
ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΜακεδονίας
ΟικονομικώνΟικονομικών καικαι ΚοινωνικώνΚοινωνικών ΕπιστημώνΕπιστημών

ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακό ΠρόγραμμαΠρόγραμμα σταστα ΠληροφοριακάΠληροφοριακά ΣυστήματαΣυστήματα

ΔιπλωματικήΔιπλωματική ΕργασίαΕργασία (Thesis)(Thesis)
Ανάπτυξη ενός ευφυούς μηχανισμού για την επιλογή
κατάλληλης ακολουθίας ερωτήσεων σύμφωνα με το
επίπεδο γνώσης ενός εξεταζομένου, με τη χρήση PHP

ΕπιβλέπωνΕπιβλέπων καθηγητήςκαθηγητής: : κκ. . ΠρωτόγεροςΠρωτόγερος ΝικόλαοςΝικόλαος
ΕξεταστήςΕξεταστής καθηγητήςκαθηγητής:  :  κκ. . ΔαγδιλέληςΔαγδιλέλης ΒασίλειοςΒασίλειος



ΕΙΣΑΓΩΓΗΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΗΗ παρούσαπαρούσα εργασίαεργασία περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::

Τους διάφορους τομείς γνώσεων που χρησιμοποιούν την
τρέχουσα τεχνολογία

Τον ορισμό του προβλήματος και το στόχο της εργασίας

Την αρχιτεκτονική ανάπτυξης του συστήματος

Την υλοποίηση ενός πρωτοτύπου - κώδικα

Την αξιολόγηση της μεθόδου - συμπεράσματα



ΟΜΑΔΕΣΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ: : 
ΌλοιΌλοι όσοιόσοι έχουνέχουν πρόσβασηπρόσβαση στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο

INTERNET



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠρόκειταιΠρόκειται γιαγια μιαμια webweb εφαρμογήεφαρμογή διαχείρισηςδιαχείρισης δυναμικούδυναμικού
περιεχομένουπεριεχομένου μεμε δυνατότηταδυνατότητα ενημέρωσηςενημέρωσης τουτου sitesite. . 

ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , είναιείναι μιαμια εκπαιδευτικήεκπαιδευτική εