
  توضيحات گام به گام آغاز داوري بازي انفرادي بدمينتون

  خود رويت مينمايد، انتخاب گزينه داوري و ديدن ليست بازيها و لمس عنوان بازي مربوط به خود اولين صفحه كه داور بازي بر روي اسكورشيت

  

  



  

  مرحله دوم: در بازي سينگل اولين سوال مربوط به انتخاب بازيكن سمت راست زمين ميباشد كه با لمس نام بازيكن به مرحله بعد منتقل ميشود 

  

  



  

  مرحله سوم: انتخاب زنندة سرويس

  

  



شمارش خواهد شد، با كليك بر روي گزينه سبز رنگ، شروع بازي در نرم    دقيقه تايم گرم كردن ٢حله چهارم: ورود به صفحه داوري، با استفاده از لمس گزينه زرد رنگ مر

  افزار به ثبت رسيده و عمليات داوري آغاز خواهد شد.

  

  



  آغاز مرحله شمارش گرم كردن با كليك بر روي گزينه زرد رنگ

  

  

  



  و انتقال نتايج به صفحه تلويزيونهاي كنار زمين از اين لحظه انجام خواهد شد. آغاز عمليات داوري پس از كليك بر روي گزينه سبز رنگ 

  مورد اضافه خواهد شد. ١براي ثبت دريافت توپ توسط بازيكن با كليك بر روي گزينه مثبت باالي صفحه اعداد توپهاي مصرفي 

  

  



  

  نوار ابزار باالي صفحه با كليك در صفحات اسكور شيت بزرگ دسترسي به 

  

  نوار ابزار باالي صفحه در صفحات اسكور شيت كوچك كه براي باز شدن و رويت ابزار الزم است بر روي گزينه عالمت تعجب كليك شود

  

قابل انتخاب خواهد بود.صفحه ابزار پس از كليك بر روي گزينه عالمت تعجب به شكل ذيل به نمايش درخواهد آمد و    

   



 

 توضيحات نكات ضروري و اضطراري و مورد سوال داوران: 

  سواالت رايج 
 

دقيقا بازي معرفي شده براي آن  باالي صفحه گزينه سالن و زمين فيلتر با انتخاب  سخت باشد، در صفحه بازيها، در صورتي كه بازيها زياد باشد و رويت بازيها  -١

 فيلتر شده و انتخاب بازي به سهولت انجام خواهد شد. زمين و آن سالن براي داور

كه بر روي تبلت با لمس به سمت پائين  refreshدر صورتي كه بازي مربوط به داوري در صفحه رويت نميشود بعنوان اولين اقدام صفحه بايد بروز رساني شود،  -٢

 صفحه داوري تازه سازي صفحه انجام ميشود.

نان سمت راست و يا زننده سرويس پس از ورود به مرحله داوري با استفاده از گزينه خروج بازي از نو شده و مجددا با انتخاب در صورت انتخاب اشتباه بازيك -٣

 عنوان بازيكن مجددا وارد انتخاب روند شروع داوري شويد.

كه معموال در باالي صفحه   Undoدر صورتي كه در روند داوري و امتياز دهي و هر گونه رويداد ديگر، براي اصالح آخرين عمل ميتوانيد از گزينه فلش برگردان   -٤

 سمت راست رويت ميشود ميتوانيد آخرين عمليات خود را ملغي نمائيد.

تلويزيونهاي كنار زمين، به علت قطع اتصال تلويزيونها از اينترنت ميباشد كه به محض اتصال  در صورت عدم هماهنگي امتياز بر روي اسكور شيت داوري و  -٥

 مجدد تلويزيونها نتايج به روز رساني خودكار ميگردد و در روند داوري نياز به هيچگونه اعمال فرآيندي توسط داور نميباشد. 

 لحظه حفظ خواهد شد. در صورت تازه سازي صفحه و يا بستن صفحه نتايج ثبت شده تا آن -٦

بين رفته تلقي خواهد در صورتي كه داوري به هر دليلي در فرآيند داوري از صفحه خود رأساً با انتخاب خود، خروج نمايد، پس از تأييد داور نتايج ثبت شده از  -٧

 شد.

مرحله نمايش نتايج خواهد شد. تا قبل از شروع عملياتي و زدن تلويزيونهاي اسكور بورد كنار زمينها از لحظه ثبت گزينه سبز شروع بازي توسط داور وارد  -٨

 سرويس و ثبت شروع بازي توسط داور، تلويزيونهاي كنار زمين نتيجه اي را نمايش نخواهند داد.



