
  

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΡΓΟΥ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

ΜΙΑ WEB-BASED ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ PHP & MYSQL 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος 

 

 

 

 

Κοζάνη, Ιούνιος 2008 

 



  

Παράρτημα 

Ο Κώδικας του συστήματος 

 92



  

Περιεχόμενα 

Κεφάλαιο 1: Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 8-14 

1.1 Εισαγωγή ............................................................................. 9 

1.2 Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων ............................................. 10 

1.3 Ένα web-based σύστημα αξιολόγησης των σπουδαστών .............. 11 

1.4 Χρήστες του συστήματος ........................................................ 12 

1.5 Είδη ερωτήσεων, ερωτηματολόγια και επέκταση του συστήματος ..  13 

Κεφάλαιο 2: Περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος 

 

15-57 

2.1 Λειτουργίες Διαχείρισης Χρηστών ............................... 16 

2.1.1 Εισαγωγή νέου καθηγητή ....................................................... 16 

2.1.2 Τροποποίηση στοιχείων καθηγητή ............................................ 17 

2.1.3 Διαγραφή καθηγητή ............................................................... 17 

2.1.4 Αλλαγή κωδικού χρήστη καθηγητή ........................................... 18 

2.1.5 Ορισμός καθηγητή ως διαχειριστή συστήματος ........................... 18 

2.1.6 Ορισμός καθηγητή ως υπεύθυνου μαθήματος ............................ 19 

2.1.7 Εισαγωγή νέου σπουδαστή ...................................................... 19 

2.1.8 Τροποποίηση στοιχείων σπουδαστή .......................................... 20 

2.1.9 Διαγραφή σπουδαστή ............................................................. 20 

2.1.10 Αλλαγή κωδικού χρήστη σπουδαστή ......................................... 21 

2.1.11 Αλλαγή προσωπικού κωδικού πρόσβασης .................................. 21 

2.2 Λειτουργίες Διαχείρισης Συστήματος ........................... 22 

2.2.1 Εισαγωγή νέου εκπαιδευτικού έτους ......................................... 22 

2.2.2 Διαγραφή εκπαιδευτικού έτους ................................................ 23 

2.2.3 Εισαγωγή νέου τμήματος σχολής ............................................. 23 

2.2.4 Διαγραφή τμήματος σχολής .................................................... 24 

2.2.5 Μετονομασία τμήματος σχολής ................................................ 24 

2.2.6 Εισαγωγή μαθήματος ............................................................. 25 

2.2.7 Διαγραφή μαθήματος ............................................................. 25 

2.2.8 Μετονομασία μαθήματος ........................................................ 26 

2.2.9 Προσθήκη διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής ................... 26 

2.2.10 Διακοπή διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής ..................... 

 

27 

4 



  

2.2.11 Αλλαγή εξαμήνου σπουδών διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα 

σχολής ................................................................................ 

 

27 

2.3 Λειτουργίες Διαχείρισης Τρέχοντος Εξαμήνου ............. 28 

2.3.1 Ορισμός τρέχοντος εξαμήνου .................................................. 28 

2.3.2 Ορισμός τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου .................................... 29 

2.3.3 Προσθήκη σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος εξαμήνου ................ 29 

2.3.4 Διαγραφή σπουδαστών από τμήμα τρέχοντος εξαμήνου .............. 30 

2.3.5 Προβολή τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου ................................... 30 

2.3.6 Εξαγωγή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων ..... 31 

2.3.7 Διαγραφή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων .... 35 

2.4 Λειτουργίες Αρχικής Αξιολόγησης ............................... 36 

2.4.1 Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων ........................................... 36 

2.4.2 Παρουσίαση των ερωτήσεων ανάπτυξης .................................... 36 

2.4.3 Παρουσίαση των ερωτήσεων σωστό-λάθος ................................ 36 

2.4.4 Παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ..................... 37 

2.4.5 Εισαγωγή νέας ερώτησης ........................................................ 37 

2.4.6 Ορισμός νέου ερωτηματολογίου ............................................... 38 

2.4.7 Προσθήκη ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο ................................ 39 

2.4.8 Προβολή ερωτηματολογίου ..................................................... 39 

2.4.9 Διαγραφή ερωτηματολογίου .................................................... 40 

2.4.10 Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου .............................................. 40 

2.4.11 Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου ........................................... 40 

2.4.12 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αρχικής αξιολόγησης .................. 41 

2.4 Λειτουργίες Ενδιάμεσης και Τελικής Αξιολόγησης ....... 42 

2.4.1 Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων ........................................... 42 

2.4.2 Παρουσίαση των ερωτήσεων ανά μάθημα .................................. 43 

2.4.3 Δημιουργία νέας ερώτησης ..................................................... 43 

2.4.4 Διαγραφή ερωτήσεων ............................................................ 45 

2.4.5 Ορισμός νέου ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης ............ 45 

2.4.6 Ορισμός νέου ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης .................. 46 

2.4.7 Προβολή ερωτηματολογίου ..................................................... 47 

2.4.8 Διαγραφή ερωτηματολογίου .................................................... 47 

2.4.9 Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης ............ 48 

2.4.10 Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης ................. 48 

2.4.11 Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου ........................................... 49 

2.4.12 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης ............. 49 

5 



  

2.4.13 Συμπλήρωση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης .................. 50 

2.5 Λειτουργίες Αποτελεσμάτων ....................................... 51 

2.5.1 Αρχική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) ........................ 52 

2.5.2 Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) ................... 52 

2.5.3 Τελική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) ........................ 53 

2.5.4 Αρχική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) ................. 53 

2.5.5 Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) ............ 54 

2.5.6 Τελική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) .................. 54 

2.5.7 Βαθμολογία ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) .................................. 55 

2.5.8 Αποτελέσματα αξιολογήσεων προηγούμενων εκπαιδευτικών 

εξαμήνων ............................................................................. 

 

55 

2.5.9 Αποτελέσματα αξιολογήσεων τρέχοντος εξαμήνου ...................... 56 

Κεφάλαιο 3: Περιγραφή του σχήματος και των 

πινάκων της βάσης δεδομένων 

 

58-82 

3.1 Πίνακας TEACHERS ................................................................ 59 

3.2 Πίνακας STUDENTS ............................................................... 59 

3.3 Πίνακας COURSETEACHERS .................................................... 60 

3.4 Πίνακας EDUYEAR ................................................................. 61 

3.5 Πίνακας SEMESTER ............................................................... 61 

3.6 Πίνακας DEPARTMENTS .......................................................... 62 

3.7 Πίνακας COURSES ................................................................. 62 

3.8 Πίνακας COURSESTODEPARTS ................................................ 62 

3.9 Πίνακας DIVISIONS ............................................................... 63 

3.10 Πίνακας DIVISIONSTUDENTS .................................................. 64 

3.11 Πίνακας IQTX_TABLE ............................................................. 66 

3.12 Πίνακας IQWR_TABLE ............................................................ 67 

3.13 Πίνακας IQMC_TABLE ............................................................ 67 

3.14 Πίνακας IQMC_CHOICES ........................................................ 68 

3.15 Πίνακας IQNAIRE .................................................................. 69 

3.16 Πίνακας IQNAIRE_QUEST ....................................................... 69 

3.17 Πίνακας IQNAIRE_ON ............................................................ 70 

3.18 Πίνακας IQTX_RESULTS ......................................................... 70 

3.19 Πίνακας IQWR_RESULTS ........................................................ 71 

3.20 Πίνακας IQMC_RESULTS ........................................................ 72 

3.21 Πίνακας MFQTX_TABLE .......................................................... 73 

3.22 Πίνακας MFQWR_TABLE ......................................................... 73 

6 



  

3.23 Πίνακας MFQMC_TABLE .......................................................... 74 

3.24 Πίνακας MFQMC_CHOICES ..................................................... 76 

3.25 Πίνακας MFQNAIRE ................................................................ 76 

3.26 Πίνακας MFQNAIRE_RULES ..................................................... 77 

3.27 Πίνακας MFQNAIRE_ON .......................................................... 78 

3.28 Πίνακας MFQTX_RESULTS ...................................................... 78 

3.29 Πίνακας MFQWR_RESULTS ..................................................... 79 

3.30 Πίνακας MFQMC_RESULTS ...................................................... 80 

3.31 Πίνακας UNFINISHED ............................................................. 81 

Κεφάλαιο 4: Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του 

συστήματος 

 

83-90 

4.1 Οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος .................................... 84 

4.2 Χρήστες του συστήματος ........................................................ 84 

4.3 Παραμετροποίηση του συστήματος κατά την έναρξη λειτουργίας … 85 

4.4 Παραμετροποίηση του συστήματος κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού εξαμήνου ......................................................... 

 

86 

4.5 Χρήση του συστήματος κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού 

εξαμήνου από τους διδάσκοντες των τμημάτων .......................... 

 

88 

4.6 Χρήση του συστήματος από του σπουδαστές .............................. 90 

Βιβλιογραφία 91 

Παράρτημα: Κώδικας 92 

   

 

7 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Παρασκευή Κωνσταντινίδου, 2008 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 

 
 
 

Η έγκριση της μεταπτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει 

απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του 
Τμήματος.   

2 



  

Περίληψη 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί μία διαδικασία με την 

οποία επιδιώκεται η αποτίμηση της ατομικής επίδοσης των εκπαιδευόμενων ή και 

των δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων, η εκτίμηση της επάρκειας των 

εκπαιδευτικών, της απόδοσης των σχολικών μονάδων και γενικότερα της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος. Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη 

ενός web-based συστήματος αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

ειδικότερα αξιολόγησης των εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου 

σπουδών, και αποτελείται από τρία (3) στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, της 

αρχικής - προκαταρκτικής αξιολόγησης, πραγματοποιείται η διερεύνηση του 

μαθησιακού επιπέδου των σπουδαστών, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων 

από τους καθηγητές ώστε να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό και ουσιαστικό 

περιβάλλον μάθησης για τους σπουδαστές τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 

εξαμήνου και να προσαρμόσουν κατάλληλα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης όσον 

αφορά τα μαθήματα που διδάσκουν. Κατά το δεύτερο στάδιο, της ενδιάμεσης - 

διαμοφωτικής αξιολόγησης, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας όσον αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα μέχρι τα μέσα περίπου του 

εξαμήνου σπουδών. Στόχος είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας μέχρι εκείνη τη στιγμή και να προσδιοριστούν οι 

απαιτούμενες αλλαγές από την πλευρά του διδάσκοντα, ώστε να επιτευχθούν οι 

επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι. Κατά το τρίτο 

στάδιο, της τελικής - ολικής αξιολόγησης, πραγματοποιείται η αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά ένα συγκεκριμένο μάθημα καθόλη τη 

διάρκεια του εξαμήνου. Στόχος είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολό της και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες 

αλλαγές, από την πλευρά του διδάσκοντα, στο σχεδιασμό του διδασκαλίας του 

μαθήματος ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθησιακοί και 

διδακτικοί στόχοι. 
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Κεφάλαιο 1 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου  

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται ο ορισμός και η έννοια της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου. Στη συνέχεια, περιγράφεται το σύστημα 

αξιολόγησης εκπαιδευόμενων που υλοποιήθηκε σε ηλεκτρονική σύστημα 

αξιολόγησης στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. 
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1.1 Εισαγωγή 

Ως αξιολόγηση, γενικά, ορίζεται «ο καθορισμός της αξίας κάποιου 

προσώπου ή πράγματος» (Δημητρόπουλος, 1991). Στο χώρο της εκπαίδευσης, ο 

Μακράκης (1998), ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως «μια συστηματική 

διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, που 

αφορούν συγκεκριμένα αντικείμενα, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, με απώτερο 

σκοπό την ανατροφοδότηση των δραστηριοτήτων και προσπαθειών μας με 

χρήσιμες πληροφορίες». 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί μία διαδικασία με την 

οποία επιδιώκεται η αποτίμηση της ατομικής επίδοσης των εκπαιδευόμενων ή και 

των δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων, η εκτίμηση της επάρκειας των 

εκπαιδευτικών, της απόδοσης των σχολικών μονάδων και γενικότερα της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 «Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης» του Π.Δ. 

8/2005 με τίτλο «Αξιολόγηση μαθητών» «1. Αξιολόγηση είναι η διαδικασία που 

αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, κατά τρόπο συστηματικό και αντικειμενικό, το 

αποτέλεσμα ορισμένης δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους τους οποίους 

αυτή επιδιώκει και την καταλληλότητα των μέσων και μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξή τους. Στο χώρο της εκπαίδευσης αξιολόγηση 

είναι η συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού επίτευξης των επιδιωκόμενων 

από το εκπαιδευτικό σύστημα σκοπών και ειδικών στόχων. Η αξιολόγηση αυτή 

μπορεί να γίνει σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής τάξης ή σχολικής 

μονάδας, σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο, με μέσα και μεθόδους 

κατάλληλα σε κάθε περίπτωση. 2. Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής 

παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της 

μάθησής του, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, 

παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με το έργο του 

σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής 

διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό των στόχων και ολοκληρώνεται με 

τον έλεγχο της επίτευξής τους. Πρώτιστος στόχος της είναι η συνεχής βελτίωση 

της διδασκαλίας και της γενικότερης λειτουργίας του σχολείου καθώς και η 

συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το αποτέλεσμα των 

προσπαθειών τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά μαθησιακά 

αποτελέσματα. 3. Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του 

μαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός και σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει 

χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή του Δημοτικού Σχολείου. 
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Αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε 

άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το 

ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η 

συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του 

σχολείου.». 

1.2 Αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων1

Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων στις νεότερες και στις σύγχρονες 

μορφές μαζικής εκπαίδευσης συνιστά ένα αναπόσπαστο κομμάτι των αναλυτικών 

προγραμμάτων και των παιδαγωγικών πρακτικών. Αποτελεί, παρά τις 

ωραιοποιήσεις που έχουν επιχειρηθεί, το σημαντικότερο μηχανισμό για τον έλεγχο 

και την αποτίμηση της ατομικής επίδοσης των εκπαιδευόμενων και ευρύτερα για 

τον έλεγχο και την αποτίμηση της ανταπόκρισης των εκπαιδευόμενων στους 

στόχους του συνόλου και των τμημάτων του πραγματοποιούμενου αναλυτικού 

προγράμματος από το σχολείο, τουτέστιν των έγκυρων εκπαιδευτικών λόγων και 

πρακτικών. Στόχος ή αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού είναι η ρητή ή άρρητη 

σύγκριση και ιεραρχική τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων είτε μεταξύ τους, είτε με 

βάση νόρμες και κριτήρια που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Ως τέτοιος μηχανισμός, η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων παρέχει 

μακροπρόθεσμα τις εκπαιδευτικές συνθήκες της κοινωνικής επιλογής  και 

κατανομής των ατόμων και του ελέγχου της πρόσβασης σε εξειδικευμένους 

λόγους και ταυτότητες και, κατ’ επέκταση, της ρύθμισης ή της συγκρότησης της 

υποκειμενικότητας.  

Παράλληλα, η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θεωρείται ότι είναι και 

ένας λιγότερο ή περισσότερο ορατός μηχανισμός ελέγχου και ανατροφοδότησης 

(και επομένως επικύρωσης και νομιμοποίησης ή διαμόρφωσης και τροποποίησης) 

του πραγματοποιούμενου αναλυτικού προγράμματος, δηλαδή, της δομής, του 

περιεχομένου και των πρακτικών μετάδοσης του εκπαιδευτικού λόγου, με όλες τις 

σχέσεις εξουσίας που φέρουν μαζί τους.  

Σήμερα η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων διαμορφώνεται ως ένα 

ιδιαίτερο σύστημα σχέσεων, πρακτικών, διαδικασιών, τεχνικών, εργαλείων και 
                                                 
1 Πηγή: Σολομών Ιωσήφ (1998), Μοντέλα και πρακτικές εκπαιδευτικής αξιολόγησης: 

Μορφές κοινωνικούς ελέγχου και συγκρότηση παιδαγωγικών υποκειμένων, Virtual School, 

The sciences of Education Online, τόμος 1, τεύχος 2, Αύγουστος  1998, 

http://www.auth.gr/virtualschool/1.2/TheoryResearch/CongressSolomon.html. 
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αποτελεσμάτων. Το σύστημα αυτό - είτε διαχέεται στην καθημερινή εκπαιδευτική 

πράξη είτε αποτελεί τα ορατά σημεία στίξης (και την … τελεία) της άρθρωσης μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (υπό μορφή εξεταστικών τελετουργιών, τεστ, 

προφορικών ή γραπτών εξετάσεων, ενδοσχολικών ή δημοσίων) – αποτελεί τη 

συμπύκνωση της άρθρωσης της γνώσης / εξουσίας στο σχολείο. Η συγκεκριμένη 

μορφή που το σύστημα αυτό παίρνει έχει επομένως σημαντικές επιπτώσεις στη 

διαμόρφωση των παιδαγωγικών  ταυτοτήτων, αφ’ ενός διότι δρα ευθέως και, 

συχνά, βίαια πάνω στην εμπειρία, στα συναισθήματα και την σκέψη αλλά και στη 

σταδιοδρομία των παιδαγωγικών υποκειμένων, αφ’ ετέρου διότι αποτελεί έναν 

από τους καθοριστικότερους παράγοντες στην αναπαραγωγή και διαμόρφωση των 

παιδαγωγικών πρακτικών.  

1.3 Ένα web-based σύστημα αξιολόγησης των σπουδαστών 

Η παρούσα εργασία αφορά στην ανάπτυξη ενός web-based συστήματος 

αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ειδικότερα αξιολόγησης των 

εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου σπουδών. Η διαδικασία της 

αξιολόγησης αποτελείται από τρία (3) στάδια: 

I. Κατά το πρώτο στάδιο, της αρχικής - προκαταρκτικής αξιολόγησης, 

πραγματοποιείται η διερεύνηση του μαθησιακού επιπέδου των σπουδαστών, 

με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους καθηγητές ώστε να 

διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό και ουσιαστικό περιβάλλον μάθησης για 

τους σπουδαστές τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου και να 

προσαρμόσουν κατάλληλα το πρόγραμμα της εκπαίδευσης όσον αφορά τα 

μαθήματα που διδάσκουν. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει συνολικά για 

κάθε τμήμα σπουδαστών είτε και εξατομικευμένα. Η αρχική αξιολόγηση 

συνίσταται στη συμπλήρωση από τη μεριά των σπουδαστών ενός τεστ 

δεξιοτήτων και γνώσεων, όπως θα ορίζεται από τον εκάστοτε καθηγητή, με 

στόχο τον προσδιορισμό του μαθησιακού τους επιπέδου. Τα αποτελέσματα 

θα είναι ορατά και από τον καθηγητή και από τον συγκεκριμένο σπουδαστή 

ενώ δε θα χρησιμοποιούνται βαθμολογικά. 

II. Κατά το δεύτερο στάδιο, της ενδιάμεσης - διαμοφωτικής αξιολόγησης, 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά 

ένα συγκεκριμένο μάθημα μέχρι τα μέσα περίπου του εξαμήνου σπουδών. 

Στόχος είναι να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας μέχρι εκείνη τη στιγμή και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες 

αλλαγές από την πλευρά του διδάσκοντα, ώστε να επιτευχθούν οι 
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επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθησιακοί και διδακτικοί στόχοι. Η υλοποίηση 

του σταδίου αυτού περιλαμβάνει τη συμπλήρωση από τη μεριά των 

σπουδαστών που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα ενός τεστ, όπως 

θα ορίζεται από τον εκάστοτε καθηγητή κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού 

του εξαμήνου. Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά και από τον καθηγητή και 

από τον συγκεκριμένο σπουδαστή ενώ θα δύναται να χρησιμοποιηθούν και 

για την βαθμολόγηση του σπουδαστή. 

III. Κατά το τρίτο στάδιο, της τελικής - ολικής αξιολόγησης, 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσον αφορά 

ένα συγκεκριμένο μάθημα καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Στόχος είναι 

να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 

σύνολό της και να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες αλλαγές, από την 

πλευρά του διδάσκοντα, στο σχεδιασμό του διδασκαλίας του μαθήματος 

ώστε να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί, μαθησιακοί και 

διδακτικοί στόχοι. Η υλοποίηση του σταδίου αυτού περιλαμβάνει τη 

συμπλήρωση από τη μεριά των σπουδαστών που παρακολουθούν το 

συγκεκριμένο μάθημα ενός τεστ, όπως θα ορίζεται από τον εκάστοτε 

καθηγητή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα αποτελέσματα θα είναι ορατά 

και από τον καθηγητή και από τον συγκεκριμένο σπουδαστή ενώ θα 

χρησιμοποιούνται για την τελική βαθμολόγηση του σπουδαστή. 

