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کاربرانی که یکی از پنلهای ویژهی سامانهی روستاپیام را خریداری کردهاند نسبت به سایر کاربران ،در منوی ابزار ویژه ،امکانات
بیشتری را مالحظه میکنند و میتوانند از این ابزارها استفاده نمایند .در ادامه به توضیح برخی از این ابزارها مانند نظرسنجی ،مسابقه،
وبسرویس و  httpمیپردازیم:

منو ابزار ویژه

 نظرسنجیبرای استفاده از امکان «نظرسنجی» این پنل ابتدا باید سوال موردنظر و زمان شروع و پایان آن را تعیین کرده و نظرسنجی را ثبت
نماییم.

صفحه ثبت نظرسنجی
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هر یک از نظرسنجیهایی که در این سیستم ثبت میکنیم شامل آیتمهای گزینهها ،پاسخها ،نمودار ،قرعهکشی ،ویرایش و حذف است
که هر یک از آنها برای موارد متفاوتی قابل استفاده است.

صفحه نظرسنجی های ثبت شده

قدم بعدی برای استفاده از ابزار نظرسنجی تنظیم گزینههای پاسخ این سوال است .برای این کار بر روی آیتم «گزینهها» کلیک
میکنیم و تک تک گزینههای پاسخ این سوال را ثبت میکنیم.

گزینه های نظرسنجی

پاسخهای داده شده به این نظرسنجی در قسمت «پاسخها» قابل مشاهده هستند .همچنین توسط گزینهی «نمودار» میتوانیم نمودار
فراوانی پاسخهای ارائه شده به هر یک از گزینهها را مشاهده نماییم.

نمودار فراوانی پاسخ های نظرسنجی
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یکی از امکانات تعبیه شده در ابزار نظرسنجی ،امکان انتخاب تصادفی تعدادی از افرادی است که به نظرسنجی ما پاسخ صحیح
دادهاند .برای استفاده از این ابزار بایستی بر روی گزینهی «قرعهکشی» هر نظرسنجی کلیک کنیم .در این بخش باید از بین افرادی
که پاسخ صحیح دادهاند ،تعداد افرادی که میخواهیم انتخاب شوند را مشخص کنیم .برای مثال تعداد  01نفر از افرادی که گزینهی
 3را انتخاب کردهاند مشخص میشود.

صفحه قرعه کشی

با کلیک بر روی دکمهی «تایید» ،مشخصات برندگان در نظرسنجی ظاهر میشود که اطالعات آنها را هم میتوان در یک فایل
اکسل بر روی کامپیوتر ذخیره کرد و هم چاپ کرد.

 مسابقهعملکرد ابزار مسابقه و روش استفاده از آن دقیقا مانند نظرسنجی است.

 وب سرویس و httpاگر مشترکین سامانه دارای سایت مستقل باشند و تمایل به مشاهده ،ارسال و دریافت پیامکها در سایت خود را داشته باشند
میتوانند از این سرویس استفاده کنند .استفاده از این سرویس مستلزم داشتن اطالعات فنی و اصول برنامهنویسی میباشد.
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