  بدمينتون دو نفرهتوضيحات گام به گام آغاز داوري بازي 

  اولين صفحه كه داور بازي بر روي اسكورشيت خود رويت مينمايد، انتخاب گزينه داوري و ديدن ليست بازيها و لمس عنوان بازي مربوط به خود

  

  



  

  به مرحله بعد منتقل ميشود  انسمت راست زمين ميباشد كه با لمس نام بازيكن اناولين سوال مربوط به انتخاب بازيكن  دونفره مرحله دوم: در بازي

  

  



  

  مرحله سوم: انتخاب زنندة سرويس

  

  



  انتخاب دريافت كننده سرويس از بازيكنان تيم مقابل انجام ميشود. مرحله چهارم:

  

  



شمارش خواهد شد، با كليك بر روي گزينه سبز رنگ، شروع بازي در نرم    دقيقه تايم گرم كردن ٢ستفاده از لمس گزينه زرد رنگ : ورود به صفحه داوري، با اپنجممرحله 

  افزار به ثبت رسيده و عمليات داوري آغاز خواهد شد.

  

  



  آغاز مرحله شمارش گرم كردن با كليك بر روي گزينه زرد رنگ

  

  

  



  و انتقال نتايج به صفحه تلويزيونهاي كنار زمين از اين لحظه انجام خواهد شد. بر روي گزينه سبز رنگ آغاز عمليات داوري پس از كليك 

  مورد اضافه خواهد شد. ١براي ثبت دريافت توپ توسط بازيكن با كليك بر روي گزينه مثبت باالي صفحه اعداد توپهاي مصرفي 

  

  



  

  ت اسكور شيت بزرگ دسترسي به نوار ابزار باالي صفحه با كليك در صفحا

  

  نوار ابزار باالي صفحه در صفحات اسكور شيت كوچك كه براي باز شدن و رويت ابزار الزم است بر روي گزينه عالمت تعجب كليك شود

  

 صفحه ابزار پس از كليك بر روي گزينه عالمت تعجب به شكل ذيل به نمايش درخواهد آمد و قابل انتخاب خواهد بود.

   



 

ت ضروري و اضطراري و مورد سوال داوران: توضيحات نكا  

  سواالت رايج 
 

دقيقا بازي معرفي شده براي آن  باالي صفحه گزينه سالن و زمين فيلتر با انتخاب  سخت باشد، در صفحه بازيها، در صورتي كه بازيها زياد باشد و رويت بازيها  -١

 انجام خواهد شد.زمين و آن سالن براي داور فيلتر شده و انتخاب بازي به سهولت 

كه بر روي تبلت با لمس به سمت پائين  refreshدر صورتي كه بازي مربوط به داوري در صفحه رويت نميشود بعنوان اولين اقدام صفحه بايد بروز رساني شود،  -٢

 صفحه داوري تازه سازي صفحه انجام ميشود.

مجددا با انتخاب در صورت انتخاب اشتباه بازيكنان سمت راست و يا زننده سرويس پس از ورود به مرحله داوري با استفاده از گزينه خروج بازي از نو شده و  -٣

 داوري شويد. عنوان بازيكن مجددا وارد انتخاب روند شروع

كه معموال در باالي صفحه   Undoدر صورتي كه در روند داوري و امتياز دهي و هر گونه رويداد ديگر، براي اصالح آخرين عمل ميتوانيد از گزينه فلش برگردان   -٤

 سمت راست رويت ميشود ميتوانيد آخرين عمليات خود را ملغي نمائيد.

شيت داوري و تلويزيونهاي كنار زمين، به علت قطع اتصال تلويزيونها از اينترنت ميباشد كه به محض اتصال   در صورت عدم هماهنگي امتياز بر روي اسكور -٥

 مجدد تلويزيونها نتايج به روز رساني خودكار ميگردد و در روند داوري نياز به هيچگونه اعمال فرآيندي توسط داور نميباشد. 

 ثبت شده تا آن لحظه حفظ خواهد شد.در صورت تازه سازي صفحه و يا بستن صفحه نتايج  -٦

بين رفته تلقي خواهد در صورتي كه داوري به هر دليلي در فرآيند داوري از صفحه خود رأساً با انتخاب خود، خروج نمايد، پس از تأييد داور نتايج ثبت شده از  -٧

 شد.

ور وارد مرحله نمايش نتايج خواهد شد. تا قبل از شروع عملياتي و زدن تلويزيونهاي اسكور بورد كنار زمينها از لحظه ثبت گزينه سبز شروع بازي توسط دا -٨

 سرويس و ثبت شروع بازي توسط داور، تلويزيونهاي كنار زمين نتيجه اي را نمايش نخواهند داد.


