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Περίληψη 

Η αξιολόγηση είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός θεσμός που, συνδυάζοντας την επιστημο-

νική μεθοδολογία με τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα, καθίσταται ένα πολύτιμο εργαλείο 

στα χέρια της διοίκησης ενός οργανισμού για τον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών 

αλλά και των όποιων αδυναμιών. Η θεσμοθέτηση από την Πολιτεία της αξιολόγησης ως 

εργαλείου για τη Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώ-

ρας ενσωμάτωσε μια διαδικασία αρκετά απαιτητική σε ενέργειες, συντονισμό και λει-

τουργικό κόστος στο εξαμηνιαίο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Η εργασία αυτή εστιάζει στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την αποτελεσματική 

υποστήριξη της διαδικασίας και την ικανοποίηση των προδιαγραφών της διοίκησης χωρίς 

να απαιτεί την ανάγκη προμήθειας νέου εξοπλισμού. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Evaluation is a very important which, combining scientific methodology with the neces-

sary technological means, becomes a valuable tool in the hands of an organization’s man-

agement to assist in determining best practices and potential weaknesses in business pro-

cesses. Through the establishment of evaluation as a means of Quality Assurance mecha-

nism in Academic Institutions by the Government, an important new process with a sig-

nificant impact in terms of work flow management and functional cost was introduced in 

the academic schedule. This study focuses on the development of an Information System 

designed to effectively support this process and satisfy management’s requirements with-

out imposing additional requirements for new equipment. 
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1 Εισαγωγή 

Η έννοια της αξιολόγησης βρίσκει εφαρμογή στους περισσότερους τομείς της ανθρώπι-

νης δραστηριότητας, όπως η οικονομία, η διοίκηση, η εργασία και η εκπαίδευση. Αφορά 

σε διαδικασίες και μέσα επίτευξης στόχων, σε προϊόντα και υπηρεσίες, στην απόδοση 

επενδύσεων ή και του προσωπικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού, ή των συμμετεχό-

ντων σε μια εκπαιδευτική διαδικασία κ.ά. 

Η αξιολόγηση διευκολύνει επιχειρήσεις και οργανισμούς να αναπτύξουν σχέδια και να 

λάβουν αποφάσεις για την υιοθέτηση της «καλύτερης πρακτικής», συνήθως, με σκοπό 

την βελτίωση κάποιων πτυχών της απόδοσης τους (Wikipedia, Συγκριτική 

προτυποποίηση, 2013) και απώτερο στόχο την επίτευξη «αριστείας». Επιπλέον, η διαδι-

κασία της αξιολόγησης αποτελεί βασικό παράγοντα αυτογνωσίας, καθώς επιτρέπει στο 

άτομο τη διαπίστωση των ικανοτήτων του και την περαιτέρω ενεργοποίηση της άμιλλας 

ως κινήτρου για συνεχή βελτίωση. 

Σε μια εποχή όπου αρχές και αξίες τίθενται υπό αμφισβήτηση, όπως συμβαίνει σήμερα 

στο εγχώριο αλλά και διεθνές δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η αξιολόγηση αποκτά 

νέο νόημα και περιεχόμενο ως αναγκαιότητα που δύναται να συμβάλλει στην καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. 

Για να λειτουργήσει όμως αξιοκρατικά και αποτελεσματικά η αξιολόγηση, απαιτείται η 

τήρηση ορισμένων όρων και προϋποθέσεων, όπως ο προσδιορισμός συγκεκριμένου και 

μετρήσιμου σκοπού, η συνδρομή επιστημονικής μεθοδολογίας και η χρήση ενιαίων και 

αντικειμενικών κριτηρίων (Matsatsinis & Siskos, 2002). Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι 

αναγκαία προκειμένου να περιορίζεται η αμφισβήτηση και να επιτυγχάνεται η μέγιστη 

δυνατή αποδοχή των κριτηρίων και της διαδικασίας γενικότερα από τους εμπλεκόμενους 

και ιδιαίτερα από τους αξιολογούμενους. 

Στη λογική αυτή, η Πολιτεία θεσμοθέτησε στη χώρα μας τη διαδικασία της αξιολόγησης 

στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών, την 

εγγύηση της διαφάνειας των διαδικασιών, την προαγωγή της έρευνας κ.λπ. Ένα υποσύ-

νολο της διαδικασίας αποτελεί η αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδασκαλίας, η οποία διεξάγε-

ται στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκής περιόδου. 

Σύμφωνα με αυτή, οι φοιτητές αξιολογούν τους διδάσκοντες για το σύνολο των μαθημά-

των που παρακολουθούν, συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ένα 
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κοινό για όλους σύνολο κριτηρίων. Η διαδικασία οφείλει να διασφαλίζει τόσο το αδιά-

βλητο, όσο και την ανωνυμία του αξιολογητή. Με την ολοκλήρωσή της συγκεντρώνονται 

οι απαντήσεις με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιο-

ποιηθούν από τη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων που η ίδια έχει καθορίσει. 

Η διαδικασία απαιτεί την συμμετοχή του μεγαλύτερου μέρους της ακαδημαϊκής κοινότη-

τας, τόσο σε επίπεδο προσώπων (διοίκηση, διδακτικό προσωπικό, φοιτητές, διοικητικό 

προσωπικό γραμματειών), όσο και σε επίπεδο συστημάτων (πληροφοριακό σύστημα υ-

ποστήριξης γραμματειών) και υπηρεσιών (μηχανοργάνωση, προμήθειες). Όπως φαίνεται 

και στην ανάλυση που ακολουθεί, η όλη διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς 

προϋποθέτει τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σημαντική η ύπαρξη ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστή-

ματος για την υποστήριξη της διαδικασίας, έτσι ώστε αυτή να επιτελείται αποδοτικά, τη-

ρώντας παράλληλα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στο ακέραιο. Η εργασία αυτή αφορά 

στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος, με πεδίο εφαρμογής το Πα-

νεπιστήμιο Μακεδονίας. 

2 Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η αξιολόγηση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνη-

τές καθώς συνδέεται στενά τόσο με τη διαδικασία επίτευξης «αριστείας» όσο και με τον 

προσδιορισμό ενός αντικειμενικού μοντέλου επιβράβευσης, ανταμοιβής (Saaty & 

Ramanujam, 1983) ή επιλογής προσωπικού (Grandzol, 2005). 

H Ακαδημαϊκή κοινότητα προσφέρεται ως ένας από τους πλέον κατάλληλους χώρους για 

την εφαρμογή επιστημονικής μεθοδολογίας και τη χρήση ενιαίων και αντικειμενικών 

κριτηρίων αξιολόγησης, αφού μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει την πηγή των πρακτικών 

αυτών. Ωστόσο, η απουσία των προϋποθέσεων αυτών κατά το παρελθόν, είχε καλλιεργή-

σει, σε ορισμένες περιπτώσεις, κλίμα αμφισβήτησης έως και αντιπαράθεσης στους κόλ-

πους της ακαδημαϊκής κοινότητας (Badri & Abdulla, 2004). 

Οι λόγοι αυτοί οδήγησαν στην δημοσίευση πληθώρας εργασιών, όπως οι (Ho, Prasanta, 

& Higson, 2006), (Raharjo, Xie, Goh, & Brombacher, 2007), (Tsinidou, Gerogiannis, & 

Fitsilis, 2010), (Μπουρής & Δήμας, 2008). Οι εργασίες αυτές στοχεύουν κυρίως στον 

προσδιορισμό των κατάλληλων κριτηρίων και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων χρη-
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σιμοποιώντας μεθοδολογίες όπως οι AHP, DEA, MUSA κ.α. που εντάσσονται στο ερευ-

νητικό πεδίο της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων. 

Σε ανάλογα πλαίσια κινήθηκε και η Πολιτεία θεσμοθετώντας την αξιολόγηση στην Ανώ-

τατη Εκπαίδευση. Αυτή διενεργείται υπό τη ευθύνη της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας 

(Α.ΔΙ.Π.) η οποία συστάθηκε με το νόμο (ν.3374, 2005) ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή 

(Α.ΔΙ.Π., 2005). Σε κάθε Ανώτατο Ίδρυμα ορίζεται η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΜΟ.ΔΙ.Π.) που αποτελεί αιρετό όργανο, υπεύθυνο για τη διενέργεια της Εσωτερικής Α-

ξιολόγησης. Η Α.ΔΙ.Π. έχει προσδιορίσει ένα ευρύτατο σύνολο από συγκεκριμένα με-

τρήσιμα κριτήρια, βασισμένα σε διεθνή πρότυπα, που σε συνδυασμό με κατάλληλους 

δείκτες χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας. 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τεχνική υποστήριξη για την εφαρμογή ενός τμήμα-

τος της διαδικασίας που έχει προσδιορίσει η Πολιτεία για την Αξιολόγηση στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση, με τη χρήση ενός Πληροφοριακού Συστήματος. Το τμήμα αυτό είναι η διε-

νέργεια της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας που αποτελεί τον πυρήνα της διαδι-

κασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής χρησιμοποι-

ούνται, μετά από την κατάλληλη στατιστική επεξεργασία, για την παραγωγή των Εκθέ-

σεων Εσωτερικής Αξιολόγησης σε ετήσια βάση. 

Οι εκθέσεις αυτές αποτελούν την κυριότερη πηγή πληροφορίας που διατίθεται αναφορικά 

με την Αξιολόγηση στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι δημοσι-

ευμένες τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας σπανίζουν, με εξαίρεση ορισμένες παρου-

σιάσεις στα πλαίσια συνεδρίων και ημερίδων που διενεργήθηκαν κατά καιρούς με την 

ευθύνη των ΜΟ.ΔΙ.Π των ιδρυμάτων. Οι πληρέστερες πληροφορίες αφορούν στη διαδι-

κασία που εκτελείται στο ΕΚΠΑ
1
 (Βουτσινάς, Δεδούσης, & Τουρτόγλου, 2012), 

(Μπόλης, 2011) και ακολουθούν τα Πανεπιστήμια Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης 

(Αϊβαζίδης, 2012), Θεσσαλίας (Γεροδήμος, 2012) και Δυτ. Μακεδονίας (Καραγιάννης, 

2012) καθώς και τα ΤΕΙ Σερρών (Δημητρίου, Καλαϊτζής, Δρογαλάς, Δημητριάδης, & 

Κεχρής, 2012) και Λάρισας (Τζιγκούρας & Μέγας, 2012). Με σκοπό τη δυνατότητα σύ-

γκρισης της προτεινόμενης μεθόδου με αυτές που ακολουθούν άλλα ιδρύματα, έγινε 

προσπάθεια για τη συμπλήρωση και επικαιροποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών με 

την οργανωμένη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων μέσω ενός απλού ε-

                                                      

1
 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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ρωτηματολογίου
2
 που εστάλη ηλεκτρονικά στις ΜΟ.ΔΙ.Π των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Ωστόσο η μικρή συμμετοχή
3
 δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων κα-

θώς χρησιμοποιήθηκαν κυρίως τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τις δημοσιευμένες πλη-

ροφορίες, που είναι αποσπασματικά και μη επίκαιρα. 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, στα περισσότερα ιδρύματα της χώ-

ρας βρίσκεται σε εξέλιξη αντίστοιχη διαδικασία ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 

για την υποστήριξη της διαδικασίας της Αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Α.ΔΙ.Π. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και 

οι δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα αυτά είναι αντίστοιχες με αυτές του προ-

τεινόμενου συστήματος. Τα συστήματα των οποίων η ανάπτυξη βρίσκεται σε πιο προχω-

ρημένο στάδιο προσανατολίζονται κυρίως στην υποστήριξη των υποχρεώσεων των με-

λών ΔΕΠ έναντι της Α.ΔΙ.Π. που αφορούν στη συμπλήρωση απογραφικών δελτίων σε 

εξαμηνιαία και ετήσια βάση. Αυτές, ωστόσο, οι δυνατότητες υπερβαίνουν τα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας. Στο κεφάλαιο Συζήτηση θα αναλύσουμε διεξοδικότερα τις διαφορές 

που εντοπίζονται ανάμεσα στις διαφορετικές υλοποιήσεις. 

3 Μεθοδολογία 

Όπως αναφέραμε ήδη, ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της διενέργειας της Αξιολόγησης 

Μαθημάτων/Διδασκαλίας (στο εξής ΠΣΑ), το οποίο αποτελεί ένα υποσύνολο του Πλη-

ροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη του συνολικού έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

3.1 Υποκείμενα 

Υποκείμενο για τη μελέτη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του ΠΣΑ αποτέλεσε το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τον διαθέσιμο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του. Πρωτεύοντα 

ρόλο, φυσικά, κατέχουν οι προδιαγραφές που προσδιορίζει για τη διαδικασία της Αξιολό-

                                                      

2
 Βλ. Προσάρτημα Α 

3
 Η διενέργεια της έρευνας συνέπεσε χρονικά με μια περίοδο έντονων διοικητικών ανακατατάξεων (συγχω-

νεύσεων τμημάτων και ιδρυμάτων) συνεπεία του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και 

ΤΕΙ αλλά και απεργιακών κινητοποιήσεων του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ της χώρας. Ως συνέπεια, 

οι υπηρεσίες από μόλις 4 ιδρύματα συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. 



5 

γησης η εποπτεύουσα αρχή Α.ΔΙ.Π. και σε δεύτερο βαθμό η ΜΟ.ΔΙ.Π. Σε αυτές συγκα-

ταλέγονται το πρότυπο ερωτηματολόγιο της αρχής (Α.ΔΙ.Π., 2007) όπως έχει τροποποιη-

θεί από τη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
4
 

Δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο διέθετε ήδη ένα σύνολο από τεχνολογίες για την υπο-

στήριξη τόσο της διαδικασίας της Αξιολόγησης όσο και άλλων υπηρεσιών, η σχεδίαση 

του νέου συστήματος  βασίστηκε σε εφαρμογή μεθόδων Αυτοματισμού των Επιχειρημα-

τικών Διεργασιών (Business Process Automation - BPA) (Dennis, Wixom, & Tegarden, 

2009), οι οποίες βελτιώνουν την παραγωγικότητα αξιοποιώντας το διαθέσιμο υλικό και 

λογισμικό. 

Στόχος του προτεινόμενου ΠΣΑ είναι να βελτιώσει κατά το δυνατόν την αποδοτικότητα 

των επιμέρους διεργασιών που σχετίζονται με τη διαδικασία της Αξιολόγησης Μαθημά-

των/Διδασκαλίας. Στις επόμενες ενότητες, περιγράφονται αρχικά τα μέσα που χρησιμο-

ποιήθηκαν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση και ακολούθως γίνεται μια πρώτη προ-

σέγγιση της διαδικασίας με την περιγραφή των σχετιζόμενων ροών εργασιών. 

