
Cách gửi kết quả bài kiểm tra storyline qua google 

1. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn 

Truy cập trang bên dưới và đăng nhập bằng thông tin đăng 

nhập của bạn: 

https://docs.google.com/spreadsheets/ 

2. Tạo bảng tính mới 

Nhấp vào Dấu cộng (+) để tạo bảng tính mới. 

 

3. Đổi tên trang tính thành DATA 

Đặt tiêu đề cho bảng tính và đổi tên trang tính thành  DATA . 

https://docs.google.com/spreadsheets/


 

4. Thêm các cột bổ sung 

 

 5. Sao chép ID biểu mẫu của bạn 

Tìm ra 'khóa' bảng tính của bạn bằng cách tìm trong thanh địa 

chỉ, khóa là một chuỗi dài các chữ cái và số sau  / d /  và trước  / 

chỉnh sửa : Như: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ 1AzBuim89ma_ght1-

O14cksVzXrQL5Vh4XnRqY9OM_gc / edit # gid = 0 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/


KEY sẽ là =  1AzBuim89ma_ght1-

O14cksVzXrQL5Vh4XnRqY9OM_gc 

Lưu KEY này trong tệp Notepad để giữ an toàn hoặc ứng dụng 

khác, bạn sẽ cần ID này ở bước 8. 

 

6. Mở Trình chỉnh sửa tập lệnh 

Mở  Công cụ chỉnh sửa tập lệnh, Trình chỉnh sửa tập lệnh . 

 



7. Dán tập lệnh tùy chỉnh 

Nếu bạn đang sử dụng mẫu, thì bạn có thể bỏ qua bước 

này. Mã đã có trong mẫu có sẵn. Nếu không, hãy dán tập lệnh 

bên dưới, cần thiết để nhập các biến Cốt truyện vào bảng tính 

này: 

// 1. Enter sheet name where data is to be written below 

 var SHEET_NAME = "DATA"; 

 

// 2. Enter the KEY of your form 

var KEY = "KEY" 

 

// 3. Run > setup 

 

// 4. Publish > Deploy as web app  

// - enter Project Version name and click 'Save New Version'  

// - set security level and enable service (most likely execute as 'me' 

and access 'anyone, even anonymously) 

 

// 5. Copy the 'Current web app URL' and post this in your form/script 

action 

 

// 6. Insert column names on your destination sheet matching the parameter 

names of the data you are passing in (exactly matching case) 

 

var SCRIPT_PROP = PropertiesService.getScriptProperties(); // new property 

service 

 

// If you don't want to expose either GET or POST methods you can comment 

out the appropriate function 

 

function doGet(e){ 

 return handleResponse(e); 

} 

 function doPost(e){ 

 return handleResponse(e); 

} 

 

function handleResponse(e) { 

 // shortly after my original solution Google announced the LockService[1] 

 // this prevents concurrent access overwritting data 

 // [1] http://googleappsdeveloper.blogspot.co.uk/2011/10/concurrency-and-

google-apps-script.html 

 // we want a public lock, one that locks for all invocations 

 var lock = LockService.getPublicLock(); 

 lock.waitLock(30000); // wait 30 seconds before conceding defeat. 

 

 try { 

 // next set where we write the data - you could write to 

multiple/alternate destinations 

 var doc = SpreadsheetApp.openById(SCRIPT_PROP.getProperty(KEY)); 

 var sheet = doc.getSheetByName(SHEET_NAME); 

 

http://googleappsdeveloper.blogspot.co.uk/2011/10/concurrency-and-google-apps-script.html
http://googleappsdeveloper.blogspot.co.uk/2011/10/concurrency-and-google-apps-script.html


 // we'll assume header is in row 1 but you can override with header_row 

in GET/POST data 

 var headRow = e.parameter.header_row || 1; 

 var headers = sheet.getRange(1, 1, 1, 

sheet.getLastColumn()).getValues()[0]; 

 var nextRow = sheet.getLastRow()+1; // get next row 

 var row = [];  

 // loop through the header columns 

 for (i in headers){ 

 if (headers[i] == "Timestamp"){ // special case if you include a 

'Timestamp' column 

 row.push(new Date()); 

 } else { // else use header name to get data 

 row.push(e.parameter[headers[i]]); 

 } 

 } 

 // more efficient to set values as [][] array than individually 

 sheet.getRange(nextRow, 1, 1, row.length).setValues([row]); 

 // return json success results 

 return ContentService 

 .createTextOutput(JSON.stringify({"result":"success", "row": nextRow})) 

 .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); 

 } catch(e){ 

 // if error return this 

 return ContentService 

 .createTextOutput(JSON.stringify({"result":"error", "error": e})) 

.setMimeType(ContentService.MimeType.JSON); 

 } finally { //release lock 

 lock.releaseLock(); 

 } 

} 

 

function setup() { 

 var doc = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 

 SCRIPT_PROP.setProperty(KEY, doc.getId()); 

} 

 

8. Dán chìa khóa của bạn 

Có một vị trí trong tập lệnh ghi  var KEY = "KEY" . Sao chép và 

dán khóa của bạn vào giữa "". 