1.4 Χρήστες του συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος θα εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 

τέσσερις (4) κατηγορίες: 

1. Διαχειριστές του συστήματος, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα των 

καθηγητών και των υπεύθυνων μαθημάτων και επιπλέον έχουν πρόσβαση 

στις λειτουργίες διαχείρισης των χρηστών, στις λειτουργίες διαχείρισης του 

συστήματος και στις λειτουργίες διαχείρισης του τρέχοντος εξαμήνου. 

2. Υπεύθυνοι μαθημάτων, οι οποίοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης των 

ερωτήσεων για κάθε μάθημα στο οποίο έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι, 

διαχείρισης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης, εγγραφής σπουδαστών σε 

κάθε τμήμα που διδάσκουν, κλπ. 

3. Καθηγητές, οι οποίοι έχουν δικαιώματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

ερωτηματολογίων για τα τμήματα στα οποία διδάσκουν, εγγραφής 

σπουδαστών σε κάθε τμήμα που διδάσκουν, και εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων για τα τμήματα που διδάσκουν. 
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4. Σπουδαστές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης, ανάλογα με τα μαθήματα που παρακολουθούν, για να τα 

συμπληρώσουν και επίσης να δουν τα προσωπικά τους αποτελέσματα μετά 

την ολοκλήρωση κάθε αξιολόγησης. 

1.5 Είδη ερωτήσεων, ερωτηματολόγια και επέκταση του 

συστήματος 

Τα είδη των ερωτήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα είναι τα εξής: 

1. Ερωτήσεις ανάπτυξης, οι απαντήσεις των οποίων περιλαμβάνουν την 

σύνταξη ενός κειμένου από τη μεριά του σπουδαστή. 

2. Ερωτήσεις σωστό-λάθος, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται με την 

επιλογή σωστό ή την επιλογή λάθος από τη μεριά του σπουδαστή. 

3. Ερωτήσεις πολλαπλών επλογών, οι οποίες μπορούν να διαθέτουν από 

τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) δυνατές επιλογές-απαντήσεις και οι απαντήσεις 

των οποίων περιλαμβάνουν την επιλογή-μαρκάρισμα από τη μεριά του 

σπουδαστή  των επιλογών-απαντήσεων που θεωρούνται ότι επαληθεύουν την 

ερώτηση. 

Κατά την αρχική αξιολόγηση, όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται ότι ανήκουν 

στο επίπεδο γνώσης. Κατά την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση, οι ερωτήσεις 

κατατάσσονται σε επίπεδα (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολογική κρίση) καθώς και σε βαθμούς δυσκολίας (1-5). 

Τα ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης ορίζονται με την επιλογή των 

ερωτήσεων αρχικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Τα 

ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης ορίζονται με την επιλογή 

του αριθμού των ερωτήσεων ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης σωστό-λάθος 

και πολλαπλών επιλογών κάθε επιπέδου και κάθε βαθμού δυσκολίας που θα 

περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, κάθε ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης και 

τελικής αξιολόγησης περιλαμβάνει και μία ερώτηση ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις που 

θα εμφανιστούν όταν κάποιος σπουδαστής ξεκινήσει τη διαδικασία συμπλήρωσης 

ενός ερωτηματολογίου ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης επιλέγονται τυχαία από 

το σύστημα κατά την εκκίνηση της διαδικασίας, σύμφωνα με τους παραπάνω 

κανόνες. Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας αριθμός σπουδαστών ξεκινήσει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης του ίδιου ερωτηματολογίου ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, οι 

ερωτήσεις που θα εμφανιστούν σε κάθε σπουδαστή θα είναι διαφορετικές από τις 

ερωτήσεις που θα εμφανιστούν στους υπόλοιπους, αλλά όλοι οι σπουδαστές θα 

καλεστούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ίδιου επιπέδου και του ίδιου βαθμού 
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δυσκολίας. Επίσης, για κάθε ερωτηματολόγιο ορίζεται και το χρονικό διάστημα 

στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμπλήρωσή του από τους σπουδαστές. 

Το παρόν σύστημα αξιολόγησης έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι εύκολα επεκτάσιμο και σε άλλες κατηγορίες ερωτήσεων, όπως ερωτήσεις 

συμπλήρωσης κενού, ερωτήσεις ιεράρχησης, ερωτήσεις προσαρμογής ή σύζευξης, 

κλπ. Αυτό βέβαια απαιτεί την προσθήκη στη βάση δεδομένων των κατάλληλων 

πινάκων για τις νέες κατηγορίες ερωτήσεων σε αντιστοιχία με τους ήδη 

υπάρχοντες πίνακες και προγραμματιστική επέμβαση στα σημεία του κώδικα που 

διαχειρίζονται τις ερωτήσεις και τα ερωτηματολόγια καθώς και στα σημεία που 

ασχολούνται με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. 
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Κεφάλαιο 2 

Περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος 

Οι λειτουργίες που επιτελεί το σύστημα αξιολόγησης της διαδικασίας του 

εκπαιδευτικού έργου, χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:  

1. Λειτουργίες διαχείρισης χρηστών 

2. Λειτουργίες διαχείρισης συστήματος 

3. Λειτουργίες διαχείρισης τρέχοντος εξαμήνου 

4. Λειτουργίες αρχικής αξιολόγησης 

5. Λειτουργίες ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης 

6. Λειτουργίες που αφορούν τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο, περιγράφονται αναλυτικά αυτές οι λειτουργίες. 
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2.1 Λειτουργίες Διαχείρισης Χρηστών 

1. Εισαγωγή νέου καθηγητή 

2. Τροποποίηση στοιχείων καθηγητή 

3. Διαγραφή καθηγητή 

4. Αλλαγή κωδικού χρήστη καθηγητή 

5. Ορισμός καθηγητή ως διαχειριστή συστήματος 

6. Ορισμός καθηγητή ως υπεύθυνου μαθήματος 

7. Εισαγωγή νέου σπουδαστή 

8. Τροποποίηση στοιχείων σπουδαστή 

9. Διαγραφή σπουδαστή 

10. Αλλαγή κωδικού χρήστη σπουδαστή 

11. Αλλαγή προσωπικού κωδικού πρόσβασης 

2.1.1 Λειτουργία «Εισαγωγή νέου καθηγητή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν τον καθηγητή που 

θέλει να εισάγει στο σύστημα (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, όνομα χρήστη, 

κωδικός χρήστη). Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα ανωτέρω πεδία μπορεί να 

πατήσει ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης δεν έχει συμπληρώσει κάποιο από τα ανωτέρω πεδία, καλείται να το 

κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επιπλέον, για λόγους ασφάλειας 

και επειδή στα πεδία κωδικός χρήστη και επιβεβαίωση κωδικού χρήστη, το 

κείμενο δεν εμφανίζεται, γίνεται έλεγχος αν οι κωδικοί που έχει δώσει ο χρήστης 

στα δύο αυτά πεδία είναι ίδιοι. Αν οι κωδικοί αυτοί δεν είναι ίδιοι, ο χρήστης 

ειδοποιείται σχετικά και καλείται να ξαναδώσει τους κωδικούς. Αν όλοι οι έλεγχοι 

ολοκληρωθούν επιτυχώς και προτού ο νέος καθηγητής εισαχθεί στο σύστημα, 

γίνεται έλεγχος αν αυτός υπάρχει ήδη (βάσει του επωνύμου του, του ονόματος 

και του πατρωνύμου του), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Επίσης, 

ελέγχεται αν υπάρχει ήδη κάποιος χρήστης του συστήματος είτε καθηγητής είτε 

σπουδαστής με το ίδιο όνομα χρήστη, οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Αν 

και αυτοί οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο νέος καθηγητής εισάγεται στη 

βάση δεδομένων (πίνακας TEACHERS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: newTeacher.php  

insertTeacher.php. 
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2.1.2 Λειτουργία «Τροποποίηση στοιχείων καθηγητή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα για ποιον από τους καθηγητές που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα θέλει να τροποποιήσει τα στοιχεία. Στη συνέχεια, για 

τον επιλεγμένο καθηγητή εμφανίζονται το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμό 

του και το αντίστοιχο όνομα χρήστη. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει 

οποιαδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία 

στην φόρμα και πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 

συμπληρώσει κανένα από τα πεδία, καλείται να το κάνει προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η τροποποίηση. Πριν τροποποιηθούν τα στοιχεία του επιλεγμένου 

καθηγητή, γίνεται έλεγχος αν αυτός υπάρχει ήδη (βάσει του επωνύμου του, του 

ονόματος και του πατρωνύμου του), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. 

Επίσης, ελέγχεται αν υπάρχει ήδη κάποιος χρήστης του συστήματος είτε 

καθηγητής είτε σπουδαστής με το ίδιο όνομα χρήστη, οπότε ο χρήστης 

ειδοποιείται σχετικά. Αν και αυτοί οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, 

τροποποιούνται τα κατάλληλα πεδία στη βάση δεδομένων (πίνακας TEACHERS) 

και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία 

αρχείων: changeTeacherData.php  showTeacherData.php  

doChangeTeacherData.php. 

2.1.3 Λειτουργία «Διαγραφή καθηγητή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα ποιον από τους καθηγητές που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα θέλει να διαγράψει. Στη συνέχεια και αφού ο χρήστης 

επιβεβαιώσει την επιλογή του, γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν αναφορές στη βάση 

δεδομένων για τον επιλεγμένο καθηγητή (πίνακες DIVISIONS, IQTX_TABLE, 

IQWR_TABLE, IQMC_TABLE, IQNAIRE, IQNAIRE_ON, MFQTX_TABLE, 

MFQWR_TABLE, MFQMC_TABLE, MFQNAIRE, MFQNAIRE_ON). Αν υπάρχουν 

τέτοιες σχετικές αναφορές στη βάση δεδομένων, ο επιλεγμένος καθηγητής δεν 

μπορεί να διαγραφεί και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Διαφορετικά, ο 

επιλεγμένος καθηγητής διαγράφεται από τη βάση δεδομένων (πίνακας 

TEACHERS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ακολουθία αρχείων: removeTeacher.php  doRemoveTeacher.php. 
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2.1.4 Λειτουργία «Αλλαγή κωδικού χρήστη καθηγητή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα για ποιον από τους καθηγητές που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα θέλει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα 

και να συμπληρώσει τα πεδία «Νέος κωδικός χρήστη» και «Επιβεβαίωση νέου 

κωδικού». Αφού ο χρήστης επιλέξει τον καθηγητή και συμπληρώσει τα ανωτέρω 

πεδία, μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποιον καθηγητή ή δεν έχει 

συμπληρώσει το πεδίο νέος κωδικός πρόσβασης, καλείται να το κάνει προκειμένου 

να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, για λόγους ασφάλειας και επειδή στα πεδία 

νέος κωδικός χρήστη και επιβεβαίωση νέου κωδικού, το κείμενο δεν εμφανίζεται, 

γίνεται έλεγχος αν οι κωδικοί που έχει δώσει ο χρήστης στα δύο αυτά πεδία είναι 

ίδιοι. Αν οι κωδικοί αυτοί δεν είναι ίδιοι, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά και 

καλείται να ξαναδώσει τους κωδικούς. Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ο χρήστης ρωτάται αν είναι σίγουρος ότι θέλει να αλλάξει τον κωδικό 

πρόσβασης του επιλεγμένου καθηγητή. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά, ο 

κωδικός πρόσβασης του επιλεγμένου καθηγητή αλλάζει με την τροποποίηση της 

αντίστοιχης εγγραφής στη βάση δεδομένων (πίνακας TEACHERS) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

changeTeacherPassword.php  doChangeTeacherPassword.php. 

2.1.5 Λειτουργία «Ορισμός καθηγητή ως διαχειριστή συστήματος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα ποιον από τους καθηγητές που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα θέλει να ορίσει ως διαχειριστή του. Αφού ο χρήστης 

επιλέξει τον καθηγητή που θέλει μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποιον 

καθηγητή, καλείται να το κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. 

Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης ρωτάται αν είναι 

σίγουρος ότι θέλει να ορίσει τον επιλεγμένο καθηγητή ως διαχειριστή του 

συστήματος. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά, ο επιλεγμένος καθηγητής ορίζεται 

ως διαχειριστής του συστήματος με την τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής 

στη βάση δεδομένων (πίνακας TEACHERS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: setAdmin.php  

doSetAdmin.php. 

2.1.6 Λειτουργία «Ορισμός καθηγητή ως υπεύθυνου μαθήματος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα ποιον από τους καθηγητές που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα θέλει να ορίσει ως υπεύθυνο μαθήματος καθώς και το 

αντίστοιχο μάθημα. Αφού ο χρήστης επιλέξει τον καθηγητή και το μάθημα που 

θέλει μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κάποιον καθηγητή, καλείται να το 

κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας, ο χρήστης ρωτάται αν είναι σίγουρος ότι θέλει να ορίσει τον 

επιλεγμένο καθηγητή ως υπεύθυνο του επιλεγμένου μαθήματος. Αν ο χρήστης 

απαντήσει θετικά, ο επιλεγμένος καθηγητής ορίζεται ως υπεύθυνος του 

επιλεγμένου μαθήματος με την εισαγωγή μιας νέας εγγραφής στη βάση 

δεδομένων (πίνακας COURSETEACHERS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: setCourseAdmin.php  

doSetCourseAdmin.php. 

2.1.7 Λειτουργία «Εισαγωγή νέου σπουδαστή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία που αφορούν τον σπουδαστή που 

θέλει να εισάγει στο σύστημα (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου) 

και να επιλέξει από δύο λίστες το τμήμα σχολής και εξάμηνο εγγραφής του 

σπουδαστή στο τμήμα. Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα ανωτέρω πεδία μπορεί 

να πατήσει ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης δεν έχει συμπληρώσει κάποιο από τα ανωτέρω πεδία, καλείται να το 

κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν 

επιτυχώς και προτού ο νέος σπουδαστής εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος 

αν αυτός υπάρχει ήδη (βάσει του επωνύμου του, του ονόματος και του 

πατρωνύμου του), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Επίσης, ελέγχεται αν 

υπάρχει ήδη κάποιος χρήστης του συστήματος είτε καθηγητής είτε σπουδαστής με 

το ίδιο όνομα χρήστη (που στην περίπτωση του σπουδαστή συμπίπτει με τον 

αριθμό μητρώου του), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Αν και αυτοί οι 

έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, ο νέος σπουδαστής εισάγεται στη βάση 
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δεδομένων (πίνακας STUDENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: newStudent.php  insertStudent.php. 

(Σημείωση: Όταν ένας νέος σπουδαστής εισάγεται στο σύστημα, το 

όνομα χρήστη και ο κωδικός χρήστη συμπίπτουν με τον αριθμό μητρώου του. Στη 

συνέχεια, σε κάθε χρήστη δίνεται η δυνατότητα να αλλάξει τον κωδικό του.). 

2.1.8 Λειτουργία «Τροποποίηση στοιχείων σπουδαστή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα για ποιον από τους σπουδαστές που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα θέλει να τροποποιήσει τα στοιχεία. Στη συνέχεια, για 

τον επιλεγμένο σπουδαστή εμφανίζονται το ονοματεπώνυμό του, το πατρώνυμό 

του και το αντίστοιχο όνομα χρήστη. Ο διαχειριστής μπορεί να αλλάξει 

οποιαδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία 

στην φόρμα και πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 

συμπληρώσει κανένα από τα πεδία, καλείται να το κάνει προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η τροποποίηση. Πριν τροποποιηθούν τα στοιχεία του επιλεγμένου 

σπουδαστή, γίνεται έλεγχος αν αυτός υπάρχει ήδη (βάσει του επωνύμου του, του 

ονόματος και του πατρωνύμου του), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. 

Επίσης, ελέγχεται αν υπάρχει ήδη κάποιος χρήστης του συστήματος είτε 

καθηγητής είτε σπουδαστής με το ίδιο όνομα χρήστη, οπότε ο χρήστης 

ειδοποιείται σχετικά. Αν και αυτοί οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, 

τροποποιούνται τα κατάλληλα πεδία στη βάση δεδομένων (πίνακας STUDENTS) 

και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία 

αρχείων: changeStudentData.php  showStudentData.php  

doChangeStudentData.php. 

2.1.9 Λειτουργία «Διαγραφή σπουδαστή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα ποιον από τους σπουδαστές που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα θέλει να διαγράψει. Στη συνέχεια και αφού ο χρήστης 

επιβεβαιώσει την επιλογή του, γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν αναφορές στη βάση 

δεδομένων για τον επιλεγμένο σπουδαστή (πίνακας DIVISIONSTUDENTS). Αν 

υπάρχουν τέτοιες σχετικές αναφορές, ο επιλεγμένος σπουδαστής δεν μπορεί να 

διαγραφεί και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Διαφορετικά, ο επιλεγμένος 
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σπουδαστής διαγράφεται από τη βάση δεδομένων (πίνακας STUDENTS) και ο 

χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

removeStudent.php  doRemoveStudent.php. 

2.1.10 Λειτουργία «Αλλαγή κωδικού χρήστη σπουδαστή» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης εισάγεται σε μία φόρμα, 

όπου θα πρέπει να επιλέξει από μία λίστα για ποιον από τους σπουδαστές που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα θέλει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα 

και να συμπληρώσει τα πεδία «Νέος κωδικός χρήστη» και «Επιβεβαίωση νέου 

κωδικού». Αφού ο χρήστης επιλέξει τον σπουδαστή και συμπληρώσει τα ανωτέρω 

πεδία, μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο νέος κωδικός 

πρόσβασης, καλείται να το κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, 

για λόγους ασφάλειας και επειδή στα πεδία νέος κωδικός χρήστη και επιβεβαίωση 

νέου κωδικού, το κείμενο δεν εμφανίζεται, γίνεται έλεγχος αν οι κωδικοί που έχει 

δώσει ο χρήστης στα δύο αυτά πεδία είναι ίδιοι. Αν οι κωδικοί αυτοί δεν είναι ίδιοι, 

ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά και καλείται να ξαναδώσει τους κωδικούς. 

Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης ρωτάται αν είναι 

σίγουρος ότι θέλει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου 

σπουδαστή. Αν ο χρήστης απαντήσει θετικά, ο κωδικός πρόσβασης του 

επιλεγμένου σπουδαστή αλλάζει με την τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής 

στη βάση δεδομένων (πίνακας STUDENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: changeStudentPassword.php 

 doChangeStudentPassword.php. 

2.1.11 Λειτουργία «Αλλαγή προσωπικού κωδικού πρόσβασης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες του συστήματος 

(εκτός των διαχειριστών, οι οποίοι εκτελούν αντίστοιχα τη λειτουργία «Αλλαγή 

κωδικού χρήστη καθηγητή»). Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, ο χρήστης 

εισάγεται σε μία φόρμα, όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τα πεδία «Νέος κωδικός 

χρήστη» και «Επιβεβαίωση νέου κωδικού». Αφού ο χρήστης συμπληρώσει τα 

ανωτέρω πεδία, μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει συμπληρώσει το πεδίο νέος κωδικός 

πρόσβασης, καλείται να το κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, 

για λόγους ασφάλειας και επειδή στα πεδία νέος κωδικός χρήστη και επιβεβαίωση 

νέου κωδικού, το κείμενο δεν εμφανίζεται, γίνεται έλεγχος αν οι κωδικοί που έχει 
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δώσει ο χρήστης στα δύο αυτά πεδία είναι ίδιοι. Αν οι κωδικοί αυτοί δεν είναι ίδιοι, 

ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά και καλείται να ξαναδώσει τους κωδικούς. 

Επιπλέον, πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης ρωτάται αν είναι 

σίγουρος ότι θέλει να αλλάξει τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Αν ο 

χρήστης απαντήσει θετικά, ο προσωπικός του κωδικός πρόσβασης αλλάζει με την 

τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής στη βάση δεδομένων (πίνακας TEACHERS 

ή πίνακας STUDENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: changePassword.php  

doChangePassword.php. 

