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Այս ծրագիրը ֆինանսավորվել է Եվրոպական 
Հանձնաժողովի աջակցությամբ։ Սույն հրատարակությունը 

արտացոլում է միայն հեղինակների տեսակետները, և Հանձնաժողովը 
պատասխանատվություն չի կրում դրանում պարունակվող 

տեղեկատվության օգտագործման համար:
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Ներածություն

Սույն ուղեցույցը կուղղորդի Համալսարան-աշխատաշուկա ազ-
գային ցանցի շրջանակներում իրականացվող հետազո տությունների 
համար մշակված SurveyApp գործիքի միջոցով հարցաթերթերի 
ձևավորման, տվյալների հավաքագրման և պահպանման 
գործընթացում:

Գործիքը հնարավորություն է տալիս.
Ստեղծել բազմալեզու հարցաթերթեր •	
Ուղարկել հարցումը շահառուների լայն շրջանակի •	
Ստեղծել հարցաթերթ հարմարեցված հարցման կարիք նե-•	
րին

Սկիզբը

Քայլ 1: Հայցել մուտքանուն և գաղտնաբառ Ծրագրի համակարգ-
ման խմբից (Մասնագիտական որակի ապահովման ազգային 
կենտրոն հիմնադրամ) ուղարկելով նամակ info@anqa.am էլ. փոս-
տին:

Քայլ 2: Տեղադրել հետևյալ հղումը համակարգչի բրաուզերում 
բացելու համար Survey Designer գործիքը. http://surveyapp.cloudapp.
net/login:

Քայլ 3: Մուտքագրել անունը և գաղտնաբառը, ըստ ան հր-
աժեշտության սեղմել ‘Remember me’ կոճակը:Սեղմել Login անցնելու 
Survey Designer պլատֆորմի հիմնական էջ: 
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Կառուցվածքը 

Գլխավոր էջի ձախ մասում գտնվող կոճակների միջոցով կարելի 
է մուտք գործել պլատֆորմի տարբեր բաժիններ, ներառյալ Dashboard, 
Survey Designer, Data Export, Publish Surveys, Recipient Lists և Survey 
Overview. 

Dashboard

Բացում է Publish Survey բաժինը:
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Survey Designer

Բացում է Survey Designer բաժինը, որը թույլ է տալիս մշակել 
հարցաթերթը: 

Data Export

Բացում է Data Export բաժինը, որը հնարավորություն է տալիս 
ներբեռնել հարցման արդյունքները: 
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Publish Surveys

Բացում է Publish Surveys բաժինը, որի միջոցով ստեղծված հար-
ցա թերթերը ուղարկվում են հասցեատերերին:

Recipients Lists

Բացում է Recipients lists բաժինը, որտեղ ներբեռնում են հարց-
վողների էլ. հասցեները:
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Survey Overview 

Բացում է Overview բաժինը և ցույց է տալիս իրականացված կամ 
ընթացիկ բոլոր հարցումները հրապարակված Publish Surveys էջի 
միջոցով: 

About

Պարունակում է գործիքի տեխնիկական նկարագիրը: 
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Help

Տրամադրում է տեղեկատվություն և հղումներ հարցումների 
կազմման և իրականացման վերաբերյալ: 

Logout

Ելք է գործում համակարգից վերադառնալով գլխավոր էջ: 
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Settings

Թույլ է տալիս փոփոխել հաշվի տվյալները, մուտքանունը և գաղտ-
նա բառը: 

Հարցաթերթի նախագծում 

ՀԱԱՑ SurveyApp գործիքը թույլ է տալիս ստեղծել հարցաշարեր 
օգտագործելով հարցերի մի շարք տեսակներ: Հարցաթերթերը 
մշակվում են JSON Form բազայի միջոցով: JSON Form բազան 
JavaScript գրադարան է, որը ընդունում է JSON Schema տեքստի 
միջոցով սահմանված տվյալների համակարգված մոդելորպես 
մուտքային տվյալ և վերադարձնում շահագործմանը պատրաստ 
HTML ձև սխեմային համապատասխան (ստորև պատկերում): 
Ստացված HTML ձևի հարցաթերթի հարցերի հերթականությունը 
կարող է կարգավորվել պարզ դեկլարատիվ մեխանիզմով: Գենե-
րաց ված HTML ձևի հարցաթերթը ներառում է օգտատիրոջը 
տեսանելի վալիդացիոն համակարգ և իրականացնում է ստուգում 
անմիջապես սխեմայի մուտքագրումից հետո: Եթե մուտքագրված 
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սխեման վալիդ է, JSON Formգրադարանը վերափոխում է մուտքա-
գրված սխեման համապատասխան JavaScript օբյեկտի: 