 

9. Chạy tập lệnh 

Chạy script thông qua  Run, Run chức năng, thiết lập . Lần đầu 

tiên bạn chạy script, nó sẽ yêu cầu quyền để chạy. Bạn sẽ cần 

phải cấp nó. Nếu bạn chạy tập lệnh lần thứ hai, bạn sẽ không 

nhận được bất kỳ cửa sổ bật lên nào. Đây là một dấu hiệu nó đã 

chạy thành công. 

 

10. Triển khai một ứng dụng web 

Chuyển đến  Xuất bản, Triển khai dưới dạng ứng 

dụng web . Nhập tên dự án (tùy chọn) và đặt mức độ bảo 



mật. Chọn cho  Tôi  và truy cập  Bất kỳ ai, ngay cả khi ẩn 

danh . Nhấp vào nút  Triển khai  để tạo ứng dụng web. 

 

11. Sao chép URL ứng dụng web hiện tại 

Sao chép 'URL ứng dụng web hiện tại' và dán vào tệp Notepad 

để giữ an toàn. 

URL mẫu: 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyoP8c3_wlons5PSHx1W8

PWJx4pn7t3ch-_IxTz0dVIKFw1AGLN/exec 

https://script.google.com/macros/s/AKfycbyoP8c3_wlons5PSHx1W8PWJx4pn7t3ch-_IxTz0dVIKFw1AGLN/exec
https://script.google.com/macros/s/AKfycbyoP8c3_wlons5PSHx1W8PWJx4pn7t3ch-_IxTz0dVIKFw1AGLN/exec


 

12. Thêm thư viện jQuery 

Trong Articulate, hãy thêm trình kích hoạt để chạy javascript 

(Thực thi Javascript) và sử dụng mã bên dưới. 

Mã này sẽ thêm thư viện jQuery vào dự án này, vì vậy bạn sẽ 

không phải thay đổi các tệp HTML sau khi xuất bản dự án. Thư 

viện jQuery cần thiết để xuất thông tin sang Google Drive. 

var head = document.getElementsByTagName ('head') [0];  

var script = document.createElement ('script');  

script.src = '//code.jquery.com/jquery-1.11.0.min.js';  

script.type = 'text / javascript' 

head.appendChild (script) 

13. Lưu trữ thông tin 

Thêm một trình kích hoạt khác để chạy Javascript (Thực thi 

Javascript). Bạn có thể sử dụng mã dưới đây. 

Thay thế giá trị  URL ứng dụng web hiện tại  cho url ứng dụng 

web bạn đã lưu ở bước 11 .  



Bên dưới URL ứng dụng web, bạn có thể đặt tên cột của bảng 

tính và các biến Cốt truyện. Vui lòng lưu ý dấu phẩy nếu bạn 

thêm nhiều biến. 

var player = GetPlayer(); 

  

//PLACE YOUR WEB APP URL 

WEB_APP_URL = "https://script.google.com/macros/s/AKfycbyaZNV-z5H3-

s4NHxBvuaoymGzelTd7oJ1zJjYrY-nD9vSEvsGBPCaJlS-q9R-p6Zq1Yw/exec"; 

  

// STORE ARTICULATE STORYLINE VARIABLES 

// "Columnname_Google_Spreadsheet" : 

player.GetVar("Name_Storyline_Variable") 

// ATTENTION: Use a comma if you use multiple Storyline variables 

storyline = 

{ 

 "date" : new Date().toJSON().slice(0,10), //STORE DATE 

 "HOTEN" : player.GetVar("HOTEN"), 

 "LOP" : player.GetVar("lop"), 

 "email" : player.GetVar("email") 

} 

Đừng xóa hàng bên dưới, nếu bạn muốn lưu ngày gửi biểu mẫu: 

"date": new Date (). toJSON (). slice (0,10), // NGÀY CỬA HÀNG 

14. Xuất mã sang Google Drive 

Mã Javascript mới nhất. Thêm một trình kích hoạt khác để chạy 

Javascript (Thực thi Javascript). Bạn có thể sử dụng mã dưới 

đây. Trình kích hoạt này sẽ gửi thông tin từ bước 13 tới Google 

Drive. 

//DELAY SO JQUERY LIBRARY IS LOADED 

setTimeout(function (){ 

  

//Export to Google 

$.ajax({ 

url: WEB_APP_URL, 

type: "POST", 

data : storyline, 

success: function(data) 

{ 

console.log(data); 

}, 

error: function(err) { 

console.log('Error:', err); 

} 



}); 

return false; 

}, 1000); 

15. Xuất bản sang định dạng SCORM hoặc WEB 