3.2 Μέσα 

Ένα από τα ζητούμενα κατά την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος ήταν η α-

ξιοποίηση του διαθέσιμου υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

μηδενίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω δαπάνες. Ο εξοπλισμός αυτός περιλαμβάνει τα 

στοιχεία υλικού και λογισμικού που περιγράφονται στη συνέχεια. 

 Διακομιστές Βάσεων Δεδομένων (Database server) που βασίζονται στα Συστήμα-

τα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) Microsoft SQL Server, Oracle και 

MySQL. Για το ΠΣΑ επελέγη η χρήση του Microsoft SQL Server (έκδοση 2008 

R2) που μεταξύ άλλων εξυπηρετεί τις ανάγκες του Πληροφοριακού Συστήματος 

υποστήριξης των Γραμματειών (στο εξής ΠΣΓ), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλ-

τιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων διασύνδεσης μεταξύ τους. 

 Διακομιστές Ιστού (Web server) που βασίζονται στους εξυπηρετητές Apache και 

Microsoft Internet Information Server. Για το βασικό περιβάλλον σύνδεσης των 

χρηστών του ΠΣΑ επελέγη η λύση του IIS (v7.5) όπου φιλοξενούνται οι συνο-

                                                      

4
 Βλ. Προσάρτημα Γ 
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δευτικές υπηρεσίες του ΠΣΓ καθώς συγκαταλέγεται σε αυτούς που διαχειρίζεται 

ο συγγραφέας στα πλαίσια των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων του. 

 Τον διακομιστή Πιστοποίησης χρηστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (LDAP 

server) που χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση των χρηστών για το σύνολο των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

 Έναν εξειδικευμένο σαρωτή για την ψηφιοποίηση των ερωτηματολογίων της Α-

ξιολόγησης που διανέμονται σε έντυπη μορφή. Πρόκειται για το μοντέλο OpScan 

iNSIGHT 4 της εταιρείας PEARSON NCS, που υποστηρίζει την τεχνολογία Ο-

πτικής Αναγνώρισης Σημείων - OMR (Wikipedia, Optical Mark Recognition, 

2014). Συνοδεύεται από λογισμικό για την ψηφιοποίηση κατάλληλα διαμορφωμέ-

νων εγγράφων, το οποίο εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Windows. 

 Έναν bar-code scanner με ικανότητα ανάγνωσης bar-codes που ακολουθούν το 

πρότυπο γνωστό ως Code 39 (Wikipedia, Code 39, 2013). 

Για την ανάπτυξη του συνοδευτικού λογισμικού χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασμένα εργα-

λεία και τεχνολογίες, κυρίως ανοικτού κώδικα (open source) καθώς και ορισμένα εμπο-

ρικά διαθέσιμα εργαλεία. 

 Ο πυρήνας της επαφής του ΠΣΑ με τους τελικούς χρήστες υλοποιήθηκε σε 

γλώσσα PHP χρησιμοποιώντας την έκδοση 2.2.5 της πλατφόρμας ανάπτυξης λο-

γισμικού Zend Framework (Zend Technologies, 2013) (στο εξής ZF2). Υιοθετή-

θηκε η χρήση ενός framework που είναι εξίσου πλούσιο σε δυνατότητες συγκρι-

νόμενο με τα γνωστά CMS (π.χ. Drupal ή Joomla), έτσι ώστε να ακολουθηθεί μια 

από τις πλέον σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού για το δι-

αδίκτυο. To ZF2 προτιμήθηκε έναντι άλλων Frameworks (π.χ. Laravel, Symfony, 

Phalcon κ.ά.) παρόλο που σύμφωνα με πολύ πρόσφατες αναφορές (Skvorc, 2013) 

δεν θεωρείται το πλέον δημοφιλές αυτήν την περίοδο. Καθοριστικοί παράγοντες 

για τη συγκεκριμένη επιλογή υπήρξαν: το κύρος του κύριου κατασκευαστή
5
, η 

εκτεταμένη τεκμηρίωση του συστήματος που είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο και η 

αξιοποίηση της εμπειρίας που απέκτησε ο συγγραφέας μέσω της ενασχόλησής 

                                                      

5
 Υποστηρίζεται από την εταιρεία Zend Technologies Ltd η οποία είναι και η «κατασκευάστρια» της PHP 

και αναπτύσσεται σε συνεργασία με την «κοινότητα» των προγραμματιστών που το χρησιμοποιεί ως λογι-

σμικό ανοικτού κώδικα. 
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του με την εν λόγω πλατφόρμα στα πλαίσια των υποχρεώσεων μαθήματος επιλο-

γής του ΔΠΜΣ. 

 Το πακέτο λογισμικού Jasper Reports
6
 με το πρόγραμμα σχεδίασης αναφορών 

iReport χρησιμοποιήθηκε για το υποσύστημα δημιουργίας αναφορών από τα δε-

δομένα. Συμπληρωματικά χρησιμοποιήθηκε -με κάποιες τροποποιήσεις που κρί-

θηκαν απαραίτητες- η βιβλιοθήκη JasperPHP
7
 σε συνδυασμό με το λογισμικό 

JasperStarter
8
 για την ενσωμάτωση των αναφορών στο περιβάλλον της PHP. 

 Το περιβάλλον Visual Studio 2010 που διαθέτει το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιή-

θηκε για την ανάπτυξη υποσυστήματος σε γλώσσα VB.NET για την ενσωμάτωση 

των ψηφιοποιημένων δεδομένων που παράγονται από τον σαρωτή OpScan iN-

SIGHT. Προτιμήθηκε η ανάπτυξη αυτόνομης desktop εφαρμογής σε λειτουργικό 

Windows όπου εκτελείται και το λογισμικό του σαρωτή αντί για την ενσωμάτωση 

της λειτουργικότητας στο βασικό www-based περιβάλλον, προκειμένου να απο-

φευχθούν πιθανά προβλήματα δυσλειτουργίας λόγω των κλήσεων μέσω HTTP σε 

σύγκριση με τη χρήση native calls προς το ΣΔΒΔ. 

 Το ίδιο λογισμικό και η γλώσσα χρησιμοποιήθηκαν και για ένα βοηθητικό εργα-

λείο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας με σκοπό την υποβοήθηση της 

ανάπτυξης της www-based διεπαφής. Το εργαλείο αυτό παράγει κώδικα PHP α-

ναλύοντας το σχήμα μιας Βάσης Δεδομένων που φιλοξενείται σε SQL Server. 

 Τέλος, αξιοποιήθηκε το υφιστάμενο υποσύστημα «ηλεκτρονικής» συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων που υλοποιήθηκε προγενέστερα από τον συγγραφέα σε περι-

βάλλον Microsoft Active Server Pages (ASP) με γλώσσα VBScript. 

3.3 Διαδικασίες 

Η διαδικασία της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας εντάσσεται στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων που διενεργούνται από το Πανεπιστήμιο στη διάρκεια μιας Ακαδημαϊ-

                                                      

6
 Λογισμικό ανοικτού κώδικα της εταιρείας JasperSoft με άδεια χρήσης LGPL ανεπτυγμένο σε Java. 

7
 Βιβλιοθήκη ανοικτού κώδικα σε μορφή Μονάδας PHP κατάλληλης για ενσωμάτωση σε εφαρμογές που 

βασίζονται σε frameworks όπως τα ZF2 και Laravel. 

8
 Λογισμικό ανοικτού κώδικα για την επικοινωνία εφαρμογών με το λογισμικό Jasper Reports. 
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κής Περιόδου. Αυτή διεξάγεται χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους, τις οποίες 

θα αναλύσουμε στην τρέχουσα ενότητα. 

1. Συμβατική μέθοδος. Περιλαμβάνει τη χρήση έντυπων ερωτηματολογίων με ειδι-

κές προδιαγραφές που προμηθεύεται περιοδικά το Πανεπιστήμιο από τυπογράφο. 

Οι Γραμματείες των Τμημάτων ετοιμάζουν κατάλληλους Φακέλους ανά Μάθη-

μα/Διδάσκοντα και τους παραδίδουν στους Διδάσκοντες. Καθένας εξ αυτών πα-

ραδίδει το Φάκελο σε εθελοντές Φοιτητές που εκτελούν χρέη Υπευθύνων για την 

τήρηση του αδιάβλητου της διαδικασίας. Αυτοί με τη σειρά τους διανέμουν τα 

ερωτηματολόγια στους παρόντες Φοιτητές στην αίθουσα διδασκαλίας, οι οποίοι 

αφού τα συμπληρώσουν τα συγκεντρώνουν εκ νέου στον Φάκελο που σφραγίζε-

ται και επιστρέφεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή στη ΜΟ.ΔΙ.Π, μαζί με τα 

όποια αδιάθετα ερωτηματολόγια. Από εκεί οι Φάκελοι συγκεντρώνονται και πα-

ραδίδονται στο Κέντρο Μηχανογράφησης για Ψηφιοποίηση και εισαγωγή στο 

Πληροφοριακό Σύστημα. 

2. Ηλεκτρονική μέθοδος. Περιλαμβάνει τη χρήση έντυπων εισιτηρίων με στοιχεία 

πρόσβασης για το ΠΣΑ. Και πάλι οι Γραμματείες των Τμημάτων εκτυπώνουν τα 

εισιτήρια και ετοιμάζουν κατάλληλους Φακέλους ανά Μάθημα/Διδάσκοντα και 

τους παραδίδουν στους Διδάσκοντες. Ακολουθείται η διαδικασία για τον προσδι-

ορισμό των Υπεύθυνων Φοιτητών, όπως περιγράφηκε στη Συμβατική Μέθοδο. 

Αυτοί διανέμουν τα εισιτήρια στους παρόντες Φοιτητές στην αίθουσα διδασκαλί-

ας. Οι Φοιτητές τα χρησιμοποιούν για να εισαχθούν στο ΠΣΑ και να συμπληρώ-

σουν τα στοιχεία στη σχετική φόρμα. Τα όποια αδιάθετα εισιτήρια συγκεντρώνο-

νται εκ νέου στον Φάκελο που σφραγίζεται και επιστρέφεται στη Γραμματεία του 

Τμήματος ή στη ΜΟ.ΔΙ.Π. 

3.3.1 Συμβατική μέθοδος. 

Το συνοπτικό διάγραμμα που παρουσιάζεται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί, βοηθάει στην 

κατανόηση των χρονικών εξαρτήσεων ανάμεσα στις δραστηριότητες της Ακαδημαϊκής 

Περιόδου. Πιο αναλυτικά, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της εκάστοτε Ακαδημαϊκής 

Περιόδου, η Γραμματεία του κάθε Τμήματος καταρτίζει κατ’ εντολή της διοίκησης το 

πρόγραμμα των Διαθέσιμων Μαθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο Πρόγραμ-

μα Σπουδών και τις εκάστοτε προκύπτουσες ιδιαιτερότητες (π.χ. άδειες διδασκόντων 

κ.λπ.). 
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Στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος εγ-

γραφών και Δηλώσεων Μαθημάτων από 

τους φοιτητές, που διεξάγεται παράλλη-

λα με την έναρξη της Διδασκαλίας των 

μαθημάτων. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

Δηλώσεων Μαθημάτων η Γραμματεία 

είναι σε θέση να οριστικοποιήσει το πρό-

γραμμα των Προσφερομένων Μαθημά-

των, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλογές 

των φοιτητών σε σχέση με τα προαιρετι-

κά Μαθήματα «Επιλογής». Παράλληλα 

ορίζονται αντίστοιχες Τάξεις για τη διδα-

σκαλία του κάθε μαθήματος. Τεχνικοί, 

συνήθως, λόγοι επιβάλλουν συχνά την 

τέλεση της διδασκαλίας τμηματικά σε 

Τομείς Τάξεων που λαμβάνουν χώρα σε 

διαφορετικά χρονικά διαστήματα και -

ενδεχομένως- χώρους. 

Στο σημείο αυτό έχουν συγκεντρωθεί τα 

απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορι-

σμό του συνόλου των Αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της περιό-

δου: {Ακαδημαϊκή Περίοδος, Μάθημα, Διδάσκων, Τομέας Τάξης, Πλήθος Εγγεγραμμέ-

νων Φοιτητών}. Με τα στοιχεία αυτά ετοιμάζονται οι Φάκελοι με το αναγκαίο αριθμό 

Ερωτηματολογίων και παραδίδονται στους Διδάσκοντες για το κάθε Μάθημα που διδά-

σκουν. Στη συνέχεια διενεργείται η αξιολόγηση σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ήδη. 

Με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου γίνεται η Στατιστική Επεξεργασία των 

αποτελεσμάτων. Παράλληλα ολοκληρώνεται η διδασκαλία των Μαθημάτων με την αξιο-

λόγηση των φοιτητών (γραπτή εξέταση ή άλλη μορφή) και την δημοσίευση των σχετικών 

αποτελεσμάτων από τις Γραμματείες. Με την ολοκλήρωση και αυτής της υποχρέωσης, 

διανέμονται τα αποτελέσματα της στους διδάσκοντες, τις ΟΜ.Ε.Α. και τη ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 

Εικόνα 1 - Ροή εργασιών διεργασίας Αξιολόγησης 

Μαθημάτων/Διδασκαλίας με Συμβατική Μέθοδο 
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3.3.2 Ηλεκτρονική Μέθοδος 

Η διαδικασία που ακολουθείται με την 

χρήση των εισιτηρίων και της «ηλεκτρο-

νικής» φόρμας για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων είναι σε σημαντικό 

βαθμό παρόμοια με τη Συμβατική, με 

ορισμένες, όμως, ουσιαστικές διαφορές. 

Αφενός τα ερωτηματολόγια αντικαθίστα-

νται από τα πολύ οικονομικότερα και οι-

κολογικότερα -εξαιτίας των μικρότερων 

φυσικών διαστάσεων- «εισιτήρια». Αφε-

τέρου παρέχεται ένα επαρκές χρονικό 

διάστημα στους φοιτητές ώστε να συ-

μπληρώσουν τα στοιχεία. Τέλος, εξαλεί-

φεται η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία 

ψηφιοποίησης. 

3.3.3 Άλλες Μέθοδοι 

Συμπληρωματικά της Ηλεκτρονικής Με-

θόδου, δοκιμάστηκε η εφάπαξ αποστολή 

e-mail με τα στοιχεία μιας τυχαίας επιλο-

γής από τη λίστα των εισιτηρίων που έ-

χουν εκδοθεί, με παραλήπτες τους Φοιτητές που έχουν δηλώσει τα αντίστοιχα Μαθήμα-

τα. Η μέθοδος αυτή δεν διατηρεί καμία πληροφορία που να συνδέει τους φοιτητές με τις 

απαντήσεις τους, ούτε και με το αν χρησιμοποίησαν το εισιτήριο. Ωστόσο εκφράστηκαν 

αντιρρήσεις από μερίδα φοιτητών έναντι της μεθόδου, λόγω προκατάληψης, με αποτέλε-

σμα να ανασταλεί η χρήση της. 

Εναλλακτικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να υποστηριχτεί η σύνδεση του Φοιτητή με τα 

στοιχεία του λογαριασμού του στο ΠΣΓ με ταυτόχρονη αξιοποίηση των στοιχείων της 

Δήλωσης Μαθημάτων. Ωστόσο με αυτή τη μέθοδο, για να εξασφαλιστεί η μοναδικότητα 

της συμμετοχής ανά Φοιτητή, απαιτείται να διατηρηθεί πληροφορία για το ποιοι Φοιτητές 

αξιολόγησαν ποια Μαθήματα, γεγονός που θεωρείται ως μερική άρση της ανωνυμίας και 

γι’ αυτό δεν προκρίθηκε για χρήση. 

 

Εικόνα 2 - Ροή εργασιών διεργασίας Αξιολόγησης 

Μαθημάτων/Διδασκαλίας με Ηλεκτρονική Μέθοδο 
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4 Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται διεξοδικά το ΠΣΑ, ξεκινώντας από την υφιστάμενη κατά-

σταση και τα προβλήματα που εμφανίζει, συνεχίζοντας με την αρχιτεκτονική του νέου 

συστήματος, τις σχεδιαστικές επιλογές και το μοντέλο των δεδομένων και ολοκληρώνο-

ντας με μια σύντομη οπτική παρουσίαση των επιμέρους υποσυστημάτων που το απαρτί-

ζουν. 

4.1 Ανάλυση Υφιστάμενου Συστήματος 

Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας διαθέτει έναν εξειδικευ-

μένο σαρωτή -μοντέλο OpScan iNSIGHT 4 της εταιρείας PEARSON NCS- τον οποίο 

προμηθεύτηκε για την ψηφιοποίηση των εντύπων ερωτηματολογίων της Αξιολόγησης 

Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Ο σαρωτής υποστηρίζει την τεχνολογία OMR, ενώ το συνο-

δευτικό λογισμικό περιλαμβάνει: 

 εφαρμογή για την ψηφιοποίηση κατάλληλα διαμορφωμένων εγγράφων, που εκτε-

λείται σε λειτουργικό σύστημα Windows 

 μια απλή εφαρμογή βάσης δεδομένων βασισμένη στην Microsoft Access. 

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ΜΟ.ΔΙ.Π., ο συγγραφέας είχε προχωρήσει 

κατά το παρελθόν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις και βελτιώσεις στην εφαρμογή βάσης δε-

δομένων. Ωστόσο η λύση αυτή είναι ανεπαρκής καθώς εμφανίζει πλήθος από μειονεκτή-

ματα ενώ υπόκειται και σε αρκετούς περιορισμούς. 

4.1.1 Μειονεκτήματα 

Η υφιστάμενη εφαρμογή έχει σχεδιαστεί για ατομική χρήση από έναν προσωπικό υπολο-

γιστή από τον οποίο θα πρέπει να εκτελούνται όλες οι λειτουργίες. Αυτές περιλαμβάνουν 

μεταξύ άλλων: 

 την ενσωμάτωση δεδομένων προγραμμάτων σπουδών (αρχική μετάπτωση αλλά 

και διαρκής επικαιροποίηση) 

 τη δημιουργία εκτυπώσιμων εισιτηρίων με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις ανά-

γκες της Ηλεκτρονικής Μεθόδου αξιολόγησης 

 τη δημιουργία εκτυπώσιμων ετικετών με τα στοιχεία του κάθε Μαθήματος, Διδά-

σκοντα και Τομέα Τάξης που αποτελεί την ταυτότητα ενός Φακέλου 
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 την εισαγωγή των δεδομένων των ψηφιοποιημένων ερωτηματολογίων 

 τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 

 τη δημιουργία αναφορών σε μορφή PDF και τη διανομή στους εμπλεκομένους 

μέσω e-mail. 

Η διασύνδεση που επετεύχθη με το Πληροφοριακό Σύστημα των Γραμματειών θεωρείται 

«χαλαρή», καθώς οι αναγκαίες ενέργειες για την ενσωμάτωση των δεδομένων στο σύ-

στημα εκτελούνται «χειροκίνητα» από το διαχειριστή απευθείας «επάνω» στη βάση. Για 

τη διασφάλιση της ορθότητας και της συμβατότητας των δεδομένων με το υφιστάμενο 

μοντέλο, απαιτούνται αρκετοί έλεγχοι και τροποποιήσεις, που προσδιορίζουν ένα αρκετά 

χαμηλό επίπεδο παραγωγικότητας για την όλη διαδικασία. Τέλος, η τεχνογνωσία για τη 

χρήση του συστήματος περιορίζεται αποκλειστικά στο διαχειριστή. 

4.1.2 Δυσλειτουργίες 

Επιπλέον έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες, που οφείλονται σε εσφαλμένη εφαρμογή 

της προτεινόμενης από τη ΜΟ.ΔΙ.Π διαδικασίας. 

Για παράδειγμα, η μη έγκαιρη ενημέρωση των στοιχείων του ΠΣΓ σε σχέση με τους Το-

μείς Τάξεων έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται Φάκελοι ερωτηματολογίων για αξι-

ολογήσεις που δεν είχαν προετοιμαστεί από το σύστημα, με δεδομένο ότι -σύμφωνα με 

τις απαιτήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π.- σε αυτές τις περιπτώσεις η αξιολόγηση οφείλει να διεξάγε-

ται χωριστά. Τα στοιχεία αυτών των φακέλων καταχωρίζονται χειρόγραφα, γεγονός που 

αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν λάθη ή ελλείψεις κατά τη συμπλήρωσή τους. 

Συνακόλουθα απαιτείται περισσότερος χρόνος για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της 

ορθότητας των αναγραφόμενων στοιχείων κατά τη διενέργεια της ψηφιοποίησης. 

Ένα άλλο πρόβλημα προκαλείται από έναν περιορισμό του μοντέλου του ΠΣΓ. Συγκε-

κριμένα, δεν υπήρχε πρόβλεψη στο μοντέλο του ΠΣΓ ώστε τα μαθήματα του Προγράμ-

ματος Σπουδών που προσφέρονται για διδασκαλία σε μια περίοδο να διακρίνονται με κά-

ποιον τρόπο από τα μαθήματα που δεν διδάσκονται αλλά προσφέρονται αποκλειστικά για 

εξέταση όσων φοιτητών τα οφείλουν. Αυτό σημαίνει ότι για την ενσωμάτωση των στοι-

χείων των Διδασκόμενων Μαθημάτων μιας Ακαδημαϊκής Περιόδου από το ΠΣΓ -τα ο-

ποία είναι τα μόνα που αξιολογούνται- απαιτείται ανθρώπινη εποπτεία που περιορίζει τη 

δυνατότητα αυτοματισμού της διαδικασίας. Εναλλακτικά επιχειρήθηκε ο χρονικός συ-

ντονισμός των γραμματειών για την εισαγωγή στο ΠΣΓ στοιχείων που αφορούν στα μα-
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θήματα που προσφέρονται μόνο για εξέταση, με σκοπό να προηγηθεί η ενσωμάτωση των 

στοιχείων στο ΠΣΑ. Ωστόσο η συγκεκριμένη λύση κατέστη πρακτικά ανεφάρμοστη, κα-

θώς ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ακολουθούν διαφορετικό χρονοδιά-

γραμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα η διαδικασία ενσωμάτωσης να πρέπει 

να γίνεται τμηματικά, συντελώντας στην περαιτέρω αύξηση του διαχειριστικού κόστους.  

4.2 Το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα Αξιολόγησης - ΠΣΑ 

Οι λόγοι που αναλύθηκαν στην προηγούμενη ενότητα είναι επαρκείς για να καταστήσουν 

σαφή την ανάγκη υλοποίησης ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη της 

διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. 

Το νέο ΠΣΑ σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύπτει στην τελική του μορφή ένα σύνολο από 

απαιτήσεις που διακρίνονται σε Λειτουργικές και Μη Λειτουργικές κατά τα πρότυπα των 

(Dennis, Wixom, & Tegarden, 2009). Ο απαιτήσεις αυτές εστιάζουν αφενός στην αντιμε-

τώπιση των μειονεκτημάτων και των δυσλειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος που 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα αφετέρου σε νέες μεθόδους για την αύξηση 

της παραγωγικότητας κατά τη χρήση του συστήματος. 

4.2.1 Μη Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Σύμφωνα με τις Μη Λειτουργικές απαιτήσεις, το ΠΣΑ: 

 θα πρέπει να συμφωνεί με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π. και 

της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 θα υποστηρίζει τη χρήση τόσο της Συμβατικής όσο και της Ηλεκτρονικής Μεθό-

δου αξιολόγησης με ενιαίο τρόπο ενσωματώνοντας και βελτιώνοντας τις υφιστά-

μενες διαδικασίες 

 θα αξιοποιεί τον υφιστάμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου Μακε-

δονίας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα «Μέσα» 

 θα διατηρεί τα δεδομένα σε Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων για την αξι-

οποίηση των ισχυρών δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει καθώς και για βελ-

τίωση της συνολικής απόδοσης 

 θα επικοινωνεί απευθείας με το ΠΣΓ με δομημένο και κατά το δυνατόν αυτομα-

τοποιημένο τρόπο 
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 θα προσφέρει ένα ενιαίο Περιβάλλον διαθέσιμο μέσω διαδικτύου (www) για τη 

σύνδεση των ενδιαφερομένων Χρηστών, που θα υποστηρίζει την ανάθεση Ρόλων 

στους χρήστες και τη Διαβάθμιση της προσφερόμενης λειτουργικότητας ανάλογα 

με το ρόλο που ανατίθεται σε κάθε χρήστη 

 θα αξιοποιεί τον κεντρικό διακομιστή LDAP του ιδρύματος για τη διαπίστευση 

των χρηστών 

 θα προσφέρει υποσύστημα σε περιβάλλον Windows για τους χειριστές του σαρω-

τή που θα επιτρέπει την εισαγωγή των δεδομένων από τα έντυπα ερωτηματολόγια 

που ψηφιοποιούνται με τη χρήση του σαρωτή και του συνοδευτικού του λογισμι-

κού. 

4.2.2 Λειτουργικές Απαιτήσεις 

Αντίστοιχα, στις Λειτουργικές απαιτήσεις περιλαμβάνονται οι παρακάτω: 

 το ΠΣΑ θα διασφαλίζει την ανωνυμία αλλά και τη μοναδικότητα της συμμετοχής 

του κάθε φοιτητή στις αξιολογήσεις των μαθημάτων που παρακολουθεί, σύμφω-

να με τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π. 

 το ΠΣΑ θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. σχετικά με 

o τον προσδιορισμό ενός ελάχιστου πλαφόν ανά Τμήμα και Περίοδο στον 

αριθμό των έγκυρα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανά αξιολόγηση 

προκειμένου η αξιολόγηση να θεωρηθεί συνολικά ως έγκυρη και να συ-

μπεριληφθεί στα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία 

o τη δυνατότητα χρήσης διαφορετικών ερωτηματολογίων ανά Τμήμα και 

Περίοδο 

 οι χρήστες των Γραμματειών θα μπορούν να: 

o επιθεωρούν και να κάνουν διορθώσεις όπου χρειάζεται στα δεδομένα των 

Προγραμμάτων Σπουδών που έχουν ληφθεί από το ΠΣΓ 

o να δημιουργούν και να διαχειρίζονται τα στοιχεία των Αξιολογήσεων του 

τμήματος 

o να εκτυπώνουν Εισιτήρια για την Ηλεκτρονική Μέθοδο καθώς και Ετικέ-

τες για τους Φακέλους που χρησιμοποιούνται και στις δύο μεθόδους. 
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 το ΠΣΑ θα επιτρέπει την έκδοση αναφορών με στατιστικά στοιχεία από τα δεδο-

μένα της αξιολόγησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΜΟ.ΔΙ.Π. Η πρόσβαση σε 

αυτές εξαρτάται από το Ρόλο του κάθε χρήστη: 

o οι διδάσκοντες θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα των μαθημάτων 

που τους έχουν ανατεθεί και στα συγκεντρωτικά στατιστικά των τμημά-

των όπου συμμετέχουν 

o τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. θα έχουν -επιπλέον- πρόσβαση στο σύνολο των α-

ποτελεσμάτων των μαθημάτων και στα συγκεντρωτικά στατιστικά του 

τμήματός τους 

o τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. θα έχουν -επιπλέον- πρόσβαση στο σύνολο των 

αποτελεσμάτων των μαθημάτων και στα συγκεντρωτικά στατιστικά όλων 

των τμημάτων του ιδρύματος, καθώς και σε εξειδικευμένες αναφορές. 

 το ΠΣΑ θα αξιοποιεί σύγχρονες οπτικές τεχνολογίες με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας: 

o 1D Bar codes τύπου Code 39 θα ενσωματώνονται στις Ετικέτες των Φα-

κέλων και θα χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία ψηφιοποίησης με τη 

χρήση ειδικής συσκευής που θα υποβοηθά το υποσύστημα ενσωμάτωσης 

των δεδομένων 

o 2D Bar codes τύπου Data Matrix (Wikipedia, Data Matrix, 2013) ή QR θα 

ενσωματώνονται στα Εισιτήρια της Ηλεκτρονικής Μεθόδου προκειμένου 

να διευκολύνεται η πρόσβαση στο υποσύστημα από «έξυπνες» συσκευές 

(Smart-phones και Tablets). 

4.3 Αρχιτεκτονική του ΠΣΑ 

Στην ενότητα αυτή αναλύεται η αρχιτεκτονική του ΠΣΑ, ξεκινώντας από το Διάγραμμα 

Παράταξης (Deployment Diagram) στο οποίο παρουσιάζεται σχηματικά η γενική εικόνα 

του συστήματος με τα υποσυστήματα που το απαρτίζουν και συνεχίζοντας με την ανάλυ-

ση του κάθε υποσυστήματος ξεχωριστά. 

4.3.1 Διάγραμμα Παράταξης 

Στο Διάγραμμα Παράταξης που παρατίθεται ως Διάγραμμα 1, παρουσιάζονται τα δομικά 

στοιχεία που απαρτίζουν την αρχιτεκτονική του συστήματος σε φυσικό επίπεδο. Παρου-



16 

σιάζονται δηλαδή τα στοιχεία υλικού και λογισμικού που συνιστούν το πληροφοριακό 

μας σύστημα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διασυνδέονται μεταξύ τους αλλά 

και με τα εξωτερικά στοιχεία του συστήματος (Βάση Δεδομένων ΠΣΓ, Διακομιστής 

LDAP). 