 

2.2 Λειτουργίες Διαχείρισης Συστήματος 

1. Εισαγωγή νέου εκπαιδευτικού έτους 

2. Διαγραφή εκπαιδευτικού έτους 

3. Εισαγωγή νέου τμήματος σχολής 

4. Διαγραφή τμήματος σχολής 

5. Μετονομασία τμήματος σχολής 

6. Εισαγωγή μαθήματος 

7. Διαγραφή μαθήματος 

8. Μετονομασία μαθήματος 

9. Προσθήκη διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

10. Διακοπή διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

11. Αλλαγή εξαμήνου σπουδών διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

2.2.1 Λειτουργία «Εισαγωγή νέου εκπαιδευτικού έτους» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

εκπαιδευτικά έτη που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Ο χρήστης προκειμένου να 

εισάγει ένα νέο εκπαιδευτικό έτος στο σύστημα, δηλώνει το έτος (με τέσσερα 

ψηφία) στο οποίο αυτό ξεκινά στο εμφανιζόμενο πλαίσιο και πατάει το κουμπί 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν 

έχει δώσει το έτος, καλείται να το κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. 

Επιπλέον, γίνεται έλεγχος αν αυτό που έχει δώσει ο χρήστης είναι έγκυρο έτος. 

Για να είναι ένα έτος έγκυρο θα πρέπει να έχει δηλωθεί με τέσσερα αριθμητικά 

ψηφία και να είναι μεταξύ του 1950 και του 2100. Αν το έτος είναι έγκυρο, η 

διαδικασία εισαγωγής του συνεχίζεται, ενώ διαφορετικά ο χρήστης καλείται να 
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ξαναδώσει το έτος. Πριν το νέο εκπαιδευτικό έτος εισαχθεί στο σύστημα και αφού 

ο χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του, γίνεται έλεγχος αν αυτό υπάρχει ήδη, 

οπότε ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά ενώ διαφορετικά, το νέο εκπαιδευτικό έτος 

εισάγεται στη βάση δεδομένων (πίνακας EDUYEAR). Επίσης, στη βάση εισάγονται 

και τα δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) που σχετίζονται με το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος (πίνακας SEMESTER). Αν η διαδικασία εισαγωγής 

των νέων εγγραφών στη βάση δεδομένων ολοκληρωθεί κανονικά, ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ειδάλλως ειδοποιείται για το 

πρόβλημα. Ακολουθία αρχείων: newYear.php  insertYear.php. 

2.2.2 Λειτουργία «Διαγραφή εκπαιδευτικού έτους» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

εκπαιδευτικά έτη που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει 

ποιο εκπαιδευτικό έτος θέλει να διαγράψει και να πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία. Πριν το εκπαιδευτικό έτος διαγραφεί, ο χρήστης θα 

πρέπει να επικυρώσει την επιλογή του και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αν 

υπάρχουν σχετικές με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος εγγραφές σε όλη τη 

βάση δεδομένων (πίνακες DIVISIONS, STUDENTS), οπότε ο χρήστης ειδοποιείται 

ότι δεν μπορεί να το διαγράψει, ενώ, διαφορετικά, το εκπαιδευτικό έτος 

διαγράφεται από τη βάση δεδομένων (πίνακας EDUYEAR). Επίσης, από τη βάση 

διαγράφονται και τα δύο εκπαιδευτικά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) που 

σχετίζονται με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έτος (πίνακας SEMESTER). Αν η 

διαδικασία διαγραφής των σχετικών εγγραφών στη βάση δεδομένων ολοκληρωθεί 

κανονικά, ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ειδάλλως 

ειδοποιείται για το πρόβλημα. Ακολουθία αρχείων: deleteYear.php  

doDeleteYear.php. 

2.2.3 Λειτουργία «Εισαγωγή νέου τμήματος σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

τμήματα σχολής που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Ο χρήστης προκειμένου να εισάγει ένα νέο τμήμα 

στο σύστημα, δηλώνει την ονομασία του στο εμφανιζόμενο πλαίσιο και πατάει το 

κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης δεν έχει δώσει ονομασία για το νέο τμήμα που θέλει, καλείται να το 

κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν το νέο τμήμα εισαχθεί στο 
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σύστημα και αφού ο χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του, γίνεται έλεγχος αν 

υπάρχει ήδη κάποιο τμήμα με την ίδια ονομασία και, στην περίπτωση αυτή, ο 

χρήστης ειδοποιείται σχετικά ενώ αν δεν υπάρχει, το νέο τμήμα εισάγεται στη 

βάση δεδομένων (πίνακας DEPARTMENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: newDepart.php  

insertDepart.php. 

2.2.4 Λειτουργία «Διαγραφή τμήματος σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

τμήματα σχολής που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο τμήμα θέλει 

να διαγράψει και να πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Πριν 

το νέο τμήμα διαγραφεί, ο χρήστης θα πρέπει να επικυρώσει την επιλογή του και 

στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν σχετικές με το τμήμα εγγραφές σε όλη 

τη βάση δεδομένων (πίνακες STUDENTS, DIVISIONS) οπότε ο χρήστης 

ειδοποιείται ότι δεν μπορεί να διαγράψει το τμήμα ενώ, διαφορετικά, το τμήμα 

διαγράφεται από τη βάση δεδομένων (πίνακας DEPARTMENTS). Επίσης, 

διαγράφονται και οι τυχόν συσχετίσεις του συγκεκριμένου τμήματος με μαθήματα 

(πίνακας COURTODEPARTS). Αν η διαδικασία διαγραφής των σχετικών εγγραφών 

στη βάση δεδομένων ολοκληρωθεί κανονικά, ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ειδάλλως ειδοποιείται για το πρόβλημα. Ακολουθία 

αρχείων: deleteDepart.php  doDeleteDepart.php. 

2.2.5 Λειτουργία «Μετονομασία τμήματος σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

τμήματα σχολής που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο τμήμα θέλει 

να μετονομάσει, να δηλώσει τη νέα ονομασία του τμήματος στο εμφανιζόμενο 

πλαίσιο και να πατήσει ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει νέα ονομασία για το επιλεγμένο τμήμα, 

καλείται να το κάνει προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν το νέο τμήμα 

μετονομαστεί, γίνεται έλεγχος αν η νέα ονομασία χρησιμοποιείται ήδη για κάποιο 

άλλο τμήμα, οπότε ο χρήστης ειδοποιείται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

ίδια ονομασία ενώ διαφορετικά το τμήμα μετονομάζεται (πίνακας DEPARTMENTS) 
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και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία 

αρχείων: changeDepart.php  renameDepart.php. 

2.2.6 Λειτουργία «Εισαγωγή νέου μαθήματος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης προκειμένου να εισάγει ένα 

νέο μάθημα στο σύστημα, δηλώνει την ονομασία του στο εμφανιζόμενο πλαίσιο 

και πατάει το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επιπλέον, 

μπορεί να δηλώσει και σε ποιο τμήμα σχολής (από αυτά που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα) καθώς και σε ποιο εξάμηνο για κάθε επιλεγμένο τμήμα σχολής 

διδάσκεται το μάθημα που θα εισαχθεί σο σύστημα. Σε περίπτωση που ο χρήστης 

δεν έχει δώσει ονομασία για το νέο μάθημα, καλείται να το κάνει, προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν το νέο μάθημα εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται 

έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποιο μάθημα με την ίδια ονομασία και, στην περίπτωση 

αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Επίσης, γίνεται έλεγχος αν για κάθε τμήμα 

σχολής που έχει επιλέξει ο χρήστης να διδάσκεται το νέο μάθημα έχει δηλωθεί το 

εξάμηνο στο οποίο θα γίνεται αυτό. Αν υπάρχει μια τέτοια παράλειψη, ο χρήστης 

ειδοποιείται σχετικά. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς και αφού ο 

χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του, το νέο μάθημα εισάγεται στη βάση 

δεδομένων (πίνακας COURSES) και αν ο χρήστης δηλώσει και σε ποια τμήματα 

σχολής θα διδάσκεται το μάθημα τότε εισάγονται και οι αντίστοιχες εγγραφές στη 

βάση δεδομένων (πίνακας COURSESTODEPARTS). Τέλος, ο χρήστης ειδοποιείται 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: newCourse.php  

insertCourse.php. 

2.2.7 Λειτουργία «Διαγραφή μαθήματος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο 

μάθημα θέλει να διαγράψει και να πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ για να ολοκληρώσει τη 

διαδικασία. Πριν το νέο μάθημα διαγραφεί, ο χρήστης θα πρέπει να επικυρώσει 

την επιλογή του και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν σχετικές με το 

τμήμα εγγραφές σε όλη τη βάση δεδομένων (πίνακας DIVISIONS) οπότε ο 

χρήστης ειδοποιείται ότι δεν μπορεί να διαγράψει το μάθημα ενώ, διαφορετικά, το 
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μάθημα διαγράφεται από τη βάση δεδομένων (πίνακας DEPARTMENTS). Επίσης, 

διαγράφονται και οι τυχόν συσχετίσεις του συγκεκριμένου μαθήματος με τμήματα 

σχολής (πίνακας COURTODEPARTS). Αν η διαδικασία διαγραφής των σχετικών 

εγγραφών στη βάση δεδομένων ολοκληρωθεί κανονικά, ο χρήστης ειδοποιείται 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ειδάλλως ειδοποιείται για το πρόβλημα. 

Ακολουθία αρχείων: deleteCourse.php  doDeleteCourse.php. 

2.2.8 Λειτουργία «Μετονομασία μαθήματος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο 

μάθημα θέλει να μετονομάσει, να δώσει τη νέα ονομασία στο εμφανιζόμενο 

πλαίσιο και να πατήσει ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει 

δώσει νέα ονομασία για το μάθημα, καλείται να το κάνει, προκειμένου να 

συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν το μάθημα μετονομαστεί, γίνεται έλεγχος αν 

υπάρχει ήδη κάποιο μάθημα με την ίδια ονομασία και, στην περίπτωση αυτή, ο 

χρήστης ειδοποιείται ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια ονομασία. Αν όλοι 

οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, τροποποιείται η αντίστοιχη εγγραφή στη 

βάση δεδομένων (πίνακας COURSES) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: renameCourse.php  

doRenameCourse.php. 

2.2.9 Λειτουργία «Προσθήκη διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα 

σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο 

μάθημα θέλει να τροποποιήσει και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, ο 

χρήστης επιλέγει το τμήμα σχολής στο οποίο θέλει να διδάσκεται το μάθημα. 

Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα σχολής για τα οποία δεν διδάσκεται το μάθημα, 

δηλαδή δεν υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα COURTODEPARTS. 

Επιπλέον, ο χρήστης δηλώνει και σε ποιο εξάμηνο για το συγκεκριμένο τμήμα 

σχολής θα διδάσκεται το μάθημα και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ  για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Το σύστημα ελέγχει αν, για το επιλεγμένο τμήμα σχολής, έχει 
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δηλωθεί το εξάμηνο στο οποίο θα διδάσκεται το μάθημα. Αν υπάρχει μια τέτοια 

παράλειψη, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά, διαφορετικά, και αφού ο χρήστης 

επιβεβαιώσει την επιλογή του, η αντίστοιχη εγγραφή εισάγεται στη βάση 

δεδομένων (πίνακας COURSESTODEPARTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: addCourseToDepart.php  

selectAddDepart.php  doAddCourseToDepart.php. 

2.2.10 Λειτουργία «Διακοπή διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα 

σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο 

μάθημα θέλει να τροποποιήσει και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, ο 

χρήστης επιλέγει το τμήμα σχολής από το οποίο θέλει να αφαιρέσει τη διδασκαλία 

του μαθήματος και μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα σχολής για τα οποία διδάσκεται το 

μάθημα, δηλαδή υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα COURTODEPARTS. Για 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο χρήστης μπορεί να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Πριν 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν σχετικές με το 

τμήμα και με το μάθημα εγγραφές σε όλη τη βάση δεδομένων (πίνακας 

DIVISIONS) οπότε ο χρήστης ειδοποιείται ότι δεν μπορεί να διακόψει τη 

διδασκαλία του μαθήματος στο συγκεκριμένο τμήμα ενώ, διαφορετικά, 

διαγράφεται η αντίστοιχη εγγραφή από τη βάση δεδομένων (πίνακας 

COURSESTODEPARTS) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: deleteCourseFromDepart.php  

selectDeleteDepart.php  doDeleteCourseFromDepart.php. 

2.2.11 Λειτουργία «Αλλαγή εξαμήνου σπουδών διδασκαλίας 

μαθήματος σε τμήμα σχολής» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλα τα 

μαθήματα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (LINUX), 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)). Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει ποιο 

μάθημα θέλει να τροποποιήσει και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, αν 

το επιλεγμένο μάθημα δεν διδάσκεται σε κάποιο τμήμα, ο χρήστης ειδοποιείται 
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σχετικά, διαφορετικά, ο χρήστης επιλέγει το τμήμα σχολής για το οποίο θέλει να 

τροποποιήσει το εξάμηνο στο οποίο διδάσκεται το επιλεγμένο μάθημα. 

Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα σχολής για τα οποία διδάσκεται το μάθημα, 

δηλαδή υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή στον πίνακα COURTODEPARTS. Πατώντας 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ο χρήστης ειδοποιείται για το εξάμηνο σπουδών που διδάσκεται το 

επιλεμένο μάθημα έως τώρα και με τη βοήθεια μιας λίστας μπορεί να επιλέξει το 

εξάμηνο στο οποίο θέλει να διδάσκεται το μάθημα από εδώ και πέρα και να 

πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τέλος, και αφού ο 

χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του, η αντίστοιχη εγγραφή στη βάση 

δεδομένων τροποποιείται κατάλληλα (πίνακας COURSESTODEPARTS) και ο 

χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

changeSemester.php  selectSemDepart.php  doSelectSemDepart.php  

doChangeSemester.php. 

 

2.3 Λειτουργίες Διαχείρισης Τρέχοντος Εξαμήνου 

1. Ορισμός τρέχοντος εξαμήνου 

2. Ορισμός τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου 

3. Προσθήκη σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος εξαμήνου 

4. Διαγραφή σπουδαστών από τμήμα τρέχοντος εξαμήνου 

5. Προβολή τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου 

6. Εξαγωγή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

7. Διαγραφή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

 

2.3.1 Λειτουργία «Ορισμός τρέχοντος εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη σε μία 

λίστα όλα τα εξάμηνα που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Ο χρήστης μπορεί να 

διαλέξει ποιο εξάμηνο θέλει να ορίσει ως το τρέχον και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αν 

ο χρήστης επιβεβαιώσει την επιλογή του, η διαδικασία ολοκληρώνεται με την 

ενημέρωση των σχετικών εγγραφών στον πίνακα SEMESTER και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

setCurrentSemester.php  doSetCurrentSemester.php. 
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2.3.2 Λειτουργία «Ορισμός τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη σε μία 

λίστα όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα σχολής. Ο χρήστης 

μπορεί να διαλέξει για ποιο μάθημα θέλει να ορίσει τα τμήματα για το τρέχον 

εξάμηνο και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, ο χρήστης συμπληρώνει 

τα στοιχεία για το νέο τμήμα που θέλει να ορίσει (Υποχρεωτικά στοιχεία: ημέρα, 

ώρα έναρξης, διάρκεια. Προαιρετικά στοιχεία: αίθουσα, καθηγητής, αναπληρωτής 

καθηγητής) και μπορεί να πατήσει ΕΙΣΑΓΩΓΗ για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ζητείται από τον χρήστη να 

επιβεβαιώσει την επιλογή του και αν συμβεί αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με 

την δημιουργία μιας νέας εγγραφής στη βάση δεδομένων (πίνακας DIVISIONS) 

και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Ακολουθία αρχείων: setDivision.php  

setDivisionData.php  doSetDivision.php. 

2.3.3 Λειτουργία «Προσθήκη σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος 

εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές (και στους 

διαχειριστές) του συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται 

στον χρήστη σε μία λίστα όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα 

σχολής. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει για ποιο μάθημα θέλει να ορίσει τα 

τμήματα για το τρέχον εξάμηνο και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, 

εμφανίζονται σε μια λίστα όλα τα τμήματα που έχουν οριστεί για το επιλεγμένο 

μάθημα και στα οποία διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης (εξαίρεση: στους 

διαχειριστές του συστήματος εμφανίζονται όλα τα τμήματα ανεξάρτητα από τους 

καθηγητές που έχουν οριστεί να διδάσκουν σε αυτά). Αν ο καθηγητής-χρήστης 

δεν έχει οριστεί να διδάσκει σε κάποιο τμήμα για το συγκεκριμένο μάθημα, τότε 

δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, επιλέγοντας σε ποιο τμήμα 

θέλει να προσθέσει σπουδαστές και πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζονται όλοι οι 

σπουδαστές που φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα σχολής και που δεν έχουν 

προστεθεί ήδη σε οποιοδήποτε τμήμα για το συγκεκριμένο μάθημα. Ο χρήστης 

επιλέγει από τη λίστα τους σπουδαστές που θέλει να προσθέσει στο συγκεκριμένο 

τμήμα και πατάει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Πριν την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, ζητείται από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την 

επιλογή του και αν συμβεί αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται με την δημιουργία 

τόσων νέων εγγραφών όσοι και οι επιλεγμένοι σπουδαστές στη βάση δεδομένων 
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(πίνακας DIVISIONSTUDENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Στη συνέχεια, 

ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα άλλο τμήμα στο οποίο θέλει να προσθέσει 

σπουδαστές ή να εξέλθει τελείως από την τρέχουσα λειτουργία. Ακολουθία 

αρχείων: addStudent.php  selectAddDivision.php  selectAddStudent.php  

doAddStudent.php. 

2.3.4 Λειτουργία «Διαγραφή σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος 

εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές (και στους 

διαχειριστές) του συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται 

στον χρήστη σε μία λίστα όλα τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα 

σχολής. Ο χρήστης μπορεί να διαλέξει για ποιο μάθημα θέλει να τροποποιήσει τα 

τμήματα για το τρέχον εξάμηνο και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Στην επόμενη οθόνη, 

εμφανίζονται σε μια λίστα όλα τα τμήματα που έχουν οριστεί για το επιλεγμένο 

μάθημα και στα οποία διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης (εξαίρεση: στους 

διαχειριστές του συστήματος εμφανίζονται όλα τα τμήματα ανεξάρτητα από τους 

καθηγητές που έχουν οριστεί να διδάσκουν σε αυτά). Αν ο καθηγητής-χρήστης 

δεν έχει οριστεί να διδάσκει σε κάποιο τμήμα για το συγκεκριμένο μάθημα, τότε 

δεν μπορεί να συνεχίσει τη διαδικασία. Διαφορετικά, επιλέγοντας από ποιο τμήμα 

θέλει να διαγράψει σπουδαστές και πατώντας ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζονται όλοι οι 

σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο συγκεκριμένο τμήμα για το συγκεκριμένο 

μάθημα. Ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τους σπουδαστές που θέλει να 

αφαιρέσει από το συγκεκριμένο τμήμα και πατάει ΣΥΝΕΧΕΙΑ για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ζητείται από τον χρήστη 

να επιβεβαιώσει την επιλογή του και αν συμβεί αυτό η διαδικασία ολοκληρώνεται 

με την διαγραφή τόσων εγγραφών όσοι και οι επιλεγμένοι σπουδαστές στη βάση 

δεδομένων (πίνακας DIVISIONSTUDENTS) και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα άλλο τμήμα από το οποίο θέλει 

να διαγράψει σπουδαστές ή να εξέλθει τελείως από την τρέχουσα λειτουργία. 

Ακολουθία αρχείων: removeStudent.php  selectRemoveDivision.php  

selectRemoveStudent.php  doRemoveStudent.php. 

2.3.5 Λειτουργία «Προβολή τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές (και στους 

διαχειριστές) του συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται 

στον χρήστη σε μία λίστα όλα τα μαθήματα προκειμένου να επιλέξει το μάθημα 
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για το οποίο θέλει να προβάλλει τα τμήματα.  Επιλέγοντας ο χρήστης το μάθημα 

και πατώντας ΣΥΝΧΕΙΑ, εμφανίζονται όλα τα τμήματα του επιλεγμένου 

μαθήματος. Επιλέγοντας το κάθε τμήμα εμφανίζονται και οι υπόλοιπες 

πληροφορίες για το τμήμα αυτό, δηλαδή οι καθηγητές που έχουν οριστεί για να 

διδάσκουν στο τμήμα και οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί σε αυτό. Ακολουθία 

αρχείων: showDivisions.php  doShowDivisions.php. 