Հարցաթերթերի ձևավորման ուղեցույցերը հասանելի են այստեղ1:

Քայլ 1: Բացել պլատֆորմի Survey Designer բաժինը

New Ստեղծում է նոր սխեմա

Save Պահպանում է սխեման

Delete Ջնջում է սխեման

Publish Ուղարկում է հարցաթերթը պլատֆորմիPublish բաժին 
հետագայում հարցվողներին ուղարկելու համար

Schema Ցույց է տալիս պլատֆորմում առկա հարցաշարերի 
սխեմաները և թույլ է տալիս բացել դրանք 

Preview Ցույց է տալիս հարցաշարը վերջնական տեսքով

Քայլ 2: Ստեղծել նոր սխեմա օգտագործելով New կոճակը կամ 
օգտագործել/խմբագրել արդեն գոյություն ունեցող հարցաթերթը 
Schema ցանկի միջից: Անվանակոչել նոր հարցաթերթը:

1  github.com/joshfire/jsonform/wiki
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Քայլ 3: Ստեղծել հարցաշարը օգտվելով JSON Form Library 
փաստաթղթերից կամ օգտագործել հարցանմուշները, որոնք 
հասանելի են Schema ցանկում: Յուրաքանչյուր հարցանմուշի գրա-
ռումը պետք է տեղադրվի էկրանի ձախ մասում, մինչդեռ հար-
ցաշարը անմիջապես թարմացվում է և տեսանելի է դառնում 
աջ մասում (նախորդ գծապատկերում): Հարցաթերթը կարող է 
դիտվել Preview կոճակի միջոցով այն տեսքով, որով հասանելի է 
ռեսպոնդենտին:

Քայլ 4: Սխեմայի մշակումից հետո վերջին քայլը, որն անհրաժետ 
է իրականացնել հարցաթերթի հրապարակումն է Publish կոճակի 
միջոցով: Որից հետո հարցաթերթը կհայտնվի պլատֆորմի 
Publish բաժնում և ենթակա չի լինի փոփոխման: Եթե առաջանա 
հարցաթերթի սխեմայում փոփոխությունների անհրաժեշտություն, 
այն պետք է նորից հրապարակվի: 

Նշում: Հարցանմուշների մի շարք սխեմաներ հասանելի են 
Schema ենթաբաժնում և կարող են օգտագործվել հարցաթերթը 
ձևավորելիս:

Հասցեատերերի ավելացում

Գործիքը հնարավորություն է տալիս ուղարկել հարցաթերթը 
հասցեատերերի լայն շրջանակի: Շահառուների էլ. փոստերի հաս-
ցեները համակարգի մեջ ներբեռնելու համար պետք է իրակա-
նացնել ստորև նշված քայլերը:

Քայլ 1: Բացել պլատֆորմի Recipients բաժինը
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Approve Հաստատում է ներմուծված հասցեատերերի ցանկը 

Delete Ջնջում է ներմուծված հասցեատերերի ցանկը

Քայլ 2: Հարցվողների էլ. փոստերի հասցեները Recipients list 
բաժին մուտքագրելուհամար հարկավոր է ներբեռնել համապա-
տաս խան ձևաչափը սեղմելով Download Template կոճակին: CSV 
(“Comma Separated Values”) ֆորմատի ֆայլ ‘Recipients’ անունով 
կպահպանվի համակարգչում: Տվյալ ֆայլում հարկավոր է մուտքա-
գրել հարցվողների ցանկի անունը Name կոչվող սյունակում, ցան-
կության դեպքում մուտքագրել ցանկի նկարագրությունը Description 
անվան սյունակում և հարցվողների էլ. փոստի հաս ցեները` 
Recipients սյունակում: 

Նշում: Էլեկտրոնային հասցեները պետք է լինեն վավերական 
(ունենան @ նշանը) և պետք է չպարունակեն ոչ մի դատարկ նիշ:
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Քայլ 3: Հասցեները մուտքագրելուց հետո պետք է ներմուծել 
ցուցակը քաշելով և ուղղելով այն դեպի ‘Drop CSV file’ տարածքը: 
Նոր ֆայլը կհայտնվի ցուցակի առաջին շարքում:

Քայլ 4: Հաստատել հարցվողների ցանկը սեղմելով համապա-
տաս խան կոճակը: Հաստատումից հետո ցանկի կարգավիճակը 
կփոխվի համապատասխան տողում, և այն կդառնա հասանելի 
Publishing բաժնում: 