 

Διάγραμμα 1 - Διάγραμμα Παράταξης ΠΣΑ 

Τα στοιχεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής επισημαίνονται στο Διά-

γραμμα Παράταξης χρησιμοποιώντας έντονη γραμμή πλαισίου. Τα στοιχεία αυτά είναι: η 

Βάση Δεδομένων του ΠΣΑ, τα μοντέλα Δεδομένων (Data Model) και Εφαρμογής (Ap-

plication Model) και τέλος, τα διαδραστικά περιβάλλοντα (Human-Computer Interface - 

HCI) του Αξιολογητή, του Ψηφιοποιητή και των λοιπών χρηστών. 

4.3.2 Βάση Δεδομένων ΠΣΑ 

Η Βάση Δεδομένων του ΠΣΑ αποτελεί τον πυρήνα του ΠΣΑ. Εκτός από το σύνολο των 

δεδομένων του ΠΣΑ, στο επίπεδο της Βάσης Δεδομένων έχει υλοποιηθεί το μεγαλύτερο 

τμήμα της Επιχειρηματικής Λογικής (Business Logic) του συστήματος. Πρόκειται για 

στρατηγική σχεδιαστική επιλογή, προκειμένου να επιτευχθεί υψηλός βαθμός ανεξαρτη-

σίας από την γλώσσα προγραμματισμού και την πλατφόρμα υλοποίησης των εφαρμογών 

που χρησιμοποιούν τα δεδομένα της αξιολόγησης. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τόσο τα 
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στοιχεία που εμφανίζονται στο Διάγραμμα Παράταξης με τη σήμανση HCI, όσο και άλλα 

συστήματα του Πανεπιστημίου που αναπτύσσονται ανεξάρτητα, όπως το Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε το ευρέως διαδεδομένο ΣΔΒΔ Microsoft SQL Server 

για τους εξής λόγους: 

 για να αξιοποιηθούν οι πολύ ισχυρές δυνατότητες που προσφέρει για την υλοποί-

ηση της Επιχειρηματικής Λογικής, όπως η ανάπτυξη Stored Procedures, User De-

fined Functions και Triggers, ο καθορισμός Materialized Views κ.λπ. 

 για να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμβατότητα και η αποτελεσματικότερη συν-

δεσιμότητα με το ΠΣΓ, το οποίο είναι επίσης ανεπτυγμένο στο ίδιο ΣΔΒΔ 

 για να αξιοποιηθεί ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει το Πανεπιστήμιο και 

υποστηρίζεται σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών από το Κέντρο Μηχανογράφησης. 

Η Βάση Δεδομένων περιλαμβάνει ένα ευρύτατο σύνολο από: 

 Σχεσιακούς Πίνακες στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα σύμφωνα με το 

Μοντέλο Δεδομένων του ΠΣΑ (βλ. σχετική ενότητα) 

 Stored Procedures, User Defined Functions και Views που υλοποιούν τις λειτουρ-

γίες της Επιχειρηματικής Λογικής του ΠΣΑ και τη διεπαφή με τρίτα συστήματα 

 Views που χρησιμοποιούνται με σκοπό το μετασχηματισμό των δεδομένων του 

ΠΣΓ και την ενσωμάτωσή τους στο ΠΣΑ με τη χρήση μέρους των λειτουργιών 

της Επιχειρηματικής Λογικής. 

Για τη βελτίωση της απόδοσης του συστήματος γίνεται χρήση από Materialized Views 

(Ramakrishnan & Gehrke, 2003). Στην ορολογία του SQL Server αυτό το είδος αντικει-

μένων αποκαλείται Indexed Views (Rankins, Bertucci, Gallelli, & Silverstein, 2010) και 

χρησιμοποιείται επιλεκτικά στην υλοποίηση των πλέον περίπλοκων και απαιτητικών ε-

ρωτημάτων της Επιχειρηματικής Λογικής, όταν δεν συντρέχουν περιορισμοί (Hanson, 

Price, Erickson, Kollar, & Ward, 2008) που αποτρέπουν τη χρήση τους. 

Για την καλύτερη οργάνωση των στοιχείων της βάσης δεδομένων, αξιοποιήθηκε η δυνα-

τότητα του SQL Server για ορισμό ξεχωριστών Σχημάτων. Έτσι, τα στοιχεία που έχουν 

βοηθητική χρήση έχουν τοποθετηθεί στο Σχήμα Tools, εκείνα που σχετίζονται με την πα-

ραγωγή Στατιστικών στο Σχήμα Statistics και αυτά που αφορούν στην επικοινωνία με το 

χρήστη στο Σχήμα UI. Τέλος, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με 
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το ΠΣΓ έχουν ομαδοποιηθεί στο Σχήμα CS (από το όνομα της κατασκευάστριας εταιρεί-

ας του ΠΣΓ, CardiSoft) και αυτά που σχετίζονται με την επικοινωνία με το ΟΠΣ της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. στο Σχήμα HQAA. 

4.3.3 Μοντέλο Δεδομένων 

Το Μοντέλο Δεδομένων συμπεριλαμβάνει το σύνολο των οντοτήτων που επιχειρούν να 

περιγράψουν τη διαδικασία της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας, όπως αυτή πα-

ρουσιάστηκε στην ενότητα «Διαδικασίες» του κεφαλαίου «Μεθοδολογία». Οι οντότητες 

αυτές ομαδοποιούνται σε ενότητες προκειμένου να παρουσιαστούν σε ανάλογα διαγράμ-

ματα και να αναλυθούν διεξοδικότερα. 

Πρώτη ενότητα. Περιλαμβάνει τις οντότητες που μοντελοποιούν την Ακαδημαϊκή διαδι-

κασία αυτή καθεαυτή (βλ. Διάγραμμα 2). Αυτές ακολουθούν σχεδόν αυτούσια τη λογική 

των αντίστοιχων οντοτήτων του ΠΣΓ, από το οποίο προέρχονται τα δεδομένα του. Το 

ΠΣΑ, ωστόσο, δεν στοχεύει στο να μοντελοποιήσει πλήρως την Ακαδημαϊκή διαδικασία, 

ούτε να υποκαταστήσει το ΠΣΓ. Αντίθετα, εστιάζει αποκλειστικά στα στοιχεία εκείνα 

από τα πρωτογενή δεδομένα του ΠΣΓ που χρησιμεύουν στις υπηρεσίες τις οποίες καλεί-

ται να προσφέρει. Από την άλλη, οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν και ορισμένα δεδο-

μένα από Προγράμματα Σπουδών που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΣΓ. 

Κάθε Τμήμα (Department) ανήκει σε μια Σχολή (School) του οικείου Πανεπιστημιακού 

Ιδρύματος και προσφέρει ένα σύνολο από Προγράμματα Σπουδών (DepartmentProgram) 

που εντάσσονται σε ένα Επίπεδο Σπουδών (StudiesLevel) (Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό ή 

Διδακτορικό). Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μια ή περισσότερες
9
 Κατευθύν-

σεις
10

 (Orientation) με τις οποίες σχετίζονται τα διαθέσιμα Μαθήματα (Course) που προ-

σφέρονται για διδασκαλία σε ένα ή περισσότερα Εξάμηνα (Semester). Το κάθε Πρόγραμ-

μα Σπουδών μπορεί να είναι ενεργό σε ένα Ακαδημαϊκό Έτος για μια σειρά από διαδοχι-

κά εξάμηνα διδασκαλίας. Η σχέση αυτή περιγράφεται από την οντότητα Προγράμματα 

Σπουδών Έτους (DepartmentProgramYear). 

                                                      

9
 Στα Προγράμματα Σπουδών που δεν προβλέπονται Κατευθύνσεις, ορίζεται μια «κατεύθυνση» με την ο-

νομασία «ΚΟΡΜΟΣ» που περιλαμβάνει το σύνολο των Μαθημάτων. 

10
 Το πεδίο OrientationID της οντότητας Orientation είναι δευτερεύον κλειδί που αναφέρεται σε οντότητα 

του ΠΣΓ και δεν θα πρέπει να συγχέεται -εξαιτίας του ονόματος- με αναφορά στην ίδια οντότητα. 
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Διάγραμμα 2 - Μοντέλο Δεδομένων: Ακαδημαϊκή διαδικασία 

Σε κάθε Ακαδημαϊκή Περίοδο (AcademicPeriod) (Χειμερινή ή Εαρινή) προσφέρεται ένα 

υποσύνολο από τα διαθέσιμα μαθήματα, ανάλογα με τις επιλογές των φοιτητών στην πε-

ρίοδο δηλώσεων μαθημάτων, τη διαθεσιμότητα των αντιστοίχων διδασκόντων και τις 

δυνατότητες του Ιδρύματος γενικότερα. Η έννοια της Τάξης (Class) περιγράφει τη διδα-

σκαλία ενός Μαθήματος σε συγκεκριμένο Ακαδημαϊκό Έτος και Περίοδο η οποία ανατί-

θεται σε έναν ή περισσότερους Διδάσκοντες (Instructor). 
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Τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός Μαθήματος, όπως ο Τύπος του (CourseType) 

(π.χ. Υποχρεωτικό, Επιλογής, κ.λπ.) ή το Εξάμηνο του Προγράμματος Σπουδών στο ο-

ποίο διδάσκεται, μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου και μπορεί να διαφέρουν ανά-

λογα με το Πρόγραμμα Σπουδών στο οποίο εντάσσεται και τις εκάστοτε αποφάσεις των 

διοικήσεων των Τμημάτων. Τα στοιχεία αυτά απασχολούν το ΠΣΑ μόνο για την υποστή-

ριξη της δυνατότητας κατηγοριοποιημένων στατιστικών αναφορών από τα αποτελέσματα 

και διατηρούνται στην οντότητα Στοιχεία Τάξης (ClassDetails). Τα δεδομένα αυτής της 

οντότητας προέρχονται από το συνδυασμό των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε 

ένα σύνολο οντοτήτων του ΠΣΓ που δεν ενσωματώνονται στο ΠΣΑ, και την αντιπαρα-

βολή τους με τα δεδομένα της οντότητας 

Τέλος, οι σχέσεις Ν:Μ ανάμεσα στα ζεύγη εννοιών {Τάξη, Διδάσκων} και {Πρόγραμμα 

Σπουδών, Κατεύθυνση} υλοποιούνται ως σχεσιακοί πίνακες (ClassTeachers και Depart-

mentProgramOrientation αντίστοιχα) και δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα. 

Δεύτερη ενότητα. Εδώ εντάσσονται οι οντότητες που περιγράφουν τη διαδικασία της 

Αξιολόγησης. Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζονται οι οντότητες αυτές, μαζί με τις σημαντι-

κότερες από τις οντότητες της πρώτης ενότητας -εμφανίζονται με αχνό χρώμα- με τις ο-

ποίες αυτές σχετίζονται. 

Αρχικά ορίζεται η οντότητα της Περιόδου Αξιολόγησης (SurveyPeriod) που καθορίζεται 

από ένα Ακαδημαϊκό Έτος και Περίοδο και στην οποία χρησιμοποιείται ένα Ερωτηματο-

λόγιο (Questionnaire) στο σύνολο του Ιδρύματος. Σε κάθε Ερωτηματολόγιο ορίζονται 

μια ή περισσότερες Ομάδες Ερωτήσεων (QuestionnaireGroup) που με τη σειρά τους πε-

ριλαμβάνουν μία ή περισσότερες Ερωτήσεις (Question). Η εξαρτημένη οντότητα Ques-

tionnaireGroupQuestion υλοποιεί τη σχέση Ν:Μ μεταξύ Ερώτησης και Ομάδας Ερωτή-

σεων. Τα στοιχεία των οντοτήτων αυτών επιτρέπουν την ομαδοποίηση και τη διάταξη 

των ερωτήσεων μέσα στο ερωτηματολόγιο. 

Η οντότητα Στοιχεία Τμήματος Περιόδου (SurveyPeriodDepartmentDetails) διατηρεί ένα 

σύνολο από στοιχεία για κάθε συνδυασμό Περιόδου Αξιολόγησης, Τμήματος και Επιπέ-

δου Σπουδών του Τμήματος. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως για εμφάνιση σε 

συγκεκριμένες αναφορές ενώ επιπλέον επιτρέπουν να προσδιοριστεί αν το Τμήμα θα 

συμμετάσχει στην αξιολόγηση της συγκεκριμένης περιόδου και αν σε αυτή θα χρησιμο-

ποιεί κάποιο διαφορετικό Ερωτηματολόγιο. 



21 

 

Διάγραμμα 3 - Μοντέλο Δεδομένων: Αξιολόγηση 

Η σημαντικότερη οντότητα είναι αυτή της Αξιολόγησης (Survey) που αναφέρεται στην 

αξιολόγηση της διδασκαλίας του Τομέα της Τάξης ενός Μαθήματος (ορίζεται από το πε-

δίο ClassPart) από έναν Διδάσκοντα. Ο Ψηφιοποιητής (Importer) είναι ο υπεύθυνος χρή-

στης που τέλεσε τη διαδικασία ψηφιοποίησης του αντίστοιχου Φακέλου (όταν η αξιολό-

γηση λαμβάνει χώρα με τη Συμβατική Μέθοδο). Κάθε Απαντητικό Φύλλο (AnswerSheet) 

συγκεντρώνει το σύνολο των Απαντήσεων (Answer) που αντιστοιχούν σε ένα έντυπο ε-
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ρωτηματολόγιο της Συμβατικής Μεθόδου ή ένα Εισιτήριο (SurveyTicket) της Ηλεκτρονι-

κής Μεθόδου. 

Τέλος, οι οντότητες Διάρκεια Αξιολόγησης (ClassSurveyValidity) και Εξάμηνα Τμήματος 

Περιόδου (SurveyPeriodDepartmentSemester) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τη 

διαδικασία δημιουργίας των εισιτηρίων της Ηλεκτρονικής Μεθόδου Αξιολόγησης. Η μεν 

πρώτη προσδιορίζει διαφορετική χρονική περίοδο για την ισχύ των παραγόμενων εισιτη-

ρίων ενώ η δεύτερη προσδιορίζει τα ενεργά Εξάμηνα των Προγραμμάτων Σπουδών ενός 

Τμήματος σε συγκεκριμένη Περίοδο Αξιολόγησης. 

Τρίτη ενότητα. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις οντότητες που σχετίζονται με τη Στατι-

στική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και παρουσιάζονται στο Διά-

γραμμα 4. 