2.3.6 Λειτουργία «Εξαγωγή δεδομένων προηγούμενων 

εκπαιδευτικών εξαμήνων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη σε μία 

λίστα όλα τα εκπαιδευτικά εξάμηνα πριν από το τρέχον προκειμένου να επιλέξει 

το εξάμηνο του οποίου τα δεδομένα θέλει να εξάγει σε αρχεία τύπου txt. Το 

σύστημα ελέγχει αρχικά αν υπάρχουν δεδομένα προς εξαγωγή ή αν τα δεδομένα 

αυτά έχουν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων, και σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή έχουν βρεθεί 

δεδομένα προς εξαγωγή, ο χρήστης καλείται να δώσει το πρόθεμα για τα αρχεία 

που θα δημιουργηθούν και θα γεμίσουν με τα δεδομένα του επιλεγμένου 

εκπαιδευτικού εξαμήνου. Πριν ολοκληρωθεί η εξαγωγή των δεδομένων ελέγχεται 

αν ο χρήστης έχει δώσει το πρόθεμα για την ονομασία των αρχείων και αν δεν το 

έχει δώσει, ειδοποιείται σχετικά και καλείται να το κάνει προκειμένου να 

ολοκληρωθεί η εξαγωγή. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, στον 

κεντρικό κατάλογο του υπολογιστή (c:), δημιουργούνται τόσα αρχεία txt όσα και 

τα τμήματα που έχουν οριστεί για κάθε μάθημα του επιλεγμένου εκπαιδευτικού 

εξαμήνου. Στην αρχή κάθε αρχείου εφανίζονται οι γενικές πληροφορίες για το 

αντίστοιχο τμήμα ενώ στη συνέχεια εμφανίζονται τα αποτελέσματα όλων των 

αξιολογήσεων για κάθε σπουδαστή που περιλαμβάνει το τμήμα. Ένα παράδειγμα 

ενός τέτοιου αρχείου εμφανίζεται στο παρακάτω πλαίσιο. 

ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ 2007-2008 
ΣΧΟΛΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 10:00-12:00 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΥ Α 
    ***************    
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2008-05-19 
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Ερώτηση 1 (ανάπτυξης): Τι σημαίνουν τα αρχικά RAM και ROM; 
Ποια είναι η διαφορά τους; 
Απάντηση σπουδαστή: fasf 
Ερώτηση 2 (ανάπτυξης): Τι είναι το διαδίκτυο; 
Απάντηση σπουδαστή: cjejlk 
Ερώτηση 3(σωστό-λάθος): Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο 
διαδίκτυο δεν είναι πάντα έγκυρες. 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 4(σωστό-λάθος): Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούνται 
για έλεγχο ιών στο διαδίκτυο. 
Σωστή απάντηση: ΛΑΘΟΣ 
Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
Ερώτηση 5(σωστό-λάθος): Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προσφέρει 
μια από τις πιο οικονομικές υπηρεσίες επικοινωνίας στο 
διαδίκτυο. 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 6(σωστό-λάθος): Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία e-mail 
μπορούμε να αποστείλουμε ένα μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες. 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
Ερώτηση 7 (πολλαπλών επιλογών): Το bit είναι μονάδα μέτρησης: 
7.1 Διαστάσεων (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
7.2 Βάρους (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
7.3 Όγκου (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
7.4 Πληροφορίας (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 8 (πολλαπλών επιλογών): Ποιες από τις παρακάτω είναι 
συσκευές αποθήκευσης δεδομένων 
8.1 CD-DVD (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
8.2 Κάρτα γραφικών (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
8.3 Οθόνη (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
8.4 Modem (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
8.5 Σκληρός δίσκος (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
8.6 Rom (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 9 (πολλαπλών επιλογών): Ποιες από τις παρακάτω 
συσκευές είναι μονάδες εισόδου: 
9.1 Εκτυπωτής (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
9.2 Επεξεργαστής κειμένου (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.3 Ηχεία (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.4 DVD-Rom (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.5 Μικρόφωνο (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.6 Οθόνη (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.7 Οθόνη επαφής (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.8 Σκληρός δίσκος (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
9.9 Plotter (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
9.10 Web camera (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.11 Windows (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.12 Πληκτρολόγιο (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
9.13 Ποντίκι (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 10 (πολλαπλών επιλογών): Ποιες από τις παρακάτω είναι 
μονάδες μέτρησης χωρητικότητας: 
10.1 Bit (B) (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
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10.2 Byte (B) (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.3 Gigatons (GT) (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.4 Kilobyte (KB) (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.5 Kilometer (Km) (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.6 Kilowatt (KW) (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.7 Megabyte (MB) (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
10.8 Terabyte (TB) (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 11 (πολλαπλών επιλογών): Ποια από τα παρακάτω δεν 
είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός Η/Υ; 
11.1 Εκτυπωτής (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.2 CD-DVD (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.3 CPU (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.4 Κάρτα ήχου (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.5 Οθόνη (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.6 Μνήμη RAM (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.7 Σκληρός δίσκος (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.8 Scanner (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
11.9 Πληκτρολόγιο (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
Ερώτηση 12 (πολλαπλών επιλογών): Τι είναι το διαδίκτυο; 
12.1 Ένα εργαστηριακό δίκτυο του ΤΕΙ (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
12.2 Ένα δίκτυο δύο υπολογιστών (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: 
ΣΩΣΤΟ 
12.3 Ένα τοπικό δίκτυο της επιχείρισής μου (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
12.4 Ένα παγκόσμιο δίκτυο με πολλούς Η/Υ (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 13 (πολλαπλών επιλογών): Ποιος από τους παρακάτω 
τομείς αναφέρεται στην ηλεκτρονική εκπαίδευση; 
13.1 E-banking (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
13.2 E-health (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
13.3 E-learning (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
Ερώτηση 14 (πολλαπλών επιλογών): Ποιες από τις παρακάτω 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται στο Internet ως φυλλομετρητές 
(browsers); 
14.1 Adobe acrobat (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.2 Aloha (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.3 in.gr (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.4 Internet explorer (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.5 Metacrauler (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.6 Mozilla firefox (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.7 Music (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
14.8 Opera (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 15 (πολλαπλών επιλογών): Ποια από τα παρακάτω δεν 
είναι ηλεκτρονική διεύθυνση σελίδας στο διαδίκτυο; 
15.1 ftp://ftp.teigen.gr (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
15.2 http://tellas.www.www.345 (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: 
ΣΩΣΤΟ 
15.3 http://w.123.gr (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
15.4 http://w3.com (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
15.5 http://www.altavista.com (ΣΩΣΤΟ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: 
ΣΩΣΤΟ 
15.6 koreroto@otenet.gr (ΛΑΘΟΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΣΩΣΤΟ 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2008-05-19 
Ερώτηση 1 (ανάπτυξης): bb 
Επίπεδο: ΓΝΩΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 2 
Απάντηση σπουδαστή: csdcds 
Ερώτηση 2 (πολλαπλών επιλογών): ASDFWEFEWF 
Επίπεδο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
1.1 A (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
1.2 B (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
1.3 C (ΣΩΣΤΟ) Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
1.4 D (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
Ερώτηση 3 (ανάπτυξης): b 
Επίπεδο: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
Απάντηση σπουδαστή: csaddsaed 
Ερώτηση 4 (σωστό-λάθος): b 
Επίπεδο: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: 2008-05-19 
Ερώτηση 1 (ανάπτυξης): bb 
Επίπεδο: ΓΝΩΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 2 
Απάντηση σπουδαστή: vsvdas 
Ερώτηση 2 (σωστό-λάθος): ffff 
Επίπεδο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 3 (πολλαπλών επιλογών): vasdcasfd 
Επίπεδο: ΑΝΑΛΥΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 5 
2.1 a (ΣΩΣΤΟ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
2.2 b (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
2.3 c (ΣΩΣΤΟ) Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
2.4 d (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
2.5 e (ΣΩΣΤΟ) Απάντηση σπουδαστή: ΣΩΣΤΟ 
2.6 f (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
2.7 g (ΣΩΣΤΟ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
2.8 h (ΛΑΘΟΣ) Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 
Ερώτηση 4 (ανάπτυξης): b 
Επίπεδο: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
Απάντηση σπουδαστή: vsd 
Ερώτηση 5 (σωστό-λάθος): b 
Επίπεδο: ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Βαθμός δυσκολίας: 3 
Σωστή απάντηση: ΣΩΣΤΟ 
Απάντηση σπουδαστή: ΛΑΘΟΣ 

 34



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  

 
    ***************    
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΛΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
 
    ***************    
 
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εξαγωγής, ο χρήστης ειδοποιείται για τα αρχεία 

που δημιουργήθηκαν κατά τη διαδικασία. Ακολουθία αρχείων: 

extractOldData.php  getFileName.php  doExtractOldData.php. 

2.3.7 Λειτουργία «Διαγραφή δεδομένων προηγούμενων 

εκπαιδευτικών εξαμήνων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη σε μία 

λίστα όλα τα εκπαιδευτικά εξάμηνα πριν από το τρέχον προκειμένου να επιλέξει 

το εξάμηνο του οποίου τα δεδομένα θέλει να διαγράψει από τη βάση δεδομένων 

Το σύστημα ζητά από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την επιλογή του και αν αυτό 

συμβεί αρχικά ελέγχει αν υπάρχουν δεδομένα προς εξαγωγή ή αν τα δεδομένα 

αυτά έχουν διαγραφεί από τη βάση δεδομένων, και σε αυτές τις περιπτώσεις ο 

χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή έχουν βρεθεί 

δεδομένα προς διαγραφή, τα δεδομένα αυτά διαγράφονται από τη βάση 

δεδομένων, ενημερώνεται ανάλογα η αντίστοιχη εγγραφή του πίνακα SEMESTER 

και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαγραφής. Τα δεδομένα που 

διαγράφονται αφορούν μόνο τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων των 

σπουδαστών κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου εκπαιδευτικού εξαμήνου ενώ τα 

υπόλοιπα στοιχεία του εξαμήνου (όπως τα τμήματα που έχουν οριστεί) 

παραμένουν στη βάση. Ακολουθία αρχείων: clearOldData.php  

doClearOldData.php. 

 

 35



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
  

2.4 Λειτουργίες Αρχικής Αξιολόγησης 

1. Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων 

2. Παρουσίαση των ερωτήσεων ανάπτυξης 

3. Παρουσίαση των ερωτήσεων σωστό-λάθος 

4. Παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

5. Εισαγωγή νέας ερώτησης 

6. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου 

7. Προσθήκη ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο 

8. Προβολή ερωτηματολογίου 

9. Διαγραφή ερωτηματολογίου 

10. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

11. Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

12. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αρχικής αξιολόγησης 

2.4.1 Λειτουργία «Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι ερωτήσεις 

αρχικής αξιολόγησης όλων των ειδών (ανάπτυξης, σωστό-λάθος, πολλαπλών 

επιλογών) που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (πίνακες IQTX_TABLE, IOWR_TABLE, 

IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES). Ακολουθία αρχείων: showAllQuestions.php. 

2.4.2 Λειτουργία «Παρουσίαση των ερωτήσεων ανάπτυξης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι ερωτήσεις 

ανάπτυξης αρχικής αξιολόγησης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα (πίνακας 

IQTX_TABLE). Ακολουθία αρχείων: showTXQuestions.php. 

2.4.3 Λειτουργία «Παρουσίαση των ερωτήσεων σωστό-λάθος» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι ερωτήσεις 

σωστό-λάθος αρχικής αξιολόγησης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα 

επισημαίνοντας τη σωστή απάντηση (πίνακας IQWR_TABLE). Ακολουθία αρχείων: 

showWRQuestions.php. 
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2.4.4 Λειτουργία «Παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλών 

επιλογών» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. 

Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών αρχικής αξιολόγησης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα 

επισημαίνοντας τις σωστές απαντήσεις (πίνακες IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES). 

Ακολουθία αρχείων: showMCQuestions.php. 

2.4.5 Λειτουργία «Εισαγωγή νέας ερώτησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το είδος της ερώτησης (ερώτηση πολλαπλών 

επιλογών, ερώτηση σωστό-λάθος, ερώτηση ανάπτυξης) που θα εισάγει και να 

πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κανένα είδος ερώτησης, 

ειδοποιείται σχετικά. Η επόμενη οθόνη εξαρτάται από το είδος της ερώτησης που 

θα επιλέξει ο χρήστης. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

πολλαπλών-επιλογών, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο 

πλαίσιο καθώς και τον αριθμό των επιλογών-απαντήσεων (τιμές από 3 έως 15). 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη νέα ερώτηση, 

καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει τον αριθμό των επιλογών-απαντήσεων 

για τη νέα ερώτηση ή υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό το πεδίο, ειδοποιείται για το 

λάθος και καλείται να το διορθώσει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Στη 

συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τις δυνατές επιλογές-απαντήσεις και δηλώνει ποιες 

από αυτές είναι σωστές και ποιες λάθος και πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει 

την ερώτηση στη βάση δεδομένων. Πριν η ερώτηση εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται 

έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση του ίδιου είδους με την ίδια εκφώνηση 

και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Επίσης, ελέγχεται αν 

έχουν συμπληρωθεί όλες οι επιλογές-απαντήσεις και αν έχουν δηλωθεί ως σωστές 

ή λάθος. Αν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν ανεπιτυχώς, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά 

και καλείται να διορθώσει τα λάθη προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. 

Διαφορετικά, εισάγεται η αντίστοιχη εγγραφή στη βάση δεδομένων (πίνακες 

IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας. 
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Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

σωστό-λάθος, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο πλαίσιο, 

επιλέγει από μία λίστα τη σωστή απάντηση (ΣΩΣΤΟ  - ΛΑΘΟΣ) και πατώντας 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει την ερώτηση στη βάση δεδομένων. Σε περίπτωση 

που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη νέα ερώτηση, καλείται να το 

κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν η ερώτηση εισαχθεί στο 

σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση του ίδιου είδους με την 

ίδια εκφώνηση και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Αν όλοι 

οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, εισάγεται η αντίστοιχη εγγραφή στη βάση 

δεδομένων (πίνακας IQWR_TABLE) και ο χρήστης ειδοποιείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

ανάπτυξης, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο πλαίσιο και 

πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει την ερώτηση στη βάση δεδομένων. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη νέα ερώτηση, 

καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν η ερώτηση 

εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση του ίδιου 

είδους με την ίδια εκφώνηση και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται 

σχετικά. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, εισάγεται η αντίστοιχη 

εγγραφή στη βάση δεδομένων (πίνακας IQTX_TABLE) και ο χρήστης ειδοποιείται 

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ακολουθία αρχείων: newQuestion.php  selectQuestionType.php   

 
n

n} ewMCQuest.php  choicesMCQuest.php  insertMCQuest.php 

 ewWRQuest.php  insertWRQuest.php 
  

newTXQuest.php  insertTXQuest.php 

 

2.4.6 Λειτουργία «Ορισμός νέου ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Ο χρήστης 

προκειμένου να ορίσει ένα νέο ερωτηματολόγιο, δηλώνει την ονομασία του και 

τον χρόνο συμπλήρωσής του σε λεπτά στα εμφανιζόμενα πλαίσια και πατάει το 

κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 

χρήστης δεν έχει δώσει όνομα ή χρόνο συμπλήρωσης για το νέο ερωτηματολόγιο, 

καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, ελέγχεται 
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αν ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι έγκυρος (ο χρόνος 

συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου μπορεί να είναι από 10 λεπτά έως 5 ώρες). 

Πριν το νέο ερωτηματολόγιο εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει 

ήδη κάποιο ερωτηματολόγιο με την ίδια ονομασία και, στην περίπτωση αυτή, ο 

χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, το νέο 

ερωτηματολόγιο εισάγεται στη βάση δεδομένων (πίνακας IQNAIRE) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

newQuestionaire.php  insertQuestionaire.php. 

2.4.7 Λειτουργία «Προσθήκη ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο στο οποίο 

θέλει να προσθέσει ερωτήσεις. Εμφανίζονται μόνο τα ερωτηματολόγια που έχει 

ορίσει ο συγκεκριμένος χρήστης. Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα ερωτηματολόγιο, 

στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα και αφορούν την αρχική αξιολόγηση και ο χρήστης μπορεί να τσεκάρει 

ποιες από αυτές θέλει να προσθέσει στο ερωτηματολόγιο και να πατήσει 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Στη συνέχεια, ελέγχεται αν οι 

επιλεγμένες ερωτήσεις υπάρχουν ήδη στο ερωτηματολόγιο. Όσες από αυτές δε 

υπάρχουν ήδη, προστίθενται στο ερωτηματολόγιο με την εισαγωγή αντίστοιχων 

εγγραφών στη βάση δεδομένων (πίνακας IQNAIRE_QUEST) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ακολουθία αρχείων: 

newQuestionaire.php  selectQuestionAdd.php  insertQuestions.php. 

2.4.8 Λειτουργία «Προβολή ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο το οποίο 

θέλει να προβάλλει στη οθόνη. Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα ερωτηματολόγιο, 

στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις που έχουν εισαχθεί στο 

ερωτηματολόγιο και αφορούν την αρχική αξιολόγηση. Όλοι οι καθηγητές 

μπορούν να δουν όλα τα ερωτηματολόγια που έχουν οριστεί ανεξάρτητα από τον 

χρήστη που τα έχει ορίσει. Ακολουθία αρχείων: selectQuestionaireShow.php  

showQuestionaire.php. 
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2.4.9 Λειτουργία «Διαγραφή ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο το οποίο 

θέλει να διαγράψει. Εμφανίζονται μόνο τα ερωτηματολόγια που έχει δημιουργήσει 

ο ίδιος. Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα ερωτηματολόγιο και επιβεβαιώσει την 

επιλογή του, αν το ερωτηματολόγιο δεν έχει σχετικές αναφορές στη βάση 

δεδομένων, διαγράφεται (πίνακες IQNAIRE και IQNAIRE_QUEST) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Διαφορετικά, αν υπάρχουν 

αναφορές για το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο στους πίνακες IQNAIRE_ON και 

DIVISIONSTUDENTS, το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο δεν μπορεί να διαγραφεί 

από τη βάση δεδομένων και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Ακολουθία αρχείων: 

deleteQuestionaire.php  doDeleteQuestionaire.php. 

2.4.10 Λειτουργία «Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο που θέλει να 

ενεργοποιήσει καθώς και το τμήμα μαθήματος για το οποίο θα ισχύει η παρούσα 

ενεργοποίηση. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει 

ο καθηγητής. Πατώντας το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το επιλεγμένο 

ερωτηματολόγιο ενεργοποιείται για το επιλεγμένο τμήμα εκτός αν υπάρχει ήδη 

ενεργοποιημένο ερωτηματολόγιο για αυτό το τμήμα. Ο χρήστης ειδοποιείται για 

κάθε περίπτωση. Η ενεργοποίηση περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας νέας εγγραφής 

στον πίνακα IQNAIRE_ON της βάσης δεδομένων. Ακολουθία αρχείων: 

enableQuestionaire.php  doEnableQuestionaire.php. 

2.4.11 Λειτουργία «Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Με την επιλογή αυτή, ο χρήστης απενεργοποιεί όλα τα 

ερωτηματολόγια που έχει ενεργοποιήσει ο ίδιος. Πριν γίνει αυτό, ζητείται από τον 

χρήστη να επαληθεύσει την επιλογή του και στην περίπτωση αυτή το 

ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης που έχει ενεργοποιηθεί από τον ίδιο 

απενεργοποιείται. Η απενεργοποίηση περιλαμβάνει την διαγραφή της αντίστοιχης 

εγγραφής από τον πίνακα IQNAIRE_ON της βάσης δεδομένων. Επίσης, κατά την 

απενεργοποίηση, αν για το ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης που θα 

απενεργοποιηθεί, υπάρχουν απαντήσεις κάποιων σπουδαστών που δεν έχουν 
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υποβληθεί ακόμα (στον πίνακα UNFINISHED), αυτά οριστικοποιούνται με την 

δημιουργία των αντίστοιχων εγγραφών στους πίνακες IQTX_RESULTS, 

IQWR_RESULTS και IQMC_RESULTS, την τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής 

στον πίνακα DIVISIONSTUDENTS και την διαγραφή της αντίστοιχης εγγραφής 

στον πίνακα UNFINISHED. Ακολουθία αρχείων: disableQuestionaire.php  

doDisableQuestionaire.php. 

2.4.12 Λειτουργία «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αρχικής 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους σπουδαστές. Ο σπουδαστής 

επιλέγει αρχικά από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο θέλει να 

πραγματοποιήσει την αρχική αξιολόγηση. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα 

οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής. Στη συνέχεια, αν ο σπουδαστής έχει ήδη 

ολοκληρώσει την αρχική αξιολόγηση για το επιλεγμένο τμήμα, ειδοποιείται 

σχετικά και αναγκαστικά εξέρχεται από τη διαδικασία. Διαφορετικά, ελέγχεται αν 

υπάρχει σχετικό ενεργοποιημένο ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει, ο σπουδαστής 

ειδοποιείται σχετικά και εξέρχεται αναγκαστικά από τη διαδικασία. Διαφορετικά, 

εμφανίζεται ο χρόνος στον οποίο ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο και καλείται, μόλις είναι έτοιμος, να ξεκινήσει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης. Στην επόμενη οθόνη, εμφανίζονται στον σπουδαστή οι ερωτήσεις 

που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Ο σπουδαστής θα πρέπει να 

πληκτρολογήσει την απάντησή του σε ένα πλαίσιο κειμένου αν πρόκειται για 

ερώτηση ανάπτυξης, να επιλέξει το κουμπί σωστό ή το κουμπί λάθος αν πρόκειται 

για ερώτηση σωστό-λάθος, ή να επιλέξει-τσεκάρει τις απαντήσεις-επιλογές που 

απαντούν σωστά την ερώτηση αν πρόκειται για ερώτηση πολλαπλών επιλογών. 

Κατά τη διάρκεια που ο σπουδαστής συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και κάθε 

τριάντα δευτερόλεπτα, το σύστημα αποθηκεύει το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί 

έως τότε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, τις ερωτήσεις που 

εμφανίστηκαν στον σπουδαστή και τις έως τότε απαντήσεις του σπουδαστή, ώστε 

αν ο ίδιος σπουδαστής ξαναξεκινήσει την ίδια λειτουργία συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίου αρχικής αξιολόγησης για οποιοδήποτε λόγο, η διαδικασία να 

συνεχιστεί από από εκεί που σταμάτησε. Όταν ο χρήστης τελειώσει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να πατήσει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ 

ώστε οι απαντήσεις του να οριστικοποιηθούν. Επιπλέον, αν ο χρόνος από τη 

στιγμή που εμφανίστηκε στον σπουδαστή η οθόνη με τις ερωτήσεις ξεπεράσει τον 

χρόνο που έχει καθοριστεί για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, οι έως τότε 
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απαντήσεις του σπουδαστή, υποβάλλονται αυτόματα, αφού πρώτα ο σπουδαστής 

ειδοποιηθεί σχετικά. Η υποβολή του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει την 

τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής στον πίνακα DIVISIONSTUDENTS, την 

εισαγωγή σχετικών εγγραφών στους πίνακες IQTX_RESULTS, IQWR_RESULTS 

και IQMC_RESULTS και την διαγραφή της αντίστοιχης εγγραφής στον πίνακα 

UNFINISHED. Ακολουθία αρχείων: initialEvaluation.php  initialQnaire.php  

fillInitialQnaire.php  submitInitialQnaire.php. 

 

2.5 Λειτουργίες Ενδιάμεσης και Τελικής Αξιολόγησης 

1. Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων 

2. Παρουσίαση των ερωτήσεων ανά μάθημα 

3. Δημιουργία νέας ερώτησης 

4. Διαγραφή ερωτήσεων 

5. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης 

6. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης 

7. Προβολή ερωτηματολογίου 

8. Διαγραφή ερωτηματολογίου 

9. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης 

10. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης 

11. Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

12. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης 

13. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης 

2.5.1 Λειτουργία «Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους διαχειριστές του 

συστήματος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες οι 

ερωτήσεις ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης όλων των ειδών που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα (πίνακες MFQTX_TABLE, MFOWR_TABLE, MFQMC_TABLE, 

MFQMC_CHOICES). Επίσης, για κάθε ερώτηση εμφανίζονται και πληροφορίες 

σχετικές με το μάθημα στο οποίο εντάσσεται η ερώτηση, το επίπεδο της ερώτησης 

(γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολογική κρίση) και ο 

βαθμός δυσκολίας της ερώτησης. Ακολουθία αρχείων: showAllQuestions.php. 
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2.5.2 Λειτουργία «Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων ανά μάθημα» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος και είναι 

παρόμοια με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι ο χρήστης αρχικά καλείται να 

επιλέξει το μάθημα για το οποίο θέλει να δει τις ερωτήσεις. Αν ο χρήστης δεν είναι 

διαχεριστής, εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί 

ως υπεύθυνος. Επιλέγοντας τη λειτουργία αυτή, εμφανίζονται στον χρήστη όλες 

οι ερωτήσεις ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης όλων των ειδών που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα (πίνακες MFQTX_TABLE, MFOWR_TABLE, MFQMC_TABLE, 

MFQMC_CHOICES) και αφορούν το επιλεγμένο μάθημα. Επίσης, για κάθε 

ερώτηση εμφανίζονται και πληροφορίες σχετικές με το επίπεδο της ερώτησης 

(γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολογική κρίση) και ο 

βαθμός δυσκολίας της ερώτησης. Ακολουθία αρχείων: showCourseQuestions.php 

 doShowCourseQuestions.php. 

2.5.3 Λειτουργία «Δημιουρία νέας ερώτησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το είδος (ερώτηση πολλαπλών επιλογών, ερώτηση 

σωστό-λάθος, ερώτηση ανάπτυξης) της ερώτησης που θα εισάγει και να πατήσει 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει κανένα είδος ερώτησης, ειδοποιείται 

σχετικά. Η επόμενη οθόνη εξαρτάται από το είδος της ερώτησης που θα επιλέξει ο 

χρήστης. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

πολλαπλών-επιλογών, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο 

πλαίσιο καθώς και τον αριθμό των επιλογών-απαντήσεων (τιμές από 3 έως 15). 

Επίσης, δηλώνει το μάθημα το οποίο αφορά η ερώτηση, τον αριθμό της διάλεξης, 

το επίπεδο και τον βαθμό δυσκολίας της ερώτησης. Αν ο χρήστης δεν είναι 

διαχεριστής, εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί 

ως υπεύθυνος. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη 

νέα ερώτηση, καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. 

Επίσης, σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει τον αριθμό των επιλογών-

απαντήσεων για τη νέα ερώτηση ή υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτό το πεδίο, 

ειδοποιείται για το λάθος και καλείται να το διορθώσει, προκειμένου να συνεχιστεί 

η διαδικασία. Στη συνέχεια, ο χρήστης εισάγει τις δυνατές επιλογές-απαντήσεις 

και δηλώνει ποιες από αυτές είναι σωστές και ποιες λάθος και πατώντας 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει την ερώτηση στη βάση δεδομένων. Πριν η ερώτηση 

εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση του ίδιου 

είδους με την ίδια εκφώνηση και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται 

σχετικά. Επίσης, ελέγχεται αν έχουν συμπληρωθεί όλες οι επιλογές-απαντήσεις 

και αν έχουν δηλωθεί ως σωστές ή λάθος. Αν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν 

ανεπιτυχώς, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά και καλείται να διορθώσει τα λάθη 

προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Διαφορετικά, εισάγεται η αντίστοιχη 

εγγραφή στη βάση δεδομένων (πίνακες MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES) και ο 

χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

σωστό-λάθος, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο πλαίσιο, 

επιλέγει από μία λίστα τη σωστή απάντηση (ΣΩΣΤΟ  - ΛΑΘΟΣ), δηλώνει το 

μάθημα το οποίο αφορά η ερώτηση, τον αριθμό της διάλεξης, το επίπεδο και τον 

βαθμό δυσκολίας της ερώτησης και πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει την 

ερώτηση στη βάση δεδομένων. Αν ο χρήστης δεν είναι διαχεριστής, εμφανίζονται 

μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη νέα ερώτηση, 

καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν η ερώτηση 

εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση του ίδιου 

είδους με την ίδια εκφώνηση και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται 

σχετικά. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, εισάγεται η αντίστοιχη 

εγγραφή στη βάση δεδομένων (πίνακας MFQWR_TABLE) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει ότι θέλει να εισάγει μία ερώτηση 

ανάπτυξης, πληκτρολογεί την εκφώνησή της στο εμφανιζόμενο πλαίσιο, δηλώνει 

το μάθημα το οποίο αφορά η ερώτηση, τον αριθμό της διάλεξης, το επίπεδο και 

τον βαθμό δυσκολίας της ερώτησης και πατώντας ΕΙΣΑΓΩΓΗ μπορεί να εισάγει 

την ερώτηση στη βάση δεδομένων. Αν ο χρήστης δεν είναι διαχεριστής, 

εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί ως 

υπεύθυνος. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει την εκφώνηση για τη νέα 

ερώτηση, καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Πριν η 

ερώτηση εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποια ερώτηση 

του ίδιου είδους με την ίδια εκφώνηση και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης 

ειδοποιείται σχετικά. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν επιτυχώς, εισάγεται η 

αντίστοιχη εγγραφή στη βάση δεδομένων (πίνακας MFQTX_TABLE) και ο χρήστης 

ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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Ακολουθία αρχείων: newQuestion.php  selectQuestionType.php   

 n
in

n} ewMFMCQuest.php  choicesMFMCQuest.php  
sertMFMCQuest.php 

 ewMFWRQuest.php  insertMFWRQuest.php 
 

 
newMFTXQuest.php  insertMFTXQuest.php 

 

2.5.4 Λειτουργία «Διαγραφή ερωτήσεων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, ο 

χρήστης πρέπει να επιλέξει το μάθημα για το οποίο ενδιαφέρεται να διαγράψει 

ερωτήσεις και να πατήσει ΣΥΝΕΧΕΙΑ. Αν ο χρήστης δεν είναι διαχεριστής, 

εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί ως 

υπεύθυνος. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται όλες οι ερωτήσεις όλων των ειδών 

που έχει εισάγει ο ίδιος στο σύστημα για το επιλεγμένο μάθημα. Ο χρήστης θα 

πρέπει να επιλέξει τις ερωτήσεις που θέλει να διαγράψει τσεκάροντας το 

αντίστοιχο κουμπί και να πατήσει ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Πριν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, ζητείται από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την επιλογή του και αν 

συμβεί αυτό, οι επιλεγμένες ερωτήσεις διαγράφονται από τη βάση δεδομένων 

(πίνακες MFQTX_TABLE, MFOWR_TABLE, MFQMC_TABLE, MFIQMC_CHOICES) 

εφόσον όμως δεν υπάρχουν αναφορές σε αυτές στους πίνακες των 

αποτελεσμάτων της βάσης και ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Ακολουθία 

αρχείων: deleteQuestions.php  selectQuestions.php  doDeleteQuestions.php. 

2.5.5 Λειτουργία «Ορισμός νέου ερωτηματολογίου ενδιάμεσης 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Ο χρήστης 

προκειμένου να ορίσει ένα νέο ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης αξιολόγησης, δηλώνει 

το μάθημα το οποίο αφορά, την ονομασία του, τον χρόνο συμπλήρωσής του σε 

λεπτά και έως ποια διάλεξη θα γίνει η επιλογή των ερωτήσεων στα εμφανιζόμενα 

πλαίσια και πατάει το κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αν ο 

χρήστης δεν είναι διαχεριστής, εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο 

χρήστης έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει 

όνομα ή χρόνο συμπλήρωσης για το νέο ερωτηματολόγιο, καλείται να το κάνει, 

προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. Επίσης, ελέγχεται αν ο χρόνος 
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συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι έγκυρος (ο χρόνος συμπλήρωσης ενός 

ερωτηματολογίου μπορεί να είναι από 10 λεπτά έως 5 ώρες). Επιπλέον,  γίνεται 

έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποιο ερωτηματολόγιο με την ίδια ονομασία και, στην 

περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Στη συνέχεια, ο χρήστης 

καλείται να ορίσει τους κανόνες τους οποίους θα ακολουθούν οι ερωτήσεις στο 

ερωτηματολόγιο. Αυτό συμβαίνει διότι, οι ερωτήσεις θα επιλεγούν τυχαία από τη 

βάση δεδομένων κάθε φορά που ένας σπουδαστής προσπαθήσει να συμπληρώσει 

το ερωτηματολόγιο. Οι κανόνες ορίζονται με τη δήλωση του αριθμού των 

ερωτήσεων στο αντίστοιχο κελί ενός πίνακα που έχει ως γραμμές τα επίπεδα (1-6) 

και ως στήλες τους βαθμούς δυσκολίας (1-5) των ερωτήσεων. Αρχικά, κάθε κελί 

του πίνακα εμφανίζει τον αριθμό των ερωτήσεων της αντίστοιχης κατηγορίας που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα έως και την επιλεγμένη διάλεξη. Πριν το νέο 

ερωτηματολόγιο εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν ο χρήστης έχει δώσει 

σωστά τον αριθμό των ερωτήσεων και σε αντίθετη περίπτωση, ειδοποιείται 

σχετικά και καλείται να διορθώσει το λάθος. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν 

επιτυχώς, το νέο ερωτηματολόγιο εισάγεται στη βάση δεδομένων (πίνακας 

MFQNAIRE) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ακολουθία αρχείων: newMQuestionaire.php  defineMRules.php  

insertMQuestionaire.php. 

2.5.6 Λειτουργία «Ορισμός νέου ερωτηματολογίου τελικής 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Ο χρήστης 

προκειμένου να ορίσει ένα νέο ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης, δηλώνει το 

μάθημα το οποίο αφορά, την ονομασία του και τον χρόνο συμπλήρωσής του σε 

λεπτά στα εμφανιζόμενα πλαίσια και πατάει το κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ για να 

ολοκληρώσει τη διαδικασία. Αν ο χρήστης δεν είναι διαχεριστής, εμφανίζονται 

μόνο τα μαθήματα για τα οποία ο χρήστης έχει οριστεί ως υπεύθυνος. Σε 

περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δώσει όνομα ή χρόνο συμπλήρωσης για το νέο 

ερωτηματολόγιο, καλείται να το κάνει, προκειμένου να συνεχιστεί η διαδικασία. 

Επίσης, ελέγχεται αν ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι έγκυρος 

(ο χρόνος συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου μπορεί να είναι από 10 λεπτά έως 

5 ώρες). Επιπλέον,  γίνεται έλεγχος αν υπάρχει ήδη κάποιο ερωτηματολόγιο με 

την ίδια ονομασία και, στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Στη 

συνέχεια, ο χρήστης καλείται να ορίσει τους κανόνες τους οποίους θα 
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ακολουθούν οι ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο. Αυτό συμβαίνει διότι, οι ερωτήσεις 

θα επιλεγούν τυχαία από τη βάση δεδομένων κάθε φορά που ένας σπουδαστής 

προσπαθήσει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο. Οι κανόνες ορίζονται με τη 

δήλωση του αριθμού των ερωτήσεων στο αντίστοιχο κελί ενός πίνακα που έχει ως 

γραμμές τα επίπεδα (1-6) και ως στήλες τους βαθμούς δυσκολίας (1-5) των 

ερωτήσεων. Αρχικά, κάθε κελί του πίνακα εμφανίζει τον αριθμό των ερωτήσεων 

της αντίστοιχης κατηγορίας που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Πριν το νέο 

ερωτηματολόγιο εισαχθεί στο σύστημα, γίνεται έλεγχος αν ο χρήστης έχει δώσει 

σωστά τον αριθμό των ερωτήσεων και σε αντίθετη περίπτωση, ειδοποιείται 

σχετικά και καλείται να διορθώσει το λάθος. Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν 

επιτυχώς, το νέο ερωτηματολόγιο εισάγεται στη βάση δεδομένων (πίνακας 

MFQNAIRE) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ακολουθία αρχείων: newFQuestionaire.php  defineFRules.php  

insertFQuestionaire.php. 

2.5.7 Λειτουργία «Προβολή ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο το οποίο 

θέλει να προβάλλει στη οθόνη. Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα ερωτηματολόγιο, 

στην επόμενη οθόνη εμφανίζονται όλες οι πληροφορίες για το επιλεγμένο 

ερωτηματολόγιο (μάθημα, χρόνος συμπλήρωσης, έως ποια διάλεξη περιλαμβάνει 

ερωτήσεις και συνολικός αριθμός ερωτήσεων και αριθμός ερωτήσεων αν επίπεδο 

ερώτησης και βαθμό δυσκολίας). Ακολουθία αρχείων: showMFQuestionaire.php  

doShowMFQuestionaire.php. 

2.5.8 Λειτουργία «Διαγραφή ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους καθηγητές που είναι 

υπεύθυνοι για κάποιο μάθημα και στους διαχειριστές του συστήματος. Αρχικά, 

ζητείται από τον χρήστη να επιλέξει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο το οποίο 

θέλει να διαγράψει. Εμφανίζονται μόνο τα ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και 

τελικής αξιολόγησης που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Αφού ο χρήστης επιλέξει ένα 

ερωτηματολόγιο και επιβεβαιώσει την επιλογή του, αν το ερωτηματολόγιο δεν 

έχει σχετικές αναφορές στη βάση δεδομένων, διαγράφεται (πίνακες MFQNAIRE 

και MFQNAIRE_RULES) και ο χρήστης ειδοποιείται για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Διαφορετικά, αν υπάρχουν αναφορές για το επιλεγμένο 

ερωτηματολόγιο στους πίνακες MFQNAIRE_ON και DIVISIONSTUDENTS, το 
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επιλεγμένο ερωτηματολόγιο δεν μπορεί να διαγραφεί από τη βάση δεδομένων και 

ο χρήστης ειδοποιείται σχετικά. Ακολουθία αρχείων: deleteQuestionaire.php  

doDeleteQuestionaire.php. 

2.5.9 Λειτουργία «Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους στους καθηγητές. Ο χρήστης 

αρχικά επιλέγει από μία λίστα το μάθημα για το οποίο θέλει να ενεργοποιήσει το 

ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, επιλέγει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο 

ενδιάμεσης αξιολόγησης που θέλει να ενεργοποιήσει καθώς και το τμήμα 

μαθήματος για το οποίο θα ισχύει η παρούσα ενεργοποίηση. Ερωτηματολόγια 

ενδιάμεσης αξιολόγησης θεωρούνται όσα έχουν αριθμό διάλεξης από 1 έως 14. 

Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής. 

Πατώντας το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο 

ενεργοποιείται για το επιλεγμένο τμήμα εκτός αν υπάρχει ήδη ενεργοποιημένο 

ερωτηματολόγιο για αυτό το τμήμα. Ο χρήστης ειδοποιείται για κάθε περίπτωση. 

Η ενεργοποίηση περιλαμβάνει την εισαγωγή μιας νέας εγγραφής στον πίνακα 

MFQNAIRE_ON της βάσης δεδομένων. Ακολουθία αρχείων: 

enableMQuestionaire.php  selectEnableMQuestionaire.php   

doEnableMQuestionaire.php. 

2.5.10 Λειτουργία «Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου τελικής 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους στους καθηγητές. Ο χρήστης 

αρχικά επιλέγει από μία λίστα το μάθημα για το οποίο θέλει να ενεργοποιήσει το 

ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια, επιλέγει από μία λίστα το ερωτηματολόγιο τελικής 

αξιολόγησης που θέλει να ενεργοποιήσει καθώς και το τμήμα μαθήματος για το 

οποίο θα ισχύει η παρούσα ενεργοποίηση. Ερωτηματολόγια τελικής αξιολόγησης 

θεωρούνται όσα έχουν αριθμό διάλεξης ίσο με 15. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα 

στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής. Πατώντας το κουμπί 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ, το επιλεγμένο ερωτηματολόγιο ενεργοποιείται για το επιλεγμένο 

τμήμα εκτός αν υπάρχει ήδη ενεργοποιημένο ερωτηματολόγιο για αυτό το τμήμα. 

Ο χρήστης ειδοποιείται για κάθε περίπτωση. Η ενεργοποίηση περιλαμβάνει την 

εισαγωγή μιας νέας εγγραφής στον πίνακα MFQNAIRE_ON της βάσης δεδομένων. 

Ακολουθία αρχείων: enableFQuestionaire.php  selectEnableFQuestionaire.php  

 doEnableFQuestionaire.php. 
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2.5.11 Λειτουργία «Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους στους καθηγητές. Με την 

επιλογή αυτή, ο χρήστης απενεργοποιεί όλα τα ερωτηματολόγια που έχει 

ενεργοποιήσει ο ίδιος. Πριν γίνει αυτό, ζητείται από τον χρήστη να επαληθεύσει 

την επιλογή του και στην περίπτωση αυτή το ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης ή 

τελικής αξιολόγησης που είναι ενεργοποιημένο από τον ίδιο χρήστη 

απενεργοποιείται. Η απενεργοποίηση περιλαμβάνει την διαγραφή της αντίστοιχης 

εγγραφής από τον πίνακα MFQNAIRE_ON της βάσης δεδομένων. Επίσης, κατά την 

απενεργοποίηση, αν για το ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης 

που θα απενεργοποιηθεί, υπάρχουν απαντήσεις κάποιων σπουδαστών που δεν 

έχουν υποβληθεί ακόμα (στον πίνακα UNFINISHED), αυτά οριστικοποιούνται με 

την δημιουργία των αντίστοιχων εγγραφών στους πίνακες MFQTX_RESULTS, 

MFQWR_RESULTS και MFQMC_RESULTS, την τροποποίηση της αντίστοιχης 

εγγραφής στον πίνακα DIVISIONSTUDENTS και τη διαγραφή της αντίστοιχης 

εγγραφής στον πίνακα UNFINISHED. Ακολουθία αρχείων: 

disableQuestionaire.php  doDisableQuestionaire.php. 

2.5.12 Λειτουργία «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους σπουδαστές. Ο σπουδαστής 

επιλέγει αρχικά από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο θέλει να 

πραγματοποιήσει την ενδιάμεση αξιολόγηση. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα 

οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής. Στη συνέχεια, αν ο σπουδαστής έχει ήδη 

ολοκληρώσει την ενδιάμεση αξιολόγηση για το επιλεγμένο τμήμα, ειδοποιείται 

σχετικά και αναγκαστικά εξέρχεται από τη διαδικασία. Διαφορετικά, ελέγχεται αν 

υπάρχει σχετικό ενεργοποιημένο ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει, ο σπουδαστής 

ειδοποιείται σχετικά και εξέρχεται αναγκαστικά από τη διαδικασία. Διαφορετικά, 

εμφανίζεται ο χρόνος στον οποίο ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο και καλείται, μόλις είναι έτοιμος, να ξεκινήσει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης. Στην επόμενη οθόνη, εμφανίζονται στον σπουδαστή οι ερωτήσεις 

που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται τυχαία 

κάθε φορά σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει ο δημιουργός του 

ερωτηματολογίου. Ο σπουδαστής θα πρέπει να πληκτρολογήσει την απάντησή του 

σε ένα πλαίσιο κειμένου αν πρόκειται για ερώτηση ανάπτυξης, να επιλέξει το 

κουμπί σωστό ή το κουμπί λάθος αν πρόκειται για ερώτηση σωστό-λάθος, ή να 

επιλέξει τις απαντήσεις-επιλογές που απαντούν σωστά την ερώτηση αν πρόκειται 
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για ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Κατά τη διάρκεια που ο σπουδαστής 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και κάθε τριάντα δευτερόλεπτα, το σύστημα 

αποθηκεύει το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί έως τότε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, τις ερωτήσεις που εμφανίστηκαν στον σπουδαστή και τις έως 

τότε απαντήσεις του σπουδαστή, ώστε αν ο ίδιος σπουδαστής ξαναξεκινήσει την 

ίδια λειτουργία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης για 

οποιοδήποτε λόγο, η διαδικασία να συνεχιστεί από από εκεί που σταμάτησε. Όταν 

ο χρήστης τελειώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα πρέπει 

να πατήσει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ ώστε οι απαντήσεις του να οριστικοποιηθούν. 

Επιπλέον, αν ο χρόνος από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον σπουδαστή η οθόνη 

με τις ερωτήσεις ξεπεράσει τον χρόνο που έχει καθοριστεί για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, οι έως τότε απαντήσεις του σπουδαστή, υποβάλλονται 

αυτόματα, αφού πρώτα ο σπουδαστής ειδοποιηθεί σχετικά. Η υποβολή του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνει την τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής στον 

πίνακα DIVISIONSTUDENTS, την εισαγωγή σχετικών εγγραφών στους πίνακες 

MFQTX_RESULTS, MFQWR_RESULTS και MFQMC_RESULTS και την διαγραφή της 

ανίστοιχης εγγραφής στον πίνακα UNFINISHED. Επίσης, κατά την υποβολή, 

δίνεται και η βαθμολογία του σπουδαστή στις ερωτήσεις σωστό-λάθος και 

πολλαπλών επιλογών, η οποία υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Ακολουθία αρχείων: middleEvaluation.php  middleQnaire.php  

fillMiddleQnaire.php  submitMiddleQnaire.php. 

2.5.13 Λειτουργία «Συμπλήρωση ερωτηματολογίου τελικής 

αξιολόγησης» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στους σπουδαστές. Ο σπουδαστής 

επιλέγει αρχικά από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο θέλει να 

πραγματοποιήσει την τελική αξιολόγηση. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα 

οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής. Στη συνέχεια, αν ο σπουδαστής έχει ήδη 

ολοκληρώσει την τελική αξιολόγηση για το επιλεγμένο τμήμα, ειδοποιείται σχετικά 

και αναγκαστικά εξέρχεται από τη διαδικασία. Διαφορετικά, ελέγχεται αν υπάρχει 

σχετικό ενεργοποιημένο ερωτηματολόγιο. Αν δεν υπάρχει, ο σπουδαστής 

ειδοποιείται σχετικά και εξέρχεται αναγκαστικά από τη διαδικασία. Διαφορετικά, 

εμφανίζεται ο χρόνος στον οποίο ο σπουδαστής καλείται να συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο και καλείται, μόλις είναι έτοιμος, να ξεκινήσει τη διαδικασία 

συμπλήρωσης. Στην επόμενη οθόνη, εμφανίζονται στον σπουδαστή οι ερωτήσεις 

που περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται τυχαία 
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κάθε φορά σύμφωνα με τους κανόνες που έχει ορίσει ο δημιουργός του 

ερωτηματολογίου. Ο σπουδαστής θα πρέπει να πληκτρολογήσει την απάντησή του 

σε ένα πλαίσιο κειμένου αν πρόκειται για ερώτηση ανάπτυξης, να επιλέξει το 

κουμπί σωστό ή το κουμπί λάθος αν πρόκειται για ερώτηση σωστό-λάθος, ή να 

επιλέξει τις απαντήσεις-επιλογές που απαντούν σωστά την ερώτηση αν πρόκειται 

για ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Κατά τη διάρκεια που ο σπουδαστής 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και κάθε τριάντα δευτερόλεπτα, το σύστημα 

αποθηκεύει το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί έως τότε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, τις ερωτήσεις που εμφανίστηκαν στον σπουδαστή και τις έως 

τότε απαντήσεις του σπουδαστή, ώστε αν ο ίδιος σπουδαστής ξαναξεκινήσει την 

ίδια λειτουργία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης για 

οποιοδήποτε λόγο, η διαδικασία να συνεχιστεί από από εκεί που σταμάτησε. Όταν 

ο χρήστης τελειώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα πρέπει 

να πατήσει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ ώστε οι απαντήσεις του να οριστικοποιηθούν. 

Επιπλέον, αν ο χρόνος από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον σπουδαστή η οθόνη 

με τις ερωτήσεις ξεπεράσει τον χρόνο που έχει καθοριστεί για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, οι έως τότε απαντήσεις του σπουδαστή, υποβάλλονται 

αυτόματα, αφού πρώτα ο σπουδαστής ειδοποιηθεί σχετικά. Η υποβολή του 

ερωτηματολογίου περιλαμβάνει την τροποποίηση της αντίστοιχης εγγραφής στον 

πίνακα DIVISIONSTUDENTS, την εισαγωγή σχετικών εγγραφών στους πίνακες 

MFQTX_RESULTS, MFQWR_RESULTS και MFQMC_RESULTS και την διαγραφή της 

ανίστοιχης εγγραφής στον πίνακα UNFINISHED. Επίσης, κατά την υποβολή, 

δίνεται και η βαθμολογία του σπουδαστή στις ερωτήσεις σωστό-λάθος και 

πολλαπλών επιλογών, η οποία υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Ακολουθία αρχείων: finalEvaluation.php  finalQnaire.php  fillFinalQnaire.php 

 submitFinalQnaire.php. 

 

2.6 Λειτουργίες Αποτελέσματα 

1. Αρχική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

2. Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

3. Τελική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

4. Αρχική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

5. Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

6. Τελική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

7. Βαθμολογία ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 
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8. Αποτελέσματα αξιολογήσεων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

9. Αποτελέσματα αξιολογήσεων τρέχοντος εξαμήνου 

2.6.1 Λειτουργία «Αρχική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Πατώντας το 

κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζεται ο αριθμός των σπουδαστών που είναι 

εγγεγραμμένοι στο επιλεγμένο τμήμα καθώς και ο αριθμός των απουδαστών που 

έχουν ολοκληρώσει την αρχική αξιολόγηση για το τμήμα αυτό. Σε περίπτωση που 

η αρχική αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί έστω και από έναν σπουδαστή, 

εμφανίζονται και τα συγκεκτρωτικά αποτελέσματα για κάθε ερώτηση που 

περιλαμβάνεται στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, IQNAIRE_QUEST, IQTX_TABLE, IQTX_RESULTS, 

IQWR_TABLE, IQWR_RESULTS, IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES, IQMC_RESULTS. 

Ακολουθία αρχείων: showAllInitialCurSem.php  doShowAllInitialCurSem.php. 

2.6.2 Λειτουργία «Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Πατώντας το 

κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζεται ο αριθμός των σπουδαστών που είναι 

εγγεγραμμένοι στο επιλεγμένο τμήμα καθώς και ο αριθμός των απουδαστών που 

έχουν ολοκληρώσει την ενδιάμεση αξιολόγηση για το τμήμα αυτό. Σε περίπτωση 

που η ενδιάμεση αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί έστω και από έναν σπουδαστή, 

εμφανίζονται και τα συγκεκτρωτικά αποτελέσματα για κάθε ερώτηση που 

περιλαμβάνεται στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, MFQWR_TABLE, 

MFQWR_RESULTS, MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, MFQMC_RESULTS. 

Ακολουθία αρχείων: showAllMiddleCurSem.php  doShowAllMiddleCurSem.php. 
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2.6.3 Λειτουργία «Τελική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Πατώντας το 

κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζεται ο αριθμός των σπουδαστών που είναι 

εγγεγραμμένοι στο επιλεγμένο τμήμα καθώς και ο αριθμός των απουδαστών που 

έχουν ολοκληρώσει την τελική αξιολόγηση για το τμήμα αυτό. Σε περίπτωση που 

η τελική αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί έστω και από έναν σπουδαστή, 

εμφανίζονται και τα συγκεκτρωτικά αποτελέσματα για κάθε ερώτηση που 

περιλαμβάνεται στο σχετικό ερωτηματολόγιο. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, MFQWR_TABLE, 

MFQWR_RESULTS, MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, MFQMC_RESULTS. 

Ακολουθία αρχείων: showAllFinalCurSem.php  doShowAllFinalCurSem.php. 

2.6.4 Λειτουργία «Αρχική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της αρχικής αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Στη συνέχεια, 

επιλέγει από μία λίστα τον σπουδαστή για τον οποίο ενδιαφέρεται να δει τα 

αποτελέσματα. Εμφανίζονται μόνο οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο 

επιλεγμένο τμήμα. Πατώντας το κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, και σε περίπτωση που η 

αρχική αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί από τον επιλεγμένο σπουδαστή, 

εμφανίζονται οι απαντήσεις του σπουδαστή για κάθε ερώτηση που περιλαμβάνεται 

στο σχετικό ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, IQNAIRE_QUEST, IQTX_TABLE, IQTX_RESULTS, 

IQWR_TABLE, IQWR_RESULTS, IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES, IQMC_RESULTS. 

Ακολουθία αρχείων: showPersonalInitialCurSem.php  selectIStudent.php  

doShowPersonalInitialCurSem.php. 
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2.6.5 Λειτουργία «Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Στη συνέχεια, 

επιλέγει από μία λίστα τον σπουδαστή για τον οποίο ενδιαφέρεται να δει τα 

αποτελέσματα. Εμφανίζονται μόνο οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο 

επιλεγμένο τμήμα. Πατώντας το κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, και σε περίπτωση που η 

ενδιάμεση αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί από τον επιλεγμένο σπουδαστή, 

εμφανίζονται οι απαντήσεις του σπουδαστή για κάθε ερώτηση που περιλαμβάνεται 

στο σχετικό ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης αξιολόγησης. Επίσης, εμφανίζεται η 

βαθμολογία που έλαβε ο σπουδαστής για τις ερωτήσεις σωστό-λάθος και 

πολλαπλών επιλογών, η οποία υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την 

υποβολή του ερωτηματολογίου, η βαθμολογία που έδωσε ο καθηγητής για την 

ερώτηση ανάπτυξης και η συνολική βαθμολογία του σπουδαστή (το άθροισμα των 

δύο προηγούμενων). Στην ίδια οθόνη και εφόσον ο σπουδαστής έχει δώσει 

κάποια απάντηση στην ερώτηση ανάπτυξης, εμφανίζεται το κουμπί 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με το οποίο ο καθηγητής μπορεί να 

βαθμολογήσει την απάντηση του σπουδαστή στην ερώτηση ανάπτυξης. Σχετικοί 

πίνακες DIVISIONS, DIVISIONSTUDENTS, MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, 

MFQWR_TABLE, MFQWR_RESULTS, MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, 

MFQMC_RESULTS. Ακολουθία αρχείων: showPersonalMiddleCurSem.php   

selectMStudent.php  doShowPersonalMiddleCurSem.php. 

2.6.6 Λειτουργία «Τελική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον 

εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα 

τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης. Στη συνέχεια, 

επιλέγει από μία λίστα τον σπουδαστή για τον οποίο ενδιαφέρεται να δει τα 

αποτελέσματα. Εμφανίζονται μόνο οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο 

επιλεγμένο τμήμα. Πατώντας το κουμπί ΣΥΝΕΧΕΙΑ, και σε περίπτωση που η τελική 

αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί από τον επιλεγμένο σπουδαστή, εμφανίζονται οι 

απαντήσεις του σπουδαστή για κάθε ερώτηση που περιλαμβάνεται στο σχετικό 
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ερωτηματολόγιο τελικής αξιολόγησης. Επίσης, εμφανίζεται η βαθμολογία που 

έλαβε ο σπουδαστής για τις ερωτήσεις σωστό-λάθος και πολλαπλών επιλογών, η 

οποία υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα κατά την υποβολή του 

ερωτηματολογίου, η βαθμολογία που έδωσε ο καθηγητής για την ερώτηση 

ανάπτυξης και η συνολική βαθμολογία του σπουδαστή (το άθροισμα των δύο 

προηγούμενων). Στην ίδια οθόνη και εφόσον ο σπουδαστής έχει δώσει κάποια 

απάντηση στην ερώτηση ανάπτυξης, εμφανίζεται το κουμπί ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, με το οποίο ο καθηγητής μπορεί να βαθμολογήσει την 

απάντηση του σπουδαστή στην ερώτηση ανάπτυξης. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, MFQWR_TABLE, 

MFQWR_RESULTS, MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, MFQMC_RESULTS. 

Ακολουθία αρχείων: showPersonalFinalCurSem.php   selectFStudent.php  

doShowPersonalFinalCurSem.php. 

2.6.7 Λειτουργία «Βαθμολογία ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο)» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το οποίο 

θέλει να δει την βαθμολογία που έλαβε κάθε σπουδαστής του τμήματος. 

Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα οποία έχει οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-

χρήστης. Στη συνέχεια, εμφανίζονται οι πληροφορίες για το επιλεγμένο τμήμα 

(αριθμός σπουδαστών, αριθμός σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει την αρχική 

αξιολόγηση, αριθμός σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει την ενδιάμεση 

αξιολόγηση, αριθμός σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει την τελική 

αξιολόγηση) και σε έναν πίνακα εμφανίζονται οι βαθμολογίες που έχει λάβει κάθε 

σπουδαστής του τμήματος για την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Σχετικοί 

πίνακες DIVISIONS, DIVISIONSTUDENTS, MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, 

MFQWR_TABLE, MFQWR_RESULTS, MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, 

MFQMC_RESULTS. Ακολουθία αρχείων: showGrades.php  doShowGrades.php. 

2.6.8 Λειτουργία «Αποτελέσματα προηγούμενων εκπαιδευτικών 

εξαμήνων» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη σε όλους τους καθηγητές του 

συστήματος. Αρχικά, ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το εκπαιδευτικό εξάμηνο 

για το οποίο θέλει να δει τα αποτελέσματα της οποιασδήποτε αξιολόγησης είτε 

συγκεντρωτικά ανά τμήμα, είτε ατομικά ανά σπουδαστή. Στη συνέχεια και εφόσον 

τα δεδομένα του επιλεγμένου εκπαιδευτικού εξαμήνου δεν έχουν διαγραφεί από 
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τη βάση δεδομένων, ο χρήστης επιλέγει από μία λίστα το τμήμα μαθήματος για το 

οποίο θέλει να δει τα αποτελέσματα. Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα στα οποία 

είχε οριστεί να διδάσκει ο καθηγητής-χρήστης κατά το επιλεγμένο εκπαιδευτικό 

εξάμηνο. Επίσης, επιλέγει την αξιολόγηση (αρχική, ενδιάμεση ή τελική) που τον 

ενδιαφέρει και αν τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν συγκεντρωτικά ανά τμήμα ή 

ατομικά ανά σπουδαστή. Αν επιλέξει να δει τα ατομικά αποτελέσματα επιλέγει από 

μία λίστα τον σπουδαστή για τον οποίο ενδιαφέρεται. Εμφανίζονται μόνο οι 

σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στο επιλεγμένο τμήμα. Τέλος, εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα της επιλεγμένης αξιολόγησης όπως και στις λειτουργίες που 

περιγράφτηκαν στις προηγούμενες παραγράφους. Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, 

DIVISIONSTUDENTS, IQNAIRE_QUEST, IQTX_TABLE, IQTX_RESULTS, 

IQWR_TABLE, IQWR_RESULTS, IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES, IQMC_RESULTS, 

MFQTX_TABLE, MFQTX_RESULTS, MFQWR_TABLE, MFQWR_RESULTS, 

MFQMC_TABLE, MFQMC_CHOICES, MFQMC_RESULTS.  

