפתור ה.Add Multiple Timeslots -

כעת יש להזין את פרטי חלון הזמן:
 .1תאריך ההרצה
 .2שעת ההתחלה
 .3מספר המשתתפים לחלון הזמן הזה – אם מדובר בניסוי פרטני ויחידני (כלומר משתתף
אחד עם הנסיין/ית) משאירים את המספר  .1אם הניסוי מתנהל בזוגות או בשלשות
מחליפים את המספר בהתאם .בנוסף ,ניתן להגדיל את המספר גם אם מדובר בניסוי
יחידני שמבחינת תשתית יותר מנבדק אחד יכול לעשות בכל פעם.
 .4מיקום – מאוד חשוב לדייק במיקום.
בסיום ,לוחצים על  Add this timeslotוממתינים שסטודנטים ירשמו לחלונות הזמן.
בכל פעם שירשם סטודנט לניסוי תוכלו לראות את כלל הרישומים בView/Administer time -
.slots

*הערה חשובה – במידה והניסוי מתבצע במעבדה שיש לשריין ,חובה לבדוק שחלונות הזמן
שאתם פותחים במערכת תואמים לזמנים פנויים במעבדה ולשריין גם אותם בהתאם לחלונות
הזמן החדשים.

ניסוי אונליין:
במקרה של ניסויי אונליין ,אין צורך לפתוח חלונות זמן ,משום שאין משמעות להפרדה בין
הסטודנטים (מכיוון שכל אחד עונה בנפרד במחשב שלו במקומות שונים).
במקרה כזה ,חלון הזמן ייפתח על ידי מנהלת המעבדות מיד עם פתיחת הניסוי במערכת
הניסויים.