Η οντότητα Συγκεντρωτικά Αξιολόγησης Μαθήματος/Διδάσκοντα (TotalsByCI) διατηρεί 

τα στατιστικά στοιχεία του συνόλου των αποτελεσμάτων, αφού αυτά ομαδοποιηθούν με 

βάση τις Απαντήσεις των Αξιολογήσεων ενός Μαθήματος από έναν Διδάσκοντα (θα υ-

πάρχουν περισσότερες από μια σε περίπτωση που έχει διασπαστεί η διδασκαλία σε Το-

μείς Τάξης ή για κάποιο λόγο έχουν υπάρξει περισσότεροι από ένας Φάκελοι). Η εξαρτη-

μένη οντότητα Αποτελέσματα Μαθήματος/Διδάσκοντα ανά Ερώτηση (ResultsByCIQ) δια-

τηρεί στατιστικά στοιχεία (μέγιστες-ελάχιστες τιμές, μέσος όρος και τυπική απόκλιση) 

ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα ανά ερώτηση. Αντίστοιχα, η οντότητα Κατανομή Απο-

τελεσμάτων Μαθήματος/Διδάσκοντα ανά Ερώτηση (DistributionByCIQ) διατηρεί τις αντί-

στοιχες κατανομές (πλήθος απαντήσεων ανά τιμή απάντησης). Το επίθεμα ByCI προκύ-

πτει από τον προσδιορισμό της ομαδοποίησης (By Course/Instructor). 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το αποτέλεσμα ιδιαίτερα περίπλοκων και υπολογιστικά α-

παιτητικών ερωτημάτων στη βάση, που δεν θα ήταν αποδοτικό να υλοποιηθούν ως Mate-

rialized Views. Για το λόγο αυτό οι οντότητες υλοποιήθηκαν ως σχεσιακοί πίνακες (στο 

Σχήμα Tools), τα δεδομένα των οποίων παράγονται και ενημερώνονται με τη βοήθεια 

αντίστοιχων Views (στο Σχήμα Statistics), μέσα από διαδικασία που μπορεί να κινηθεί 

κατ’ απαίτηση του χρήστη του συστήματος. 

Κατ’ αναλογία με την τριάδα {Totals@, Results@Q, Distribution@Q} (όπου @  

ByCI) ορίζεται τριάδα οντοτήτων για τα Συγκεντρωτικά Αξιολόγησης Τμήματος 

{Totals@, Results@Q, Distribution@Q} (όπου @  ByD: By Department). Στην περί-
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πτωση αυτή τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται με βάση το Τμήμα στο οποίο ανήκει η 

Τάξη του Μαθήματος. 

 

Διάγραμμα 4 - Μοντέλο Δεδομένων: Αποτελέσματα Αξιολόγησης 

Στις δύο αυτές ομάδες οντοτήτων χρησιμοποιείται το σύνολο των απαντήσεων όλων των 

Αξιολογήσεων. Ωστόσο υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις Αξιολογήσεων στις οποίες συμ-
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μετέχουν ελάχιστοι αξιολογητές, με συνέπεια το αποτέλεσμα να θεωρείται πολωμένο, με 

το σκεπτικό ότι: 

 ο διδάσκων αποκτά μεγαλύτερη οικειότητα με τους φοιτητές όταν το ακροατήριο 

είναι μικρότερο 

 ο φοιτητής μπορεί να υποθέσει ότι ο διδάσκων ενδέχεται να βαθμολογήσει αρνη-

τικά την απόδοσή του σε περίπτωση που λάβει κακή αξιολόγηση. 

Για τους παραπάνω λόγους η ΜΟ.ΔΙ.Π. θέσπισε ένα ελάχιστο πλαφόν στον αριθμό των 

έγκυρα συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ανά αξιολόγηση προκειμένου να θεωρηθεί 

συνολικά ως έγκυρη και να συμπεριληφθεί στα στατιστικά στοιχεία. Η ΜΟ.ΔΙ.Π όρισε 

τον αριθμό των τεσσάρων (4) έγκυρων ερωτηματολογίων ως ελάχιστο. Για την κάλυψη 

αναγκών που έχουν προκύψει στην πορεία του χρόνου από τη μείωση του αριθμού των 

φοιτητών σε ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, το ΠΣΑ επιτρέπει η τιμή 

αυτή να προσδιορίζεται διαφορετικά ανά Τμήμα, Περίοδο και Επίπεδο Σπουδών, χρησι-

μοποιώντας την τιμή ValidCount της οντότητας Στοιχεία Τμήματος Περιόδου. Για την 

διατήρηση των αποτελεσμάτων των έγκυρων αξιολογήσεων έχουν οριστεί αντίστοιχα 

δύο τριάδες οντοτήτων {Totals@, Results@Q, Distribution@Q} (όπου @: OHByCI και 

OHByD). Τα επιθέματα προκύπτουν από την ομαδοποίηση (By Course/Instructor και By 

Department αντίστοιχα) των έγκυρων μόνο αξιολογήσεων (Over Handicap). 

Τέλος, για την ικανοποίηση των αναγκών συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών, επιτρέπεται η ομαδοποίηση επιπλέον και ανά Τομέα Τάξης, που στο συγκεκρι-

μένο Π.Σ. προσδιορίζεται από το συνδυασμό του Εξαμήνου διδασκαλίας με την Κατεύ-

θυνση του Μαθήματος. Αυτό επιτυγχάνεται προσδιορίζοντας επιπλέον τέσσερις τριάδες 

οντοτήτων της μορφής {Totals@, Results@Q, Distribution@Q}, όπου το σύμβολο @ 

αντικαθίσταται από τις τιμές {ByCIP, ByDP, OHByCIP, OHByDP} και το γράμμα P 

συμβολίζει την πρόσθετη ομαδοποίηση ανά Τομέα Τάξης (ClassPart). 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει και μια θεμελιώδη μέθοδο για την υποστήριξη της δυνατό-

τητας κατάταξης των αποτελεσμάτων με τη χρήση ενός Δείκτη, η τιμή του οποίου προ-

κύπτει από την εφαρμογή μιας συνάρτησης υπολογισμού στις τιμές των κριτηρίων. Αρχι-

κή πρόθεση του συγγραφέα υπήρξε η χρήση κάποιας μεθόδου Πολυκριτηριακής Ανάλυ-

σης Αποφάσεων όπως η Analytic Hierarchy Process – AHP που έχει χρησιμοποιηθεί σε 

αρκετές σχετικές έρευνες (Γωνιάδης, 2010). Έτσι διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

που εστάλη στα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. και των ΟΜ.Ε.Α. προκειμένου να ταξινομηθούν τα 
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κριτήρια του ερωτηματολογίου και να προσδιοριστούν οι αναγκαίοι συντελεστές βαρών. 

Δυστυχώς ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν α-

πέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η συμμετοχή ήταν απογοητευτική. Ως αποτέλε-

σμα, για τις ανάγκες της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος που ακολουθείται ήδη από 

ορισμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Σύμφωνα με αυτήν, η συνάρτηση υπο-

λογισμού ορίζεται ως ο Μέσος Όρος των απαντήσεων στις 10 πρώτες ερωτήσεις του ε-

ρωτηματολογίου. Ωστόσο η αρχική ιδέα εξακολουθεί να είναι επίκαιρη και δύναται να 

απασχολήσει και πάλι σε μελλοντική προσπάθεια. 

 

Διάγραμμα 5 - Μοντέλο Δεδομένων: Χρήστες & Ρόλοι 

Τέταρτη ενότητα. Η τελευταία ενότητα αφορά στις οντότητες που σχετίζονται με τη δια-

χείριση της επαφής με τους τελικούς χρήστες. Οι οντότητες αυτές παρουσιάζονται στο 

Διάγραμμα 5. 

Οι κεντρικές οντότητες είναι ο Χρήστης (User), ο Ρόλος (Role) και οι Ρόλοι Χρήστη 

(UserRole) που εκφράζει τη μεταξύ τους σχέση (Ν:Μ). Οι οντότητες αυτές βασίζονται 

στο απλό μοντέλο που επιβάλλει η χρήση των Μονάδων ZfcUser και BjyAuthorize (βλ. 

ενότητα «HCI Χρήστη – UniEvaluation Web Site»). Ο Χρήστης συσχετίζεται με τον Δι-

δάσκοντα και το Ψηφιοποιητή. Η οντότητα Ρόλοι Χρήστη σε Τμήμα (UserDepartmentRo-

le), επεκτείνει τη βασική σχέση ορίζοντας την τριαδική σχέση του Ρόλου ενός Χρήστη σε 
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ένα Τμήμα και επιτρέπει την ενσωμάτωση Ρόλων όπως το Προσωπικό Γραμματείας ή το 

Μέλος ΟΜ.Ε.Α. που δεν υφίστανται ως ξεχωριστές οντότητες. Τέλος, η οντότητα Ρόλοι 

Χρήστη σε Τμήμα και Περίοδο (UserRoleEx) προσθέτει και τη διάσταση του χρόνου μέσω 

της Περιόδου Αξιολόγησης. 

Με ορισμένες απλές τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις, το σύστημα υποστηρίζει τόσο την 

τήρηση χωριστού μητρώου για τους Χρήστες στη βάση δεδομένων του ΠΣΑ -με σκοπό 

την τέλεση δοκιμών με πλασματικά στοιχεία χρηστών- όσο και την εκμετάλλευση του 

πραγματικού μητρώου χρηστών του ΠΣΓ. 

4.3.4 HCI Αξιολογητή – Survey Web Site 

Το υποσύστημα HCI για τον αξιολογητή, με την ονομασία Survey Web Site κατασκευά-

στηκε από το συγγραφέα σε χρόνο που προηγήθηκε της συγκεκριμένης εργασίας. 

 

 

 

 

Εικόνα 3 - HCI Αξιολογητή 

Ενσωματώθηκε στο ΠΣΑ εφαρμόζοντας μικρές μεταβολές στο παρουσιαστικό. Σ’ αυτές 

περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση της πολυγλωσσικής υποστήριξης, η οποία είναι ανα-

γκαία για τη συμμετοχή των ξενόγλωσσων φοιτητών -προερχόμενων κυρίως από τα προ-

γράμματα Erasmus της Ευρωπαϊκής Κοινότητας- που παρακολουθούν τα μαθήματα. 
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Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκαν ορισμένες τροποποιήσεις που απορρέουν από το νέο Μο-

ντέλο Δεδομένων που ορίστηκε στα πλαίσια της εργασίας, και συγκεκριμένα στον τύπο 

δεδομένων που χρησιμοποιείται για τις ημερομηνίες Χρήσης και Διάρκειας Ισχύος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κλειδί του Εισιτηρίου είναι αριθμός GUID που διασπάται σε 

δύο (2) τμήματα (Ticket & Κωδικός Πρόσβασης). Πρόκειται για εσκεμμένη επιλογή 

προκειμένου να καταστεί πρακτικά ανέφικτη η όποια προσπάθεια εισόδου στο σύστημα 

με τυχαίο κωδικό από κάποιον κακόβουλο χρήστη με σκοπό την εισαγωγή στοιχείων χω-

ρίς την ύπαρξη πραγματικού Εισιτηρίου. 

4.3.5 HCI Ψηφιοποιητή – QAIMP 

Η διαδικασία της ψηφιοποίησης των απαντητικών φύλλων περιλαμβάνει τη χρήση του 

σαρωτή, του συνοδευτικού λογισμικού και του ειδικού εργαλείου QAIMP (Questionnaire 

Answers Import) που κατασκευάστηκε στα πλαίσια της εργασίας για την εισαγωγή των 

παραγόμενων δεδομένων στο ΠΣΑ. 

 

Εικόνα 4 - Ο σαρωτής σε λειτουργία 

 

Εικόνα 5 - HCI Ψηφιοποιητή 

Ο σαρωτής διαθέτει τροφοδότη μέγιστης χωρητικότητας 100 φύλλων. Τα ερωτηματολό-

για ενός φακέλου σαρώνονται διαδοχικά, αν χρειαστεί σε τμήματα από 100 ή, κατά προ-

τίμηση, λιγότερα φύλλα. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας το πρόγραμμα παράγει 

ένα αρχείο δεδομένων σε μορφή απλού κειμένου. Στην περίπτωσή μας, το παραγόμενο 

αρχείο περιέχει μόνο τα αποτελέσματα που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη ενότητα του 

ερωτηματολογίου (βλ. Προσάρτημα Γ). Ένα τυπικό δείγμα του παραγόμενου αρχείου 

παρουσιάζεται στη γραμμοσκιασμένη περιοχή που ακολουθεί. 

"4","4","4","5","4","5","4","5","3","5","0","0","5","4","1","3","6","2","6" 

"5","5","5","3","5","5","5","5","5","5","0","0","3","3","1","5","4","2","6" 

"4","3","4","5","3","5","5","5","3","5","0","0","3","3","2","5","6","2","0" 

"4","4","3","4","5","4","4","4","4","4","3","4","3","3","2","5","5","2","6" 
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Η μορφή του αρχείου αποτελείται από μια σειρά γραμμών, κάθε μια από τις οποίες περιέ-

χει τα δεδομένα ενός απαντητικού φύλλου. Η γραμμή από αριστερά προς τα δεξιά περιέ-

χει με τη σειρά τις απαντήσεις στις 19 ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Σε κάθε έγκυρη 

απάντηση ο σαρωτής αντιστοιχίζει μια τιμή από το «ένα» (1) έως και το «έξι» (6), ενώ σε 

περίπτωση μη έγκυρης -ελλιπούς ή εσφαλμένης- απάντησης αντιστοιχίζει την τιμή «μη-

δέν» (0). 

Ο χειριστής της εφαρμογής QAIMP (Ψηφιοποιητής) εισάγει τα στοιχεία από τα παραγό-

μενα αρχεία στη Βάση Δεδομένων αφού πρώτα αντιστοιχίσει τα δεδομένα με την αξιολό-

γηση συγκεκριμένου Μαθήματος / Διδάσκοντα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε αμιγώς «χειρο-

κίνητα», επιλέγοντας προσεκτικά τις κατάλληλες τιμές στα πεδία της φόρμας της εφαρ-

μογής, είτε «αυτόματα» αξιοποιώντας την πληροφορία (κωδικός εγγραφής της αξιολόγη-

σης) που συμπεριλαμβάνεται στο Bar Code της Ετικέτας του Φακέλου της αξιολόγησης. 