Ακολουθία αρχείων: showOldResults.php  chooseDivision.php  

chooseEvaluation.php  

doS

doS

doS

sel

sel
}

howAllInitial.php 

howAllMiddle.php 

howAllFinal.php 

ectIStudent2.php  doShowPersonalInitial.php 

ectMStudent2.php  doShowPersonalMiddle.php 

  
selectFStudent2.php  doShowPersonalFinal.php 

 

2.6.9 Λειτουργία «Αποτελέσματα αξιολογήσεων τρέχοντος 

εξαμήνου» 

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη στους σπουδαστές του συστήματος. Ο 

σπουδαστής επιλέγει αρχικά από μία λίστα το μάθημα για το οποίο θέλει να δει τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης. Εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα για τα οποία 

υπάρχουν τμήματα στα οποία έχει εγγραφεί ο σπουδαστής. Στη συνέχεια, αν ο 

σπουδαστής δεν έχει περάσει κάποια αξιολόγηση για το επιλεγμένο μάθημα, 

ειδοποιείται σχετικά και εξέρχεται αναγκαστικά από τη λειτουργία. Ειδάλλως, 

επιλέγει από μία λίστα την αξιολόγηση για την οποία θέλει να δει τα 

αποτελέσματα (αρχική, ενδιάμεση, τελική). Εμφανίζονται μόνο οι αξιολογήσεις για 

τις οποίες ο σπουδαστής έχει συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Αφού 
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ο σπουδαστής επιλέξει την αξιολόγηση που θέλει και πατήσει το κουμπί 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ, εμφανίζονται στην οθόνη οι ερωτήσεις που περιλαμβάνει το σχετικό 

ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις που έδωσε ο σπουδαστής καθώς και οι σωστές 

απαντήσεις όπου αυτό είναι εφικτό (ερωτήσεις σωστό-λάθος και ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών). Σχετικοί πίνακες DIVISIONS, DIVISIONSTUDENTS, 

IQNAIRE_QUEST, IQTX_TABLE, IQTX_RESULTS, IQWR_TABLE, IQWR_RESULTS, 

IQMC_TABLE, IQMC_CHOICES, IQMC_RESULTS. Ακολουθία αρχείων: 

showMyResults.php  selectEvaluation.php  soShowMyResults.php. 
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Κεφάλαιο 3 

Περιγραφή του σχήματος και των 

πινάκων της βάσης δεδομένων 

Όλα τα δεδομένα του συστήματος αξιολόγησης της διαδικασίας του εκπαιδευτικού 

έργου περιέχονται σε μία βάση δεδομένων με το όνομα «evaldb». Τα δεδομένα 

κατανέμονται ανάλογα με τη σημασία τους σε έναν από τους τριάντα ένα (31) 

πίνακες που αποτελούν τη βάση δεδομένων. Οι πίνακες αυτοί αφορούν τους 

χρήστες του συστήματος (πίνακες TEACHERS, STUDENTS και 

COURSETEACHERS), τις βασικές οντότητες και συσχετίσεις του συστήματος 

(πίνακες EDUYEAR, SEMESTER, DEPARTMENTS, COURSES, 

COURSESTODEPARTS, DIVISIONS και DIVISIONSTUDENTS), τις ερωτήσεις 

αρχικής αξιολόγησης (πίνακες IQTX_TABLE, IQWR_TABLE, IQMC_TABLE και 

IQMC_CHOICES), τα ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης (πίνακες IQNAIRE, 

IQNAIRE_QUEST και IQNAIRE_ON), τις απαντήσεις των σπουδαστών στα 

ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης (πίνακες IQTX_RESULTS, IQWR_RESULTS 

και IQMC_RESULTS), τις ερωτήσεις ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης (πίνακες 

MFQTX_TABLE, MFQWR_TABLE, MFQMC_TABLE και MFQMC_CHOICES), τα 

ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης (πίνακες MFQNAIRE, 

MFQNAIRE_RULES και MFQNAIRE_ON), τις απαντήσεις των σπουδαστών στα 

ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης (πίνακες MFQTX_RESULTS, 

MFQWR_RESULTS, MFQMC_RESULTS και UNFINISHED). Στο παρόν κεφάλαιο, 

περιγράφονται αναλυτικά η δομή κάθε πίνακα της βάσης δεδομένων και οι 

συσχετίσεις μεταξύ των πινάκων αυτών. 
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3.1 Πίνακας TEACHERS 

 Ο πίνακας TEACHERS αναφέρεται στους καθηγητές που έχουν εισαχθεί 

στο σύστημα και αποτελούν χρήστες του συστήματος. Τα πεδία του πίνακα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

USER_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (INT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

LASTNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 30 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

FIRSTNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

FATHERNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

USERNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 15 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

PASSWORD 
ΚΕΙΜΕΝΟ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ 
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

USER_TYPE 
SET(«ADMIN», 
«TEACHER»)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
«ADMIN» ΑΝ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΑΛΛΩΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ «TEACHER» 

 

3.2 Πίνακας STUDENTS 

 Ο πίνακας STUDENTS αναφέρεται στους σπουδαστές που έχουν εισαχθεί 

στο σύστημα και αποτελούν χρήστες του συστήματος. Τα πεδία του πίνακα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

USER_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (INT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ 
– ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

LASTNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 30 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
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FIRSTNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

FATHERNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

USERNAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 15 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

PASSWORD ΚΕΙΜΕΝΟ (TEXT)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
(ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ) 

USER_TYPE SET(«STUDENT»)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
«STUDENT» 

SEMESTER_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
SEMESTER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ SEMESTER 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΗ 
ΣΧΟΛΗ 

DEPART_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DEPART_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DEPARTMENTS 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 

 

3.3 Πίνακας COURSETEACHERS 

 Ο πίνακας COURSETEACHERS αναφέρεται στους καθηγητές που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα και έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για ένα τουλάχιστο 

μάθημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

COURSETEAC_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 

TEACHER_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TAECHERS 

COURTODEP_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
COURTODEP_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
COURSESTODEPARTS 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ο 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
COURSESTODEPARTS 
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3.4 Πίνακας EDUYEAR 

 Ο πίνακας EDUYEAR αναφέρεται στα εκπαιδευτικά έτη που έχουν εισαχθεί 

στο σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

YEAR_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

YEAR_DESC 
ΚΕΙΜΕΝΟ 9 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗ 
ΜΟΡΦΗ «2000-2001» 

 

3.5 Πίνακας SEMESTER 

 Ο πίνακας SEMESTER αναφέρεται στα εκπαιδευτικά εξάμηνα που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

SEMESTER_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

YEAR_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
YEAR_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
EDUYEAR 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
EDUYEAR 

SEMESTER_TYPE BINARY 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
(ΤΙΜΗ=1) Η ΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ 
(ΤΙΜΗ=2) ΕΞΑΜΗΝΟ 

SEMESTER_CUR BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 1 ΑΝ 
ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΤΡΕΧΟΝ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0 

SEMESTER_CLEAR BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 1 ΑΝ 
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0 
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3.6 Πίνακας DEPARTMENTS 

 Ο πίνακας DEPARTMENTS αναφέρεται στα τμήματα σχολής (π.χ. 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ) που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

DEPART_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

DEPART_NAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 30 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

3.7 Πίνακας COURSES 

 Ο πίνακας COURSES αναφέρεται στα μαθήματα (π.χ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ 

(LINUX), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ (VISUAL BASIC)) που έχουν εισαχθεί στο 

σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

COURSE_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

COURSE_NAME 
ΚΕΙΜΕΝΟ 50 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ - 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

3.8 Πίνακας COURSESTODEPARTS 

 Ο πίνακας COURSESTODEPARTS περιέχει την αντιστοιχία μεταξύ των 

μαθημάτων και των τμημάτων σχολής στα οποία διδάσκονται. Τα πεδία του 

πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

COURTODEP
_ID 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUM-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 

COURSE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
COURSE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 
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DEPART_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DEPART_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DEPARTMENTS 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DEPARTMENTS 

COURTODEP
_SEMESTER 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ 
ΔΙΑΔΑΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ (ΤΙΜΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 
8) 

 

3.9 Πίνακας DIVISIONS 

 Ο πίνακας DIVISIONS περιέχει τα τμήματα των μαθημάτων κάθε 

εξαμήνου. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

DIV_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUMINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

COURTODEP_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
COURTODEP_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
COURSESTODEPARTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 
ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
COURSESTODEPARTS 

SEMESTER_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
SEMESTER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ SEMESTER 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΕΙ ΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
SEMESTER 

TEACHER1_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

TEACHER2_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΟΡΙΣΤΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

DIV_DAY SET(1, 2, 3, 4, 5)  

Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΠΟΥ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 
(1=ΔΕΥΤΕΡΑ, 2=ΤΡΙΤΗ, 
3=ΤΕΤΑΡΤΗ, 4=ΠΕΜΠΤΗ, 
5=ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 
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DIV_STARTHOUR 
SET(8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22) 

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΞΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΤΜΗΜΑ (ΑΠΟ 8:00 Π.Μ. 
ΕΩΣ 22:00 Μ.Μ.) 

DIV_DURATION SET(1, 2, 3, 4, 5, 6)  

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ (ΑΠΟ 1 
ΩΡΑ ΕΩΣ 6 ΩΡΕΣ) 

DIV_HALL 
ΚΕΙΜΕΝΟ 15 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

 
Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 

 

3.10 Πίνακας DIVISIONSTUDENTS 

 Ο πίνακας DIVISIONSTUDENTS περιέχει την αντιστοιχία μεταξύ των 

σπουδαστών και των τμημάτων στα οποία αυτοί εγράφονται. Επίσης, περιέχει 

τους κωδικούς και την ημερομηνία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αρχικής, 

ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης που ολοκληρώνει ο σπουδαστής (αν κάποιο 

από αυτά τα πεδία περιέχει την τιμή 0 σημαίνει ότι ο σπουδαστής δεν έχει 

συμπληρώσει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο) καθώς και τις βαθμολογίες που έει 

λάβει κάθε σπουδαστής στα ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης 

που έχει συμπληρώσει. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

DIVSTUD_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

DIV_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIV_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

STUDENT_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
STUDENTS 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
STUDENTS 

IQNAIRE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
IQNAIRE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ IQNAIRE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ. ΑΝ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΡΧΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0. 
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IQNAIRE_DATE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΤΜΗΜΑ 

MQNAIRE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
QNAIRE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ QNAIRE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ. ΑΝ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0 

MQNAIRE_DATE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΤΜΗΜΑ 

FQNAIRE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
QNAIRE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ QNAIRE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ. ΑΝ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΕΛΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ ΤΜΗΜΑ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0 

FQNAIRE_DATE ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ 
ΤΜΗΜΑ 
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MDEGREE1 DOUBLE  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΠΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

MDEGREE2 DOUBLE  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

FDEGREE1 DOUBLE  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΠΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

FDEGREE2 DOUBLE  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ 
ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

 

3.11 Πίνακας IQTX_TABLE 

 Ο πίνακας IQTX_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις ανάπτυξης που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία του 

πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQTX_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

IQTX_QUESTION 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
65535 ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
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IQTX_CREATOR 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

 

3.12 Πίνακας IQWR_TABLE 

 Ο πίνακας IQWR_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις σωστό - λάθος που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία του 

πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQWR_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

IQWR_QUESTION 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
65535 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

IQWR_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

IQWR_RIGHTANSWER BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
1 ΑΝ Η ΣΩΣΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 2 ΑΝ Η ΣΩΣΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΛΑΘΟΣ 

 

3.13 Πίνακας IQMC_TABLE 

 Ο πίνακας IQMC_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία 

του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQMC_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
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IQMC_QUESTION 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
65535 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

IQMC_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

IQMC_CHOICESNO 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

3.14 Πίνακας IQMC_CHOICES 

 Ο πίνακας IQMC_CHOICES περιέχει όλες τις δυνατές επιλογές – 

απαντήσεις για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών της αρχικής αξιολόγησης που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQMC_CH_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(INT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

IQMC_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
IQMC_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
IQMC_TABLE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ IQMC_TABLE 

IQMC_CH_CHOICE 
ΚΕΙΜΕΝΟ 50 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ 
- ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

IQMC_CH_RIGHT BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 1 
ΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ 
ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 0 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
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3.15 Πίνακας IQNAIRE 

 Ο πίνακας IQNAIRE περιέχει τα ερωτηματολόγια που έχουν οριστεί για την 

αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQNAIRE_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

IQNAIRE_NAME 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
15 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

IQNAIRE_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

IQNAIRE_DURATION 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΕ ΛΕΠΤΑ 

 

3.16 Πίνακας IQNAIRE_QUEST 

 Ο πίνακας IQNAIRE_QUEST περιέχει τις ερωτήσεις που αποτελούν τα 

ερωτηματολόγια που έχουν οριστεί για την αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία του 

πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ

Α 
ΣΧΟΛΙΑ 

IQNAIRE_QUEST_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ 
– ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

IQNAIRE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
IQNAIRE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
IQNAIRE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ IQNAIRE 

IQNAIRE_QUEST_TY
PE 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(ΤΙΝΥINT) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ (1 ΓΙΑ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 2 
ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΩΣΤΟ-
ΛΑΘΟΣ, 3 ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) 
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IQUEST_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(SMALLINT) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ IQTX_TABLE, 
IQWR_TABLE, 
IQMC_TABLE 

 

3.17 Πίνακας IQNAIRE_ON 

 Ο πίνακας IQNAIRE_ON περιέχει τα ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης 

που είναι ενεργά κάθε χρονική στιγμή. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQNAIRE_ON_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΡΧΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

IQNAIRE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
IQNAIRE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
IQNAIRE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
IQNAIRE 

DIV_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
DIV_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

IQNAIRE_ON_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

3.18 Πίνακας IQTX_RESULTS 

 Ο πίνακας IQTX_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

ανάπτυξης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην αρχική 

αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQTX_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

IQTX_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
IQTX_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
IQTX_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ IQTX_TABLE 

DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

IQTX_ANSWER ΚΕΙΜΕΝΟ (TEXT)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

3.19 Πίνακας IQWR_RESULTS 

 Ο πίνακας IQWR_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

σωστό-λάθος που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην αρχική 

αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQWR_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

IQWR_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
IQWR_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ IQWR_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟ-
ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ IQWR_TABLE 

DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 
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IQWR_ANSWER ΑΚΕΡΑΙΟΣ (TINYINT)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (1 Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΟ, 2 
ΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 
ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ 0 ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 

 

3.20 Πίνακας IQMC_RESULTS 

 Ο πίνακας IQMC_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην 

αρχική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

IQMC_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

IQMC_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
IQMC_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
IQMC_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
IQMC_TABLE 

DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDE
NTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ 
ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

IQMC_ANSWE
R 

ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΙΑΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΠΟ 0 ΚΑΙ 1 
ΟΠΟΥ ΤΟ 1 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ 
ΜΑΡΚΑΡΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΛΟΓΗ-
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
IQMC_CHOICES) 
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3.21 Πίνακας MFQTX_TABLE 

 Ο πίνακας MFQTX_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις ανάπτυξης που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Τα 

πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQTX_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUMINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQTX_QUESTION 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
65535 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQTX_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

COURSE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
COURSE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
COURSES 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

MFQTX_LEVEL 
SET(1, 2, 3, 4, 
5, 6) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
(1=ΓΝΩΣΗ, 
2=ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
3=ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
4=ΑΝΑΛΥΣΗ, 
5=ΣΥΝΘΕΣΗ, 
6=ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ) 

MFQTX_DIFF 
SET(1, 2, 3, 4, 
5) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ (1=ΜΙΚΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, 
5=ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ) 

MFQTX_LECTURE 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Η ΕΡΩΤΗΣΗ 
(ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 15) 

 

3.22 Πίνακας MFQWR_TABLE 

 Ο πίνακας MFQWR_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις σωστό - λάθος που έχουν 

εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Τα 

πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQWR_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUMINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ 
– ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQWR_QUESTION 

ΚΕΙΜΕΝΟ 
ΕΩΣ 65535 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQWR_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

MFQWR_RIGHTANSWER BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 1 
ΑΝ Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 2 ΑΝ Η ΣΩΣΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 
ΛΑΘΟΣ 

COURSE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
COURSE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
COURSES 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

MFQWR_LEVEL 
SET(1, 2, 3, 
4, 5, 6) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
(1=ΓΝΩΣΗ, 
2=ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
3=ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
4=ΑΝΑΛΥΣΗ, 
5=ΣΥΝΘΕΣΗ, 
6=ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ) 

MFQWR_DIFF 
SET(1, 2, 3, 
4, 5)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ (1=ΜΙΚΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, 
5=ΜΕΓΑΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ) 

MFQWR_LECTURE 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ Η 
ΕΡΩΤΗΣΗ (ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 1 
ΕΩΣ 15) 

 

3.23 Πίνακας MFQMC_TABLE 

 Ο πίνακας MFQMC_TABLE περιέχει τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που 

έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην ενδιάμεση και τελική 

αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQMC_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUMINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQMC_QUESTION 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 
65535 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(TEXT) 

 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 

MFQMC_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

FMQMC_CHOICESNO 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

COURSE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
COURSE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
COURSES 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

MFQMC_LEVEL 
SET(1, 2, 3, 4, 
5, 6) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
(1=ΓΝΩΣΗ, 
2=ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 
3=ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 
4=ΑΝΑΛΥΣΗ, 
5=ΣΥΝΘΕΣΗ, 
6=ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΡΙΣΗ) 

MFQMC_DIFF 
SET(1, 2, 3, 4, 
5) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
(1=ΜΙΚΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ, 
5=ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ) 

MFQMC_LECTURE 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 
Η ΕΡΩΤΗΣΗ (ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 15) 
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3.24 Πίνακας MFQMC_CHOICES 

 Ο πίνακας MFQMC_CHOICES περιέχει όλες τις δυνατές επιλογές – 

απαντήσεις για τις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών της ενδιάμεσης και τελικής 

αξιολόγησης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQMC_CH_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (INT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

MFQMC_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
MFQMC_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQMC_TABLE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQMC_TABLE 

MFQMC_CH_CHOICE 
ΚΕΙΜΕΝΟ 50 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗN 
ΕΠΙΛΟΓΗ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

MFQMC_CH_RIGHT BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
1 ΑΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ - 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΑ 
ΣΩΣΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 0 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

 

3.25 Πίνακας MFQNAIRE 

 Ο πίνακας MFQNAIRE περιέχει τα ερωτηματολόγια που έχουν οριστεί για 

την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQNAIRE_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

MFQNAIRE_NAM
E 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΩΣ 15 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(VARCHAR) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

MFQNAIRE_CRE
ATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ TEACHERS 
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MFQNAIRE_DUR
ATION 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΕ ΛΕΠΤΑ 

COURSE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
COURSE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ COURSES 

MFQMC_LECTUR
E 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT-
UNSIGNED) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 
ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ΤΙΜΗ ΙΣΗ 
ΜΕ 15 ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

 

3.26 Πίνακας MFQNAIRE_RULES 

 Ο πίνακας MFQNAIRE_RULES περιέχει τους κανόνες τους οποίους πρέπει 

να ακολουθούν τα ερωτηματολόγια που έχουν οριστεί για την ενδιάμεση και 

τελική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQNAIRE_RULE_I
D 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(MEDIUM-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΠΙΝΑΚΑ 

MFQNAIRE_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
MFQNAIRE_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ MFQNAIRE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
MFQNAIRE 

MFQNAIRE_RULE_L
EVEL 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(ΤΙΝΥINT) 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ 
EΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΑ 

MFQNAIRE_RULE_D
IFF 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT) 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΒΑΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 
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MFQNAIRE_RULE_Q
UESTNO 

ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(TINYINT) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΒΑΘΜΟ 
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ 

 

3.27 Πίνακας MFQNAIRE_ON 

 Ο πίνακας MFQNAIRE_ON περιέχει τα ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και 

τελικής αξιολόγησης που είναι ενεργά κάθε χρονική στιγμή. Τα πεδία του πίνακα 

εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQNAIRE_ON_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ 
(BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

MFQNAIRE_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
MFQNAIRE_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
MFQNAIRE 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
MFQNAIRE 

DIV_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ DIV_ID 
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ Η 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

MFQNAIRE_ON_CREATOR 

ΟΠΩΣ ΤΟ 
ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
TEACHERS 

 

3.28 Πίνακας MFQTX_RESULTS 

 Ο πίνακας MFQTX_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

ανάπτυξης που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην ενδιάμεση και 

τελική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQTX_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

MFQTX_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
MFQTX_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQTX_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
MFQTX_TABLE 

DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

MFQTX_ANSWER ΚΕΙΜΕΝΟ (TEXT)  
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

MFQTX_EVAL BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
2 ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ 3 ΑΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.29 Πίνακας MFQWR_RESULTS 

 Ο πίνακας MFQWR_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

σωστό-λάθος που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην ενδιάμεση 

και τελική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQWR_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

MFQWR_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
MFQWR_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQWR_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΩΣΤΟ-
ΛΑΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
MFQWR_TABLE 
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DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

MFQWR_ANSWER ΑΚΕΡΑΙΟΣ (TINYINT)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(1 Ο ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΟ, 2 ΑΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ 0 
ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ) 

MFQTWR_EVAL BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 2 ΑΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΙΜΗ 3 ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.30 Πίνακας MFQMC_RESULTS 

 Ο πίνακας MFQMC_RESULTS περιέχει τις απαντήσεις για τις ερωτήσεις 

πολλαπλών επιλογών που έχουν εισαχθεί στο σύστημα και αναφέρονται στην 

ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

MFQMC_RES_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ 

MFQMC_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
MFQMC_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQMC_TABLE 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΡΩΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQMC_TABLE 

DIVSTUD_ID 

ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIVSTUD_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ 
ΚΑΠΟΙΟ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONSTUDENTS 
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MFQMC_ANSWER 
ΚΕΙΜΕΝΟ 20 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ 
(VARCHAR) 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ 
ΜΟΡΦΗ ΜΙΑΣ 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΑΠΟ 0 
ΚΑΙ 1 ΟΠΟΥ ΤΟ 1 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΕΧΕΙ 
ΜΑΡΚΑΡΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ-ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ-
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
ΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 
ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ 
ΠΙΝΑΚΑ 
MFQMC_CHOICES) 

MFQMC_EVAL BINARY  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
2 ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ 3 ΑΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ 
ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.31 Πίνακας UNFINISHED 

 Ο πίνακας UNFINISHED περιέχει τις απαντήσεις για όλες τις αξιολογήσεις, 

τις οποίες έχουν ξεκινήσει οι σπουδαστές αλλά που δεν έχουν ακόμα υποβληθεί 

στο σύστημα. Τα πεδία του πίνακα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ 

UNFINISHED_ID 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (BIGINT-
UNSIGNED) 

ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΚΛΕΙΔΙ – 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΗΣ 
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ 

DIVISION_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
DIV_ID ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
DIVISIONS 

STUDENT_ID 
ΟΠΩΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ 
USER_ID ΤΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑ STUDENTS 

 

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
STUDENTS 
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EVALUATION SET(1, 2, 3)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ 
Η ΕΓΓΡΑΦΗ 
(1=ΑΡΧΙΚΗ, 
2=ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ, 
3=ΤΕΛΙΚΗ) 

TIME_PASSED 
ΑΚΕΡΑΙΟΣ (TINYINT-
UNSIGNED)  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΝ 
ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 
ΗΔΗ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ 
ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ 
ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΩΝ 

ANSWERS TEXT  

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΙΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΕΩΣ ΤΩΡΑ 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ Ο 
ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ 
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Κεφάλαιο 4 

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης 

του συστήματος 

Στο παρόν κεφάλαιο δίνονται οι οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος 

και οι οδηγίες χρήσης του από όλους τους χρήστες από την έναρξη της 

παραγωγικής του λειτουργίας και κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών 

εξαμήνων. Οι οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο δίνονται με αφαιρετικό τρόπο, 

ώστε οι χρήστες να έχουν μια γενικότερη ιδέα του τρόπου λειτουργίας του 

συστήματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πως ακριβώς λειτουργεί το 

σύστημα βρίσκονται στο κεφάλαιο 2 «Περιγραφή των λειτουργιών του 

συστήματος», όπου περιράφονται ξεχωριστά και αναλυτικά όλες οι 

λειτουργίες του συστήματος.  
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4.1 Οδηγίες εγκατάστασης του συστήματος 

Πλατφόρμα ανάπτυξης του λογισμικού του συστήματος αποτέλεσε η 

EasyPHP 2.0b1, η οποία περιλαμβάνει τον Apache 2.2.3, την PHP 5.2.0, και την 

MySQL 5.0.27. Έτσι, για την εγκατάσταση του συστήματος σε έναν εξυπηρετητή, 

απαιτείται η προηγούμενη εγκατάσταση των παραπάνω. Πληροφορίες για την 

EasyPHP 2.0b1, καθώς και το λογισμικό εγκατάστασης της EasyPHP 2.0b1 

διατίθενται στην διεύθυνση www.easyphp.org.  