Հարցման հրապարակում

Պլատֆորմում հարցաշարի մշակման ավարտից և հարցվողների 
հասցեների ներբեռնումից հետո կարելի է անցնել տվյալների 
հավաքագրմանը: 

Քայլ 1: Բացել պլատֆորմի Publish Survey բաժինը:

Preview Ցույց է տալիս հարցաշարի վերջնական տեսքը 

Publish Ուղարկոււմ է հարցումը հասցեատերերին

Delete Ջնջում է հրապարակված հարցումը
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Յուրաքանչյուր հարցաշար հրապարակված Survey Designer 
բաժնում հասանելի է այստեղ իր մանրամասն նկարագրությամբ 
(անուն, սխեմա, թողարկող, ամսաթիվ):

Քայլ 2: Հարցման լսարանը ընտրելու համար հարկավոր է 
սեղմել Recipients պատուհանին: Հարցվողների բոլոր ներմուծված 
ցուցակները կհայտնվեն ցանկի մեջ: Ընտրեք համապատասխան 
ցուցակը սեղմելով դրա վրա:

Քայլ 3: Հարցաշարը հարցվածներին ուղարկելու համար հարկա-
վոր է սեղմել Publish կոճակը: Ընտրեք հարցման սկզբի և ավարտի 
ժամկետները:Հետազոտության հղումը կուղարկվի յուրաքանչյուր 
հասցեատիրոջը:

Հարցումը կհայտնվի պլատֆորմի Survey Overview բաժնում: 
Համակարգը կուղարկի ավտոմատ հիշեցումներ հետազոտության 
նշանակված ավարտին մոտ այն հարցվողներին, ովքեր չեն մաս-
նակցել հարցմանը: 



16

Նշում: Հարցման ավարտը չի կարող երկարացվել, հետևաբար, 
հարկավոր է ճիշտ ընրել ամսաթիվը: 

Հարցման ավարտից հետո հարցվողներին ուղարկվում է էլեկ-
տրո նային նամակ հետևյալ տեսքով: 
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Հարցումների կառավարում 

Հարցումը ուղարկելուց հետո այն կարող է վերակսկվել և կառա-
վարվել:

Քայլ 1: Բացել Publish Survey բաժինը:

Delete Ջնջում է հարցումը, հարցման հղումը դարձնելով ան-
հասանելի

Resend Վերսկսում է հարցումը ուղարկելով հղումը հարցվող-
ներին

Stop Կասեցնում է տվյալների հավաքագրման գործընթացը

Յուրաքանչյուր հրապարակված հարցում հասանելի է այստեղ 
իր մանրամասն նկարագրությամբ (անուն, սխեմա, սկիզբ/ավարտ, 
հրապարակող, թողարկող, ստացողներ, հրապարակման ամսաթիվ, 
կարգավիճակ):
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Քայլ 2: Անհրաժեշտության դեպքում, հնարավոր է վերսկսել, 
դադարեցնել կամ ջնջել հարցումը, սեղմելով համապատասխան 
անվանմամբ կոճակը:

Նշում: Հարցման ավարտին մոտ ռեսպոնդենտին ուղարկվում է 
հիշեցում:

Տվյալների արտահանում 

Հարցման արդյունքները կարող են արտահանվել տվյալների 
հավաքագրման յուրաքանչյուր փուլում: Տվյալների արտահանման 
համար անհրաժեշտ է հետևել ստորև նշված hրահանգներին: 

Քայլ 1: Բացել Data Export բաժինը: 

Surveys Բացում է բոլոր ընթացիկ և ավարտված հարցումների 
ցանկը

Columns Բացում է ընտրված հարցման փոփոխականների ցանկը
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Քայլ 2: Surveys կոճակին կից ցանկից ընտրել համապատասխան 
հարցումը, էկրանին կհայտնվի տվյալների բազայի բոլոր փոփոխա-
կան ների գրաֆիկական ամպ:

Քայլ 3: Եթե հարկավոր է արտահանել որոշակի փոփոխականներ, 
ընտրել դրանք Columns ցանկից: Այլապես, կներբեռնվի փոփոխա-
կան ների ողջ ցանկը:
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Քայլ 4: Տվյալները ներբեռնելու համար սեղմել Export կոճակը: 
Կհայտնվի հաստատում ‘‘Exported Data. Will be deleted in one day” 
նշումով և Download Report կոճակ:

Քայլ 5: Սեղմել Download Report կոճակին: CSV ֆորմատի ֆայլ, 
որը պարունակում է բոլոր փոփոխականները պատահական հերթա-
կանությամբ կներբեռնվի ձեր համակարգիչ, որը հետագայում 
հարկավոր է ներմուծել Excel: 