4.3.6 HCI Χρήστη – UniEvaluation Web Site 

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατέχει ο ρόλος του υποσυστήματος επαφής του ΠΣΑ με το σύνολο 

της Ακαδημαϊκής κοινότητας, πέρα από τους φοιτητές - αξιολογητές και τους ψηφιοποιη-

τές. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το υποσύστημα αυτό υλοποιήθηκε ως ιστότοπος με την ονο-

μασία «UniEvaluation» (University Evaluation), χρησιμοποιώντας την έκδοση 2.2.5 της 

αντικειμενοστρεφούς πλατφόρμας ανάπτυξης λογισμικού ανοικτού κώδικα Zend Frame-

work (ZF2). 

Η ανάπτυξη εφαρμογών στο περιβάλλον του ZF2 βασίζεται στο ευρέως διαδεδομένο 

πρότυπο σχεδίασης λογισμικού Μοντέλο/Προβολή/Ελεγκτής (Model/View/Controller - 

MVC). Εντελώς επιγραμματικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, υπάρχει 

μια κυκλική συσχέτιση αλληλεξάρτησης μεταξύ των τριών αυτών στοιχείων. Ο χρήστης 

μιας εφαρμογής βλέπει και αλληλεπιδρά με την Προβολή που χρησιμοποιεί τον Ελεγκτή ο 

οποίος με τη σειρά του διαχειρίζεται τα δεδομένα μέσω του Μοντέλου το οποίο, τέλος, 

ενημερώνει τα περιεχόμενα της Προβολής. 

Το ZF2 προσφέρει ένα διαρκώς διευρυνόμενο σύνολο από ανεξάρτητα δομικά στοιχεία 

που ονομάζονται Μονάδες (Modules), τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο προγραμ-

ματιστής στον κώδικα της εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να εστι-

αστεί η ανάπτυξη στο καθεαυτό μοντέλο της εφαρμογής και όχι σε τετριμμένες διαδικα-

σίες όπως για παράδειγμα η πρόσβαση σε μια Βάση Δεδομένων. Επιπλέον, κάθε προ-

γραμματιστής που χρησιμοποιεί το ZF2 μπορεί να το εμπλουτίσει περαιτέρω, υλοποιώ-
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ντας νέες επαναχρησιμοποιήσιμες Μονάδες για την κάλυψη των αναγκών της αναπτυσ-

σόμενης εφαρμογής. Αυτές μπορούν είτε να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα που παρέ-

χουν άλλες υφιστάμενες Μονάδες είτε να δημιουργηθούν από μηδενική βάση. 

Επιπλέον, το υποσύστημα UniEvaluation αξιοποιεί την προγραμματιστική τεχνική Αντι-

στοίχισης Αντικειμένου/Σχεσιακού (Object/Relational Mapping - ORM) (Karadzhov, 

2013) βασιζόμενη στην έκδοση 2.4.2 του μοντέλου ανοικτού λογισμικού Doctrine 

(Doctrine Project, 2013). Το Doctrine προσδιορίζει μια τεχνική ενσωμάτωσης κατάλληλα 

δομημένων σχολίων (Annotations) στον κώδικα, τα οποία σε συνδυασμό με ένα μηχανι-

σμό για τη διαχείρισή τους, επιτρέπουν τον ορισμό τον Οντοτήτων του μοντέλου δεδομέ-

νων μιας εφαρμογής καθώς και των μεταξύ τους Συσχετίσεων. Στο πρότυπο αυτό βασί-

στηκε η υλοποίηση του Μοντέλου Δεδομένων (βλ. Διάγραμμα 1). 

Συμπληρωματικά το ZF2, προσδιορίζει μια αντίστοιχη μέθοδο (Form Annotations) για 

τον ορισμό των Φορμών, μέσω των οποίων υλοποιούνται οι λειτουργίες δημιουργίας και 

ενημέρωσης των δεδομένων Οντοτήτων. 

Κάθε Χρήστης του ΠΣΑ συνδέεται με έναν ή περισσότερους Ρόλους. Οι ρόλοι επιτρέ-

πουν στους χρήστες την πρόσβαση σε ένα σαφώς καθορισμένο υποσύνολο των δεδομέ-

νων καθώς και την εκτέλεση ενός υποσυνόλου των διαθέσιμων λειτουργιών επάνω στα 

δεδομένα, ικανοποιώντας τις προδιαγραφές που τέθηκαν στην ενότητα «Λειτουργικές 

Απαιτήσεις». Οι ρόλοι που υποστηρίζει το σύστημα είναι ιεραρχικά δομημένοι και πα-

ρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 1 - Ρόλοι των Χρηστών του ΠΣΑ 

Ρόλος Περιγραφή Πατρικός Ρόλος 

guest Προσκεκλημένος - 

user Απλός Χρήστης - 

student Φοιτητής (Αξιολογητής) user 

importer Ψηφιοποιητής (Χειριστής σαρωτή) user 

instructor Διδάσκων (Αξιολογούμενος) user 

dqa ΟΜ.Ε.Α. Τμήματος instructor 

dsecr Γραμματεία Τμήματος user 

iqa ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου dqa 

isecr Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων dsecr 

admin Διαχειριστής user 

 

Το υποσύστημα UniEvaluation αξιοποιεί μια σειρά από διαθέσιμες Μονάδες όπως το 

ZfcUser (ZF-Commons team, 2013) για τη μοντελοποίηση των Χρηστών και το 

BjyAuthrorize (BjyAuthorize, 2013) για τη μοντελοποίηση των Ρόλων. Κατάλληλες κλά-
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σεις έχουν υλοποιηθεί και ενσωματωθεί στις Μονάδες αυτές, που επεκτείνουν την παρε-

χόμενη λειτουργικότητα, προκειμένου να συνδυασθούν τα μητρώα Χρηστών του διακο-

μιστή LDAP του Πανεπιστημίου και του ΠΣΓ. Το πρώτο (LDAP) χρησιμοποιείται για τη 

διαπίστευση των στοιχείων πρόσβασης, ενώ με το δεύτερο (ΠΣΓ) επιτυγχάνεται η συσχέ-

τιση ενός διαπιστευμένου Χρήστη με την οντότητα του Διδάσκοντα και μέσω αυτού με 

τις υπόλοιπες οντότητες του Μοντέλου Δεδομένων (βλ. ενότητα «Μοντέλο Δεδομένων»). 

Οι κλάσεις αυτές συνιστούν τη Μονάδα UserProfile. 

Κατά την ανάπτυξη του υποσυστήματος UniEvaluation υλοποιήθηκε μια επιπλέον Μο-

νάδα (Common), η οποία σχεδιάστηκε με γνώμονα την δυνατότητα επαναχρησιμοποίη-

σης σε άλλες εφαρμογές. Η Μονάδα προσδιορίζει ένα στοιχειώδες Μοντέλο Ανάπτυξης 

Εφαρμογών, υλοποιώντας ένα σύνολο από βασικές κλάσεις για την υποστήριξη του προ-

τύπου MVC. Πιο συγκεκριμένα: 

 Τις κλάσεις EntityInterface και Entity που ορίζουν την υπογραφή και τη θεμελιώ-

δη υλοποίηση για το πρότυπο της Οντότητας. 

 Ένα σύνολο από κλάσεις (EntityFilter, EntityFieldFilter, EntityAssociationFilter 

κ.λπ.) που επεκτείνουν τη λειτουργικότητα των φίλτρων του Doctrine και χρησι-

μοποιούνται για τον περιορισμό της πρόσβασης των Χρηστών στα δεδομένα σε 

συνδυασμό με τους καθορισμένους Ρόλους. 

 Τις κλάσεις AbstractUserAwareController, AbstractEntityController και Control-

ler που ορίζουν αντίστοιχα βασικές υλοποιήσεις για Ελεγκτή με γνώση για το σύ-

στημα χρηστών ZfcUser, αντιστοιχισμένου με συγκεκριμένη Οντότητα μέσω του 

μοντέλου Doctrine και με ικανότητα για βασική διαχείριση (CRUD) της αντιστοι-

χισμένης Οντότητας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υποστήριξη της διασύνδεσης με 

τις συσχετισμένες Οντότητες και τους αντίστοιχους Ελεγκτές, αξιοποιώντας πλη-

ροφορίες από το αρχείο παραμετροποίησης (βλ. ενότητα «Εργαλείο ORMPHP»). 

 Την κλάση Form η οποία επεκτείνει τη βασική Φόρμα του ZF2, που χρησιμοποι-

είται για τη διαχείριση των δεδομένων των Οντοτήτων. Η κλάση υλοποιεί ορι-

σμένες λειτουργίες που απαιτούνται για την υποστήριξη της διασύνδεσης με το 

μοντέλο Doctrine και ειδικότερα για την υποστήριξη της ιδιαίτερα χρήσιμης δυ-

νατότητας των Form Annotations. 

 Τέλος, ένα σύνολο από βοηθητικές κλάσεις (View Helpers κατά την ορολογία του 

ZF2) υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της λειτουργικότητας των Προβολών. 
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Εικόνα 6 -  HCI Χρήστη: Διαχείριση δεδομένων Προγραμμάτων Σπουδών 
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Εικόνα 7 - HCI Χρήστη: Διαχείριση δεδομένων Αξιολογήσεων 

Η υλοποίηση των κλάσεων αυτών βασίστηκε σε ένα πλήθος από χρήσιμα τεχνικά άρθρα 

που υπάρχουν διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ορισμένα από αυτά παρουσιάζουν τις βασικές 

κατευθύνσεις  για την ανάπτυξη λογισμικού στο περιβάλλον του ZF2 (Zend 
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Technologies, 2012) ενώ άλλα εστιάζουν στην ενσωμάτωση των μονάδων ZfcUser, 

BjyAuthorize και του μοντέλου Doctrine (Minds, 2013), (Biškup, 2013). Ιδιαίτερα πολύ-

τιμη ήταν η συνεισφορά τεχνικών άρθρων που επικεντρώνονται στην επίλυση συγκεκρι-

μένων προβλημάτων
11

. 

Για την υποστήριξη της υλοποίησης αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 

ORMPHP, το οποίο περιγράφεται στην επόμενη ενότητα. Το εργαλείο αυτό προσφέρει 

τη δυνατότητα στενότερης διασύνδεσης με την υλοποίηση του συσχετισμένου μοντέλου 

Εφαρμογής και του περιβάλλοντος HCI Χρήστη συγκρινόμενο με αντίστοιχο εργαλείο 

που περιλαμβάνει το Doctrine. 

4.3.7 Εργαλείο ORMPHP 

Στα πλαίσια της εργασίας κρίθηκε σκόπιμη η υλοποίηση ενός παραμετροποιήσιμου βοη-

θητικού εργαλείου, που συνέβαλε σημαντικά στην υλοποίηση των υποσυστημάτων του 

Μοντέλου Δεδομένων, του Μοντέλου Εφαρμογής και του HCI Χρήστη. Ονομάστηκε 

ORMPHP και αναπτύχθηκε σε γλώσσα VB.NET, στο περιβάλλον του Visual Studio 

2010. 

Το εργαλείο αυτό εκτελείται σε περιβάλλον κονσόλας σε λειτουργικό σύστημα Windows. 

Βασίζεται σε λογική Αντίστροφης Μηχανικής, αναλύοντας το Σχήμα μιας Βάσης Δεδο-

μένων που έχει αναπτυχθεί στο ΣΔΒΔ SQL Server, το όνομα της οποίας δέχεται ως πα-

ράμετρο. Στη συνέχεια ανακτά από τη Βάση πληροφορίες για τις Οντότητες (Πίνακες και 

Όψεις - Views) που αυτή περιέχει, τους τύπους και τα ονόματα των περιλαμβανόμενων 

πεδίων καθώς και τις Συσχετίσεις που ορίζονται μεταξύ των Οντοτήτων. 

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας, το εργαλείο παράγει ένα σύνολο από αρχεία PHP που 

υλοποιούν τον απαραίτητο κώδικα αξιοποιώντας το Μοντέλο Ανάπτυξης Εφαρμογών 

(Μονάδα Common) το οποίο παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στην προηγούμενη ενότητα. 

Τα παραγόμενα αρχεία συνιστούν μια αυτόνομη Μονάδα (Module) σύμφωνα με τα πρό-

τυπα του ZF2. Στη συνέχεια ομαδοποιούνται στις τρεις ενότητες του παραδείγματος 

MVC και συνοδεύονται από τα αναγκαία αρχεία ρυθμίσεων. 

                                                      

11
 Και ιδιαίτερα τα άρθρα σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων #171 και #246 του Doctrine Module 

(https://github.com/doctrine/DoctrineModule/issues/#) και του αιτήματος #285 του Doctrine ORM Module 

(https://github.com/doctrine/DoctrineORMModule/pull/285) 
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Ως τελικό αποτέλεσμα, για κάθε σχεσιακό πίνακα προκύπτει: 

 ένα αρχείο PHP που περιγράφει την αντίστοιχη Οντότητα (Entity, σύμφωνα με 

την ορολογία του μοντέλου Doctrine) το οποίο τοποθετείται στον κατάλογο Data-

base-Name\Entity[\Schema-Name]\Table-Name 

 ένα αρχείο PHP που υλοποιεί τον αντίστοιχο Ελεγκτή (Controller, σύμφωνα με 

την ορολογία του ZF2) το οποίο τοποθετείται στον κατάλογο Database-

Name\Controller[\Schema-Name]\Table-Name 

 μια πεντάδα από αρχεία PHTML (υβριδική μορφή που συνδυάζει κώδικα html 

και PHP στο ίδιο αρχείο) τα οποία χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο σύ-

νολο των δεδομένων της αντίστοιχης οντότητας και την υλοποίηση των βασικών 

ενεργειών επεξεργασίας CRUD (Create - Read - Update - Delete) των δεδομένων 

μιας επιλεγμένης εγγραφής. 

Συμπληρωματικά, το εργαλείο δημιουργεί το απαραίτητο αρχείο παραμετροποίησης του 

module που περιλαμβάνει: 

 τον προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών για το σύνολο των Ελε-

γκτών, δηλαδή: 

o τα ονόματα των σχετικών κλάσεων 

o τις μεθόδους (routes) για την πρόσβαση στην προσφερόμενη λειτουργικό-

τητα μέσω των ενεργειών (actions) για τη διαχείριση των οντοτήτων 

o καθώς και τις συνδέσεις με συσχετιζόμενους ελεγκτές, αξιοποιώντας την 

πληροφορία από το Σχήμα της Βάσης Δεδομένων 

 ένα βασικό σκελετό για τις ρυθμίσεις που χρησιμεύουν στην εφαρμογή των κανό-

νων πρόσβασης, σε συμφωνία με το μοντέλο Ρόλων, κατά τα πρότυπα της Μονά-

δας BjyAuthorize 

 ένα ζεύγος αρχείων συμβατών με τη μορφή του εργαλείου gettext
12

, τα οποία 

μπορούν να αποτελέσουν το σκελετό για τη δημιουργία των λεξικών που θα συ-

μπεριλάβουν τη μετάφραση στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα των στατικών 

                                                      

12
 Εργαλείο για υποστήριξη πολυγλωσσικότητας http://www.gnu.org/software/gettext 
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κειμένων (ονόματα Οντοτήτων και βοηθητικά κείμενα) τα οποία χρησιμοποιού-

νται στις Προβολές. 