Στη συνέχεια, η βάση δεδομένων του συστήματος (φάκελος evaldb) 

εγκαθίσταται στον κατάλογο mysql\data της εγκατάστασης της EasyPHP 2.0b1 

και ο φάκελος code εγκαθίσταται στον κατάλογο www της εγκατάστασης της 

EasyPHP 2.0b1. Εδώ, χρειάζεται η δημιουργία ενός alias στον apache server, το 

οποίο να δείχνει τον φάκελο code, ώστε η πρόσβαση στο σύστημα να γίνεται 

μέσω αυτού του alias (π.χ. www.domainname.gr\alias). 

Στη συνέχεια, το αρχείο php.ini τροποιείται ώστε να είναι register_globlas 

= On και στο include_path να περιλαμβάνεται και ο πλήρης κατάλογος του 

φακέλου code\lib (π.χ. C:\Program Files\EasyPHP 2.0b1\www\code\lib ή 

${path}\www\code\lib όπου το ${path} είναι ο κατάλογος εγκατάστασης της 

EasyPHP 2.0b1. 

4.2 Χρήστες του συστήματος 

Οι χρήστες του συστήματος θα εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω 

τέσσερις (4) κατηγορίες: 

1. Διαχειριστές του συστήματος, οι οποίοι έχουν όλα τα δικαιώματα των 

καθηγητών και των υπεύθυνων μαθημάτων και επιπλέον έχουν πρόσβαση 

στις λειτουργίες διαχείρισης των χρηστών, στις λειτουργίες διαχείρισης του 

συστήματος και στις λειτουργίες διαχείρισης του τρέχοντος εξαμήνου. 

2. Υπεύθυνοι μαθημάτων, οι οποίοι έχουν δικαιώματα διαχείρισης των 

ερωτήσεων για κάθε μάθημα, διαχείρισης των ερωτηματολογίων 

αξιολόγησης, εγγραφής σπουδαστών σε κάθε τμήμα που διδάσκουν, κλπ. 

3. Καθηγητές, οι οποίοι έχουν δικαιώματα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης 

ερωτηματολογίων για τα τμήματα στα οποία διδάσκουν, εγγραφής 

σπουδαστών σε κάθε τμήμα που διδάσκουν, και εμφάνισης των 

αποτελεσμάτων για τα τμήματα που διδάσκουν. 

4. Σπουδαστές, οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια 

αξιολόγησης, ανάλογα με τα μαθήματα που παρακολουθούν, για να τα 

συμπληρώσουν και επίσης να δουν τα προσωπικά τους αποτελέσματα. 
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4.3 Παραμετροποίηση του συστήματος κατά την έναρξη 

λειτουργίας 

Στην έναρξη λειτουργίας του συστήματος, ο διαχειριστής καλείται να 

παραμεροποιήσει τις βασικές μεταβλητές του συστήματος, δηλαδή να εισάγει τους 

χρήστες, τα εκπαιδευτικά έτη, τα τμήματα σχολής και τα μαθήματα και να ορίσει 

τους διαχειριστές του συστήματος και τους υπεύθυνους των μαθημάτων. 

Για να είναι εφικτή η παραμετροποίηση του συστήματος κατά την πρώτη 

φορά, έχει δημιουργηθεί ο χρήστης με όνομα Administrator και κωδικό χρήστη 

sysadmin και με δικαιώματα διαχειριστή συστήματος, ο οποίος δεν είναι ορατός 

από το λογισμικό και ούτε θα πρέπει να τροποποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Ο 

λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μέχρι να οριστούν οι πραγματικοί 

διαχειριστές του συστήματος. 

Η εισαγωγή των χρηστών και ο ορισμός των διαχειριστών του συστήματος 

και των υπευθύνων μαθημάτων γίνεται μέσω της διαχείρισης των χρηστών που 

περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Εισαγωγή νέου καθηγητή 

2. Τροποποίηση στοιχείων καθηγητή 

3. Διαγραφή καθηγητή 

4. Αλλαγή κωδικού χρήστη καθηγητή 

5. Ορισμός καθηγητή ως διαχειριστή συστήματος 

6. Ορισμός καθηγητή ως υπεύθυνου μαθήματος 

7. Εισαγωγή νέου σπουδαστή 

8. Τροποποίηση στοιχείων σπουδαστή 

9. Διαγραφή σπουδαστή 

10. Αλλαγή κωδικού χρήστη σπουδαστή 

Η εισαγωγή χρηστών θα επαναλαμβάνεται και κατά την έναρξη κάθε 

εκπαιδευτικού εξαμήνου για τους νέους καθηγητές και σπουδαστές που θα πρέπει 

να εισαχθούν στο σύστημα. 

Οι υπόλοιπες βασικές μεταβλητές του συστήματος παραμετροποιούνται 

μέσω των λειτουργιών διαχείρισης συστήματος που περιλαμβάνει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

1. Εισαγωγή νέου εκπαιδευτικού έτους 

2. Διαγραφή εκπαιδευτικού έτους 

3. Εισαγωγή νέου τμήματος σχολής 
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4. Διαγραφή τμήματος σχολής 

5. Μετονομασία τμήματος σχολής 

6. Εισαγωγή μαθήματος 

7. Διαγραφή μαθήματος 

8. Μετονομασία μαθήματος 

9. Προσθήκη διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

10. Διακοπή διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

11. Αλλαγή εξαμήνου σπουδών διδασκαλίας μαθήματος σε τμήμα σχολής 

4.4 Παραμετροποίηση του συστήματος κατά τη διάρκεια του 

εκπαιδευτικού εξαμήνου 

Στην έναρξη κάθε εκπαιδευτικού εξαμήνου, ο διαχειριστής του συστήματος 

θα πρέπει να δηλώσει το τρέχον εξάμηνο. Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθορίσει 

τα τμήματα για κάθε μάθημα καθώς και τους καθηγητές που θα είναι οι 

διδάσκοντες για κάθε τμήμα μέσω της διαχείρισης τρέχοντος εξαμήνου η οποία 

περιλαμβάνει τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Ορισμός τρέχοντος εξαμήνου 

2. Ορισμός τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου 

3. Προσθήκη σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος εξαμήνου 

4. Διαγραφή σπουδαστών από τμήμα τρέχοντος εξαμήνου 

5. Προβολή τμημάτων τρέχοντος εξαμήνου 

6. Εξαγωγή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

7. Διαγραφή δεδομένων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

Κατά το εκπαιδευτικό εξάμηνο που για πρώτη φορά θα λειτουργήσει το 

σύστημα, οι υπεύθυνοι μαθημάτων (και πιθανώς και ο διαχειριστής του 

συστήματος) καλούνται να προβούν στην παραμετροποίηση ερωτήσεων και των 

ερωτηματολογίων αρχικής, ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης. Η 

παραμετροποίηση των ερωτήσεων και των ερωτηματολογίων αρχικής 

αξιολόγησης θα πρέπει να γίνει πριν από το πρώτο μάθημα του συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού εξαμήνου μέσω των λειτουργιών αρχικής αξιολόγησης που είναι οι 

εξής: 

1.  Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων 

2. Παρουσίαση των ερωτήσεων ανάπτυξης 

3. Παρουσίαση των ερωτήσεων σωστό-λάθος 

4. Παρουσίαση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών 

5. Εισαγωγή νέας ερώτησης 
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6. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου 

7. Προσθήκη ερωτήσεων σε ερωτηματολόγιο 

8. Προβολή ερωτηματολογίου 

9. Διαγραφή ερωτηματολογίου 

10. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

11. Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

Οι υπεύθυνοι μαθημάτων εισάγουν τις ερωτήσεις τους και τις σχετικές 

σωστές απαντήσεις (όπου αυτό είναι εφικτό) και οι οποίες αφορούν την αρχική 

αξιολόγηση. Τα είδη των ερωτήσεων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα είναι τα 

εξής (για όλες τις αξιολογήσεις): 

1. Ερωτήσεις ανάπτυξης, οι απαντήσεις των οποίων περιλαμβάνουν την 

σύνταξη ενός κειμένου από τη μεριά του σπουδαστή. 

2. Ερωτήσεις σωστό-λάθος, οι απαντήσεις των οποίων δίνονται με την 

επιλογή σωστό ή την επιλογή λάθος από τη μεριά του σπουδαστή. 

3. Ερωτήσεις πολλαπλών επλογών, οι οποίες μπορούν να διαθέτουν από 

τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) δυνατές επιλογές-απαντήσεις και οι απαντήσεις 

των οποίων περιλαμβάνουν την επιλογή-μαρκάρισμα από τη μεριά του 

σπουδαστή  των επιλογών-απαντήσεων που θεωρούνται ότι επαληθεύουν την 

ερώτηση. 

Κατά την αρχική αξιολόγηση, όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται ότι ανήκουν 

στο επίπεδο γνώσης. Επίσης, οι υπεύθυνοι μαθημάτων (και πιθανώς και ο 

διαχειριστής του συστήματος) ορίζουν τα ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης, 

τα οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν από τους σπουδαστές κατά το πρώτο 

μάθημα του εξαμήνου. Τα ερωτηματολόγια αρχικής αξιολόγησης δημιουργούνται 

με την επιλογή των ερωτήσεων αρχικής αξιολόγησης που θα περιλαμβάνει το 

ερωτηματολόγιο. Επίσης, για κάθε ερωτηματολόγιο ορίζεται και το χρονικό 

διάστημα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συμπλήρωσή του από τους 

σπουδαστές. 

Η παραμετροποίηση των ερωτήσεων και των ερωτηματολογίων ενδιάμεσης 

και τελικής αξιολόγησης μπορεί να γίνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια του 

συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εξαμήνου μέσω των λειτουργιών ενδιάμεσης και 

τελικής αξιολόγησης που είναι οι εξής: 

1. Παρουσίαση όλων των ερωτήσεων 

2. Παρουσίαση των ερωτήσεων ανά μάθημα 

3. Δημιουργία νέας ερώτησης 
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4. Διαγραφή ερωτήσεων 

5. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης 

6. Ορισμός νέου ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης 

7. Προβολή ερωτηματολογίου 

8. Διαγραφή ερωτηματολογίου 

9. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου ενδιάμεσης αξιολόγησης 

10. Ενεργοποίηση ερωτηματολογίου τελικής αξιολόγησης 

11. Απενεργοποίηση ερωτηματολογίου 

Οι υπεύθυνοι μαθημάτων εισάγουν τις ερωτήσεις τους και τις σχετικές 

σωστές απαντήσεις (όπου αυτό είναι εφικτό) και οι οποίες αφορούν την ενδιάμεση 

και την τελική αξιολόγηση. Τα είδη των ερωτήσεων είναι τα ίδια με αυτά της 

αρχικής αξιολόγησης. Κατά την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση, οι ερωτήσεις 

κατατάσσονται σε επίπεδα (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολογική κρίση) καθώς και σε βαθμούς δυσκολίας (1-5). 

Στη συνέχεια και αφού για κάθε μάθημα έχει εισαχθεί ικανοποιητικός 

αριθμός ερωτήσεων, οι υπεύθυνοι μαθημάτων ορίζουν τα ερωτηματολόγια 

ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης. Τα ερωτηματολόγια ενδιάμεσης και τελικής 

αξιολόγησης δημιουργούνται με την επιλογή του αριθμού των ερωτήσεων 

ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης κάθε επιπέδου και κάθε βαθμού δυσκολίας 

που θα περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο. Επίσης, για κάθε ερωτηματολόγιο 

ορίζεται και το χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθεί η 

συμπλήρωσή του από τους σπουδαστές. 

Η διαδικασία εισαγωγής ερωτήσεων και ορισμού ερωτηματολογίων μπορεί 

να επαναλαμβάνεται και στα μετέπειτα εκπαιδευτικά εξάμηνα, όταν αυτό 

επιβάλλεται ή είναι δυνατό κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού εξαμήνου να 

χρησιμοποιούνται οι ερωτήσεις και τα ερωτηματολόγια, όπως αυτά έχουν οριστεί 

κατά την διάρκεια προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων. 

4.5 Χρήση του συστήματος κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού 

εξαμήνου από τους διδάσκοντες των τμημάτων 

Οι καθηγητές κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού εξαμήνου θα πρέπει 

αρχικά να ορίσουν τους σπουδαστές για κάθε τμήμα στο οποίο θα διδάσκουν 

μέσω των λειτουργιών  «Προσθήκη σπουδαστών σε τμήμα τρέχοντος εξαμήνου» 

και «Διαγραφή σπουδαστών από τμήμα τρέχοντος εξαμήνου» της διαχείρισης 

τρέχοντος εξαμήνου. 
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Στη συνέχεια, και στην έναρξη του πρώτου μαθήματος για κάθε τμήμα που 

έχει δημιουργηθεί, οι διδάσκοντες θα πρέπει να ενεργοποιήσουν το κατάλληλο 

ερωτηματολόγιο αρχικής αξιολόγησης, το οποίο οι σπουδαστές που ανήκουν στο 

τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν. Το ερωτηματολόγιο που θα ενεργοποιηθεί 

γίνεται γνωστό στους διδάσκοντες κάθε τμήματος από τον υπεύθυνο για κάθε 

μάθημα. Αφού οι σπουδαστές του τμήματος συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο ή 

εφόσον έχει λήξει η διάρκεια του μαθήματος, οι διδάσκοντες θα πρέπει να 

απενεργοποιήσουν το ερωτηματολόγιο, ώστε να μην μπορούν οι σπουδαστές του 

τμήματος (αν δεν έχουν υποβάλλει τις απαντήσεις τους) να επέμβουν στις 

απαντήσεις εκ των υστέρων και, επιπλέον, αν υπάρχουν απαντήσεις σπουδαστών 

που δεν έχουν υποβληθεί ακόμα, αυτές να καταγραφούν στο σύστημα. 

Με τον ίδιο τρόπο, στο μέσο περίπου του εκπαιδευτικού εξαμήνου,  οι 

διδάσκοντες κάθε τμήματος θα πρέπει να ενεργοποιήσουν (και 

απενεργοποιήσουν) το ερωτηματολόγιο ενδιάμεσης αξιολόγησης που θα πρέπει να 

συμπληρώσουν οι σπουδαστές του τμήματος και στο τέλος του εξαμήνου το 

ερωτηματολόγιο της τελικής αξιολόγησης σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του 

υπεύθυνου κάθε μαθήματος. 

Με το πέρας κάθε αξιολόγησης, οι διδάσκοντες κάθε τμήματος μπορούν να 

δουν τα αποτελέσματά της με την εμφάνιση των απαντήσεων που έδωσαν οι 

σπουδαστές είτε συγκεντρωτικά είτε ατομικά ανά σπουδαστή, μέσω των 

λειτουργιών αποτελεσμάτων που είναι οι εξής: 

1. Αρχική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

2. Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

3. Τελική αξιολόγηση ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

4. Αρχική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

5. Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

6. Τελική αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο) 

7. Βαθμολογία ανά τμήμα (τρέχον εξάμηνο) 

8. Αποτελέσματα αξιολογήσεων προηγούμενων εκπαιδευτικών εξαμήνων 

Επιπλέον, αν πρόκειται για ενδιάμεση ή τελική αξιολόγηση, οι διδάσκοντες 

κάθε τμήματος θα πρέπει να βαθμολογήσουν τις απαντήσεις των σπουδαστών στις 

ερωτήσεις ανάπτυξης (όπου ο βαθμός δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτόματα από το 

σύστημα). Η βαθμολόγηση για την ενδιάμεση αξιολόγηση γίνεται μέσω της 

λειτουργίας «Ενδιάμεση αξιολόγηση ανά σπουδαστή (τρέχον εξάμηνο)» και για 

την τελική αξιολόγηση μέσω της λειτουργίας «Τελική αξιολόγηση ανά σπουδαστή 
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(τρέχον εξάμηνο)». Στις υπόλοιπες ερωτήσεις, η βαθμολογία υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα, αναλογικά με το πλήθος των ερωτήσεων που 

περιλαμβάνει το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο. Κάθε ερώτηση συμμετέχει με το ίδιο 

ποσοστό στον τελικό βαθμό. Επίσης, με την λειτουργία «Βαθμολογία ανά τμήμα 

(τρέχον εξάμηνο)», οι διδάσκοντες μπορούν να δουν την βαθμολογία όλων των 

σπουδαστών κάποιου τμήματος για την ενδιάμεση και τελική αξιολόγηση. 

4.6 Χρήση του συστήματος από τους σπουδαστές 

Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν το σύστημα συμπληρώνοντας τα 

ερωτηματολόγια αρχικής, ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης που έχουν οριστεί 

από τους διδάσκοντες για το τμήμα στο οποίο ανήκουν και επιπλέον να δουν τις 

προσωπικές απαντήσεις σε συνδυασμό με τις σωστές απαντήσεις (όπου αυτό είναι 

εφικτό) ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να προβαίνουν σε αυτοαξιολόγηση. 

Οι σπουδαστές συμπληρώνουν τα ερωτηματολόγιο που θα εμφανιστεί στην 

οθόνη τους πληκτρολογώντας τις απαντήσεις τους σε ένα πλαίσιο κειμένου αν 

πρόκειται για ερωτήσεις ανάπτυξης, να επιλέγοντας το κουμπί σωστό ή το κουμπί 

λάθος αν πρόκειται για ερωτήσεις σωστό-λάθος, ή επιλέγοντας (τσεκάροντας) τις 

απαντήσεις-επιλογές που απαντούν σωστά την ερώτηση αν πρόκειται για 

ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Κατά τη διάρκεια που κάποιος σπουδαστής 

συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο και κάθε τριάντα δευτερόλεπτα, το σύστημα 

αποθηκεύει το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί έως τότε για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, τις ερωτήσεις που εμφανίστηκαν στον σπουδαστή και τις έως 

τότε απαντήσεις του σπουδαστή, ώστε αν ο ίδιος σπουδαστής ξαναξεκινήσει την 

ίδια λειτουργία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου για οποιοδήποτε λόγο, η 

διαδικασία να συνεχιστεί από από εκεί που σταμάτησε. Όταν ο χρήστης τελειώσει 

τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, θα πρέπει να πατήσει το 

κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ ώστε οι απαντήσεις του να οριστικοποιηθούν. Επιπλέον, αν ο 

χρόνος από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον σπουδαστή η οθόνη με τις 

ερωτήσεις ξεπεράσει τον χρόνο που έχει καθοριστεί για τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, οι έως τότε απαντήσεις του σπουδαστή, υποβάλλονται 

αυτόματα, αφού πρώτα ο σπουδαστής ειδοποιηθεί σχετικά. 
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