Το σύνολο των αρχείων της Μονάδας συνιστά μια αρχική υλοποίηση για τη διαχείριση 

των δεδομένων που σχετίζονται με τις αντίστοιχες Οντότητες. Ο προγραμματιστής έχει 

τη δυνατότητα να τροποποιήσει κατάλληλα τις κλάσεις αυτές ώστε να προσθέσει επιπλέ-

ον λειτουργίες ή να μεταβάλλει τη βασική υλοποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ε-

φαρμογής. Επιπλέον, απαιτείται η κατάλληλη προσαρμογή του αρχείου παραμετροποίη-

σης ώστε να ενσωματωθούν οι απαραίτητες σχέσεις μεταξύ Ρόλων και Ενεργειών που 

επιτάσσει η λογική της εφαρμογής. Τέλος κρίνεται επιβεβλημένη η μετάφραση των κει-

μένων που περιέχονται στα αρχεία-σκελετούς των λεξικών. 

5 Συζήτηση 

5.1 Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά στενά χρονικά πλαίσια που προβλέπονται για την εκ-

πόνηση της παρούσας εργασίας, κατέστη δυνατό να επιτευχθεί ο προκαθορισμένος στό-

χος, δηλαδή η υλοποίηση της βασικής μορφής του νέου Πληροφοριακού Συστήματος για 

την υποστήριξη της Διαδικασίας Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας. 

Στο βαθμό που μετρικές όπως το συνολικό πλήθος των αρχείων ή των γραμμών κώδικα 

μπορούν να προσδιορίσουν τη δυσκολία του επιτεύγματος και τον απαιτούμενο όγκο ερ-

γασίας, παρατίθενται ενδεικτικά τα σχετικά στοιχεία στον παρακάτω πίνακα. Τα ως άνω 

αναφερόμενα στοιχεία προκύπτουν από την εκτέλεση του λογισμικού ανοικτού κώδικα 

cloc
13

. 

Πίνακας 2 - Στατιστικά στοιχεία αρχείων κώδικα 

Γλώσσα Πλήθος Αρχείων Κενές Γραμμές Γραμμές Σχολίων Γραμμές Κώδικα 

PHP 319 2.860 12.222 15.338 

SQL 15 593 1.356 8.087 

Visual Basic 42 700 509 5.564 

Σύνολο 376 4.153 14.087 28.989 

                                                      

13
 Το λογισμικό cloc http://cloc.sourceforge.net/ προσφέρει τη δυνατότητα καταμέτρησης στατιστικών στοι-

χείων σε αρχεία κώδικα, αφαιρώντας κενές γραμμές και σχόλια και ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα ανά-

λογα με τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού. 

http://cloc.sourceforge.net/
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα στοιχεία αυτά δεν έχει συμπεριληφθεί ο κώδικας για το 

υποσύστημα HCI του Αξιολογητή, καθώς υλοποιήθηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του 

σε παρελθόντα από την παρούσα εργασία χρόνο. 

Αρχικά, το ΠΣΑ που υλοποιήθηκε επιτυγχάνει σημαντική μείωση του διαχειριστικού κό-

στους σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Για παράδειγμα, οι έλεγχοι της επικαι-

ροποίησης των δεδομένων του Προγράμματος Σπουδών μεταφέρονται στις καθ’ ύλη αρ-

μόδιες γραμματείες των Τμημάτων. Επιπλέον, οι εμπλεκόμενοι έχουν άμεση πρόσβαση 

στα στοιχεία που τους αφορούν στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους: 

 το προσωπικό των Γραμματειών στις εκτυπώσεις των Εισιτηρίων της Ηλεκτρονι-

κής Μεθόδου και των Ετικετών των Φακέλων 

 οι Διδάσκοντες στα αποτελέσματα της Αξιολόγησης των μαθημάτων που διδά-

σκουν και στα συγκεντρωτικά στατιστικά των τμημάτων που στελεχώνουν 

 τα μέλη των ΟΜ.Ε.Α. στο σύνολο των αποτελεσμάτων των μαθημάτων και στα 

συγκεντρωτικά στατιστικά του τμήματος στο οποίο ανήκουν 

 τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. στο σύνολο των αποτελεσμάτων των μαθημάτων και στα 

συγκεντρωτικά στατιστικά όλων των τμημάτων του ιδρύματος. 

Παράλληλα η χρήση του ΠΣΑ επιβάλλει με έμμεσο τρόπο την αυστηρότερη τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος των ενεργειών που σχετίζονται με την Αξιολόγηση Μαθημά-

των/Διδασκαλίας μέσω της ροής εργασιών. Πλέον η εκτέλεση των ενεργειών αυτών απο-

τελεί προαπαιτούμενο για την πρόσβαση στις εκτυπώσεις Εισιτηρίων και Ετικετών, στοι-

χεία τα οποία με τη σειρά τους είναι απαραίτητα για την έναρξη της διαδικασίας. 

Η κρισιμότητα των πληροφοριών που παρέχει το σύστημα καθιστούν απαραίτητη τη διε-

ξαγωγή ενδελεχών ελέγχων για την πιστοποίηση της καλής του λειτουργίας -και τον ε-

ντοπισμό ενδεχόμενων παραλείψεων ή πιθανών σφαλμάτων- σε μια επαρκή περίοδο δο-

κιμαστικής λειτουργίας. Αυτή η διαδικασία δυστυχώς δεν ήταν εφικτό να ενσωματωθεί 

στον σύνολό της εντός του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της εργασίας. Με την ολο-

κλήρωσή της θα είναι δυνατή η μετεγκατάσταση του συστήματος από τον διακομιστή 

ανάπτυξης -όπου φιλοξενείται προσωρινά- στο διακομιστή «παραγωγής» ώστε να τεθεί 

στη διάθεση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
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Προκειμένου να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δόθηκε έμφαση στην αυ-

στηρή τήρησή της, που ως φιλοσοφία καθόρισε επίσης αρκετές σχεδιαστικές επιλογές 

όπως: 

 η χρήση GUID για τους κωδικούς πρόσβασης των Εισιτηρίων της Ηλεκτρονικής 

Μεθόδου αποτελεί σαφώς ασφαλέστερη επιλογή σε σύγκριση με έναν απλό ακέ-

ραιο αριθμό που, σύμφωνα με την πληροφορία που αντλήθηκε από τη σχετική έ-

ρευνα στο διαδίκτυο, χρησιμοποιείται από τα περισσότερα αντίστοιχα συστήματα 

των υπολοίπων ιδρυμάτων τα οποία είναι περισσότερο επιρρεπή σε κακόβουλη 

χρήση 

 η θυσία της ευκολίας χρήσης που θα μπορούσε να προσφέρει η σύνδεση του Φοι-

τητή με τα στοιχεία του λογαριασμού του στο ΠΣΓ με ταυτόχρονη αξιοποίηση 

των στοιχείων της Δήλωσης Μαθημάτων ή απευθείας μέσω της Υπηρεσίας προς 

Φοιτητές του ΠΣΓ, με σκοπό την άνευ όρων και υποσημειώσεων διασφάλιση της 

ανωνυμίας 

 η αποφυγή χρήσης κάποιου CMS όπως για παράδειγμα το Joomla λόγω ορισμέ-

νων θεμάτων ασφαλείας. 

Τέλος, προτιμήθηκε η επιλογή της εσωτερικής υλοποίησης σε αντιδιαστολή με τη χρήση 

εξωτερικών εργαλείων -όπως π.χ. το LimeSurvey- για τα ερωτηματολόγια που χρησιμο-

ποιεί το υποσύστημα HCI του Αξιολογητή, καθώς τη χρονική στιγμή που έγινε η επιλογή 

δεν είχε εντοπιστεί κατάλληλο εργαλείο που να καλύπτει με τον επιθυμητό τρόπο τις α-

ναγκαίες προδιαγραφές και παράλληλα να διατίθεται χωρίς να απαιτείται οικονομικό κό-

στος. 

5.2 Μελλοντική Έρευνα 

Το περιβάλλον επαφής με τους χρήστες του συστήματος -UniEvaluation site- σε καμία 

περίπτωση δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πλήρες από άποψη λειτουργικότητας και χρη-

στικότητας. Ο στόχος άλλωστε της εργασίας δεν θα ήταν ρεαλιστικός αν περιελάμβανε 

μια τέτοια απαίτηση με το δεδομένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Έτσι ως προτάσεις για 

μελλοντική εργασία στο πεδίο αυτό κατατίθενται: 

 βελτιώσεις στο μηχανισμό πλοήγησης μεταξύ των σελίδων προβολής των στοι-

χείων και διαχείρισης των διαφόρων οντοτήτων 
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 προσθήκη μεθόδων αναζήτησης στα δεδομένα και ρυθμιζόμενης από το χρήστη 

ταξινόμησης των σχετικών αποτελεσμάτων 

 εμπλουτισμός των παρεχόμενων αναφορών με τους εξειδικευμένους δείκτες της 

ΜΟ.ΔΙ.Π. 

 προσθήκη συμπληρωματικών λειτουργιών επεξεργασίας των δεδομένων: όπως 

επέκταση της διάρκειας ισχύος των Εισιτηρίων, δυνατότητα εκτέλεσης λειτουρ-

γιών -όπως διαγραφή- σε σύνολα από επιλεγμένες εγγραφές κ.λπ. 

 μικρή τροποποίηση του Μοντέλου στο θέμα των Εισιτηρίων και στον τρόπο συλ-

λογής των απαντήσεων ώστε να απαλειφθεί ο υφιστάμενος περιορισμός στο συ-

νολικό αριθμό ερωτήσεων. 

Αξίζει, ακόμη, να διερευνηθεί ο βαθμός βελτίωσης που θα μπορούσε να επιτευχθεί: 

 με την επιλογή μιας αποτελεσματικότερης μεθόδου από το συνδυασμό 

JasperPHP/JasperStarter για τη διασύνδεση με το λογισμικό Jasper Reports ή α-

κόμη και με την επιλογή διαφορετικού λογισμικού για την υποστήριξη των ανα-

φορών 

 με την επιλογή μιας διαφορετικής πλατφόρμας για την υλοποίηση της επαφής 

HCI Χρήστη όπως κάποιου άλλου -ενδεχομένως αποτελεσματικότερου σε θέματα 

απόδοσης- Framework που θα υποστηρίζει επίσης το μοντέλο Doctrine. 

Ένα ενδιαφέρον -πλην μάλλον απογοητευτικό- εύρημα από την ανάλυση των δεδομένων, 

το οποίο έχει παρατηρηθεί και σε άλλα ιδρύματα που εφαρμόζουν αντίστοιχες διαδικασί-

ες, είναι η σημαντική μείωση της συμμετοχής που προκύπτει κατά την εφαρμογή της Η-

λεκτρονικής Μεθόδου αξιολόγησης σε σχέση με τη Συμβατική Μέθοδο. Το γεγονός κα-

ταδεικνύουν και τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, τα οποία έχουν 

προκύψει από τα πραγματικά στοιχεία συμμετοχής λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα μαθήμα-

τα για τα οποία διεξήχθη διαδικασία αξιολόγησης. 

Πίνακας 3 - Σύγκριση στοιχείων συμμετοχής μεταξύ Συμβατικής και Ηλεκτρονικής Μεθόδου 

  Συμβατική Μέθοδος Ηλεκτρονική Μέθοδος 

Τμήμα Επίπεδο Σπουδών Συμμετοχή Αξιολογήσεις Συμμετοχή Αξιολογήσεις 

ΠΠΣ 1 Προπτυχιακό 27,44% 436   

ΠΠΣ 2 Προπτυχιακό 23,05% 399   

ΠΠΣ 3 Προπτυχιακό 26,61% 457 22,38% 2 

ΠΠΣ 4 Προπτυχιακό 29,48% 514   

ΠΠΣ 5 Προπτυχιακό 39,31% 364   

ΠΠΣ 6 Προπτυχιακό 24,56% 392 33,96% 1 
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ΠΠΣ 7 Προπτυχιακό 41,70% 530   

ΠΠΣ 8 Προπτυχιακό 45,09% 151   

ΠΠΣ 9 Προπτυχιακό 33,16% 164 23,07% 58 

ΠΠΣ 10 Προπτυχιακό 31,66% 244   

ΠΜΣ 1 Μεταπτυχιακό 70,51% 478 49,45% 171 

ΠΜΣ 2 Μεταπτυχιακό 84,66% 80 64,31% 39 

ΠΜΣ 3 Μεταπτυχιακό 90,71% 73   

ΠΜΣ 4 Μεταπτυχιακό 78,40% 62 44,53% 4 

ΠΜΣ 5 Μεταπτυχιακό 79,83% 230 58,96% 102 

ΠΜΣ 6 Μεταπτυχιακό 90,94% 107 33,90% 22 

ΠΜΣ 7 Μεταπτυχιακό 98,54% 110   

ΠΜΣ 8 Μεταπτυχιακό 84,80% 74   

ΠΜΣ 9 Μεταπτυχιακό 87,12% 86 47,42% 28 

ΠΜΣ 10 Μεταπτυχιακό 39,67% 87 18,40% 45 

ΠΜΣ 11 Μεταπτυχιακό 83,62% 56   

ΠΜΣ 12 Μεταπτυχιακό 69,50% 21   

 

Το γεγονός αυτό είχε τη δυσάρεστη συνέπεια ορισμένα από τα Μεταπτυχιακά Προγράμ-

ματα Σπουδών να σταματήσουν την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Μεθόδου. Αν και πιθα-

νολογείται ότι την κυριότερη αιτία του φαινομένου αποτελεί το γεγονός ότι ο αξιολογη-

τής επαναπαύεται στο χρονικό περιθώριο που προσφέρεται για τη συμπλήρωση της ηλε-

κτρονικής φόρμας και την απουσία σχετικής πίεσης, αξίζει να διερευνηθεί το αποτέλεσμα 

από πιθανές βελτιώσεις όπως: 

 επαναφορά της μεθόδου αποστολής μηνυμάτων με προσυμπληρωμένα τα στοι-

χεία πρόσβασης, 

 τακτική αποστολή μηνυμάτων υπενθύμισης στο σύνολο των φοιτητών, 

 χρηστικές βελτιώσεις στη διεπαφή με το χρήστη (π.χ. χρήση REST). 

Τέλος, στα άμεσα σχέδια μελλοντικών επεκτάσεων συγκαταλέγεται η αξιολόγηση διαφό-

ρων μεθόδων από το πεδίο της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης Αποφάσεων (όπως οι AHP, 

DEA και MUSA) και η ενσωμάτωση μιας ή και περισσοτέρων από αυτές στο μηχανισμό 

παραγωγής στατιστικών αναφορών. 
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7 Προσαρτήματα 

Α. Ερωτηματολόγιο Έρευνας Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό εστάλη στις ΜΟ.ΔΙ.Π. των ιδρυμάτων της χώρας. 

ΓΕΝΙΚΑ 

1 Ονομασία Ιδρύματος  

2 Υπεύθυνος επικοινωνίας  

3 E-mail υπεύθυνου επικοινωνίας  

4 Πλήθος Ακαδημαϊκών Τμημάτων  

5 Πλήθος Αξιολογούμενων Μαθημάτων  (συνολικά σε Χειμερινή και Εαρινή περίοδο, κατά προσέγ-
γιση αν δεν είναι διαθέσιμο) 

6 Πλήθος Ενεργών Φοιτητών  (κατά προσέγγιση αν δεν είναι διαθέσιμο) 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

7 Διεξάγεται στο ίδρυμα Αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδασκαλίας; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 Εάν «Ναι», πόσα από τα Τμήματα συμμετέχουν στη διαδικασία;  

8 Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται είναι: 
(  ) Ενιαίο ερωτηματολόγιο για όλα τα Τμήματα 
(  ) Υπάρχει ενιαίο ερωτηματολόγιο, αλλά κάθε Τμήμα επιτρέπεται να προσδιορίζει διαφορετικό 
(  ) Υπάρχει ενιαίο ερωτηματολόγιο, αλλά για κάθε Μάθημα επιτρέπεται να προσδιορίζεται διαφορετικό 

9 Με ποιον τρόπο διανέμονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους εμπλεκομένους (διδάσκοντες, ΜΟ-
ΔΙΠ); 
[  ] Σε έντυπη μορφή 
[  ] Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail 
[  ] Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ιστοσελίδας με ελεγχόμενη πρόσβαση 

 [  ] Άλλο  

10 Έχει προσδιορίσει το Ίδρυμα κάποιο συγκεντρωτικό δείκτη* για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολό-
γησης σε επίπεδο Μαθήματος/Διδάσκοντα; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 Εάν «Ναι», παρακαλώ προσδιορίστε.  

11 Έχει προσδιορίσει το Ίδρυμα κάποιο συγκεντρωτικό δείκτη* για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολό-
γησης μεταξύ Διδασκόντων (για το σύνολο των Μαθημάτων που διδάσκει); 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 Εάν «Ναι», παρακαλώ προσδιορίστε.  

12 Έχει προσδιορίσει το Ίδρυμα κάποιο συγκεντρωτικό δείκτη* για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολό-
γησης μεταξύ Τμημάτων (για το σύνολο των Μαθημάτων που προσφέρουν); 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 Εάν «Ναι», παρακαλώ προσδιορίστε.  
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

13α Διαθέτει το Ίδρυμα Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση Μαθημάτων, Διδασκόντων και Φοιτητών; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

13β 
 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση είναι «Ναι», παρακαλώ προσδιορίστε: 
[  ] Cardisoft e-University 
[  ] Σύστημα που υλοποιήθηκε «εσωτερικά» στο Ίδρυμα 

 [  ] Άλλο  
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14 Διαθέτει το Ίδρυμα Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Μαθη-
μάτων/Διδασκαλίας; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

15 Εάν στα προηγούμενα ερωτήματα της ενότητας η απάντηση είναι «Ναι», υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους με 
σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

16 Διεξάγεται στο ίδρυμα Αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδασκαλίας με «ηλεκτρονικό» τρόπο (π.χ. μέσω www); 
[  ] Ναι, μέσω ιστοσελίδας 
[  ] Ναι, μέσω εφαρμογής για smartphones 
[  ] Όχι 

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις συμπληρώνονται μόνο αν η απάντηση στην ερώτηση 16 είναι θετική 

17 Πόσα Τμήματα συμμετέχουν στην «ηλεκτρονική» διαδικασία;  

18 Δεδομένου ότι: (α) κάθε φοιτητής/αξιολογητής πρέπει να αξιολογεί κάθε μάθημα/διδάσκοντα μια φορά (β) 
χωρίς να είναι δυνατή η αντιστοίχιση του φύλλου αξιολόγησης με συγκεκριμένο φοιτητή/αξιολογητή και (γ) 
στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν μόνο οι φοιτητές που ήταν παρόντες στη διδασκαλία, το «ηλε-
κτρονικό» σύστημα διασφαλίζει ταυτόχρονα την ανωνυμία και τη μοναδικότητα της αξιολόγησης; 
(  ) Ναι (  ) Όχι 

 Εάν «Ναι», παρακαλώ προσδιορίστε.  

* Ως συγκεντρωτικό δείκτη θεωρούμε το αποτέλεσμα ενός μαθηματικού τύπου (π.χ. Πολυκριτηριακή Ανάλυση) που 
εφαρμόζεται επί των αποτελεσμάτων ενός υποσυνόλου των κριτηρίων του ερωτηματολογίου. 

 

 

Β. Αποτελέσματα Έρευνας Πληροφοριακών Συστημάτων ΜΟ.ΔΙ.Π. 

Στο προσάρτημα αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας των Πληροφορια-

κών Συστημάτων των ΜΟ.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, όπως αυτά αντλήθηκαν από 

δημοσιευμένα στοιχεία στο διαδίκτυο και το ερωτηματολόγιο του Προσαρτήματος Α. 

Ποσοτικά Χαρακτηριστικά 

Ονομασία Ιδρύματος 
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Πλήθος Ακαδημαϊκών Τμημάτων 201   6  16  23 33 2 16 

Πλήθος Αξιολογούμενων Μαθημάτων Έτους 1.425       22 2.3003 84 2.180 

Πλήθος Ενεργών Φοιτητών 9.0002       23.000 20.7004 1.321 10.000 

Διεξάγεται στο ίδρυμα Αξιολόγηση Μαθημά-
των/Διδασκαλίας; 

Ναι       Ναι Ναι Ναι Ναι 

Πόσα από τα Τμήματα συμμετέχουν στη διαδικασία; 20       22 33 2 16 

Πόσα Τμήματα συμμετέχουν στην «ηλεκτρονική» διαδικα-
σία; 

6       22 32  16 

1 ως Τμήματα λογίζονται τα 8 προπτυχιακά που προέκυψαν μετά τις συγχωνεύσεις συνεπεία του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», τα 9 μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
και τα 3 διατμηματικά μεταπτυχιακά Π.Σ. που προσφέρει το Πανεπιστήμιο 

2 στα ν+2 έτη σπουδών 
3 η απάντηση πρόσθετε τη διευκρίνιση «θεωρίες & εργαστήρια» 
4 η απάντηση πρόσθετε τη διευκρίνιση «12.000 βάσει Ευδόξου» 
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 

Ονομασία Ιδρύματος 
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Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποι-
είται είναι: 

ενιαίο ανά 
Τμήμα- 
Περίοδο 

 ανά 
Τύπο 
Μαθή-
ματος 

ενιαίο  ανά 
Τμήμα 

 ενιαίο ενιαίο ανά 
Τμήμα 

ενιαίο 

Με ποιον τρόπο διανέμονται τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης 
στους εμπλεκομένους (διδάσκοντες, 
ΜΟΔΙΠ); 

έντυπη 
e-mail 

www  www   www  έντυπη 
e-mail 
www 

www 
CD 

έντυπη www 

Διαθέτει το Ίδρυμα Πληροφοριακό 
Σύστημα για τη διαχείριση Μαθημά-
των, Διδασκόντων και Φοιτητών; 

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη 
ερώτηση είναι «Ναι», παρακαλώ 
προσδιορίστε: 

Cardisoft Cardisoft Cardisoft Cardisoft     Cardisoft Cardisoft Cardisoft Cardisoft
In-house 

Διαθέτει το Ίδρυμα Πληροφοριακό 
Σύστημα για τη διαχείριση των απο-
τελεσμάτων της Αξιολόγησης Μαθη-
μάτων/Διδασκαλίας; 

Ναι1 Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Ναι 

Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού 
Συστήματος 

Access ZF2, 
MSSQL 

Drupal, 
MySQL 

Open-
Source 
WWW 

Open-
Source 
WWW, 
MySQL 

Open-
Source 
CMS, 

MySQL 

Drupal, 
MySQL 

Joomla, 
MySQL 

    

Εάν στα προηγούμενα ερωτήματα 
της ενότητας η απάντηση είναι «Ναι», 
υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους με 
σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πληροφοριών; 

Ναι Ναι Ναι Ναι2   Ναι1 Ναι1 Ναι Ναι Όχι Ναι 

Διεξάγεται στο ίδρυμα Αξιολόγηση 
Μαθημάτων/Διδασκαλίας με «ηλε-
κτρονικό» τρόπο (π.χ. μέσω www); 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Ναι 
(www) 

Όχι Ναι 
(www) 

Τρόποι συμμετοχής έντυπη 
coupon 

έντυπη 
coupon 

έντυπη 
service 

έντυπη 
coupon3 
service 

έντυπη 
coupon 
service 

έντυπη 
coupon 

έντυπη 
coupon 

έντυπη 
coupon 
service 

έντυπη 
coupon 

έντυπη 
coupon 

 έντυπη 
coupon 

Το «ηλεκτρονικό» σύστημα διασφαλί-
ζει ταυτόχρονα την ανωνυμία και τη 
μοναδικότητα της αξιολόγησης; 

Ναι Ναι Ναι4 Ναι4 Ναι4 Ναι4  Ναι4 Όχι Ναι  Ναι 

Εάν η απάντηση στην προηγούμενη 
ερώτηση είναι «Ναι», με ποιον τρόπο 
επιτυγχάνεται αυτό; Παρακαλώ 
προσδιορίστε. 

* *  * * ** * *  *  *** 

1 υπό ανάπτυξη 
2 με υποστήριξη Web Service, JSON  
3 coupon και e-mail 
4 Διατηρείται (αναπόφευκτα) πληροφορία αν έχει συμμετάσχει ο φοιτητής σε αξιολόγηση 
* Ηλεκτρονικά «Εισιτήρια» διανέμονται στην αίθουσα  
** η απάντηση που δόθηκε ήταν «Ανώνυμα tokens» 
*** Χρήση λογισμικού (LimeSurvey) με ρύθμιση για ανώνυμα ερωτηματολόγια. Δικαίωμα στην συμμετοχή δίνεται σε όσους φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα. 

Γ. Ερωτηματολόγιο της Αξιολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει τροποποιήσει το πρότυπο ερωτηματολόγιο της 

Α.ΔΙ.Π που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση Μαθημάτων/Διδασκαλίας. Τα έντυπα ε-

ρωτηματολόγια είναι διπλής όψεως και έχουν τη μορφή που εμφανίζεται στις εικόνες που 

ακολουθούν. 
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Εμπρόσθια όψη 

 

Οπίσθια όψη 

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τρεις (3) ενότητες με πεδία πληροφορίας που κα-

λούνται να συμπληρώσουν οι φοιτητές. 

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζουν το Αντικείμενο της αξιο-

λόγησης, δηλαδή το Μάθημα, το Τμήμα, τον Διδάσκοντα, το Επικουρικό Διδακτικό 

Προσωπικό -εάν υπάρχει- και την Ημερομηνία διεξαγωγής της αξιολόγησης. 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τα Αποτελέσματα της αξιολόγησης και Στοιχεία του 

Αξιολογητή και αποτελείται από πέντε (5) ομάδες ερωτημάτων. Εδώ ο αξιολογητής πρέ-

πει να σημειώνει την επιθυμητή τιμή, σε συμφωνία με τις αναγραφόμενες οδηγίες. 

Η τρίτη ενότητα δίνει στον αξιολογητή τη δυνατότητα να παραθέσει Σχόλια με τη μορφή 

ελεύθερου κειμένου. 

Δ. Παραδείγματα Αναφορών 

Στο προσάρτημα αυτό παρουσιάζονται δείγματα από τις παραγόμενες αναφορές από τα 

δεδομένα της στατιστικής επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing 

elit. Sed urna nibh, vestibulum eget adipiscing a, 

egestas non odio. Fusce quis erat odio. Phasellus nec 

turpis nec lorem sagittis porta interdum et tellus. 

3 

2 

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ Ξ Γ 0 1 0 3  

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

10/12/2013 

- 

1 
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Αναφορά Α1 – Στατιστικά Αξιολόγησης Διδάσκοντα 

 

Εκτύπωση Εισιτηρίων Αξιολόγησης Διδάσκοντα 

 

Εκτύπωση Ετικετών Φακέλου Αξιολόγησης Διδάσκοντα 

 

Σήμανση Τύπου 
αναφοράς 

Περίοδος 
Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 
Διδάσκοντα 

Ονομασία 
Τμήματος 

Στοιχεία Μαθή-
ματος 

Έγκυρες απαντήσεις / 
ερώτηση 

Κατανομή έγκυρων 
απαντήσεων / 

ερώτηση 

Πλήθος φοιτητών 
στην Κύρια & 
Επαναληπτική 

εξεταστική 

 

Μέσος Όρος έγκυρων 

απαντήσεων / ερώτηση 

 
Ελάχιστος-Μέσος-Μέγιστος 
Μ.Ο. έγκυρων αξιολογήσε-

ων τμήματος / ερώτηση 

Πλήθος & Συμμετοχή 
φοιτητών διδασκαλίας 

(πρώτη δήλωση) 

 

 

Πλήθος & Συμμετοχή 
συνόλου εγγεγραμμένων 

φοιτητών 

Σύνολο ερωτηματο-
λογίων Αξιολόγη-

σης 

Ημερομηνία έκδοσης 
αναφοράς 

Πλήθος 
Εισιτηρίων 

Περίοδος 
Αξιολόγησης 

Σύντμηση 
Τμήματος 

Στοιχεία 
Μαθήματος 

Data Matrix: 
site URL + 
Στοιχεία 

Πρόσβασης 
Τομέας 
Τάξης 

Ονοματεπώνυμο 
Διδάσκοντα 

Αριθμός 
Σελίδας 

Διάρκεια 
Ισχύος 

Στοιχεία 
Πρόσβασης  

Περίοδος 
Αξιολόγησης 

Σύντμηση 
Τμήματος 

Στοιχεία προς 
συμπλήρωση 

κατά τη διανομή 

Bar Code 39: 
κωδ. Αξιολόγησης 

Ονοματεπώνυμο 
Διδάσκοντα 

 

Στοιχεία 
Μαθήματος 

  
Πλήθος Φοιτητών 

Τάξης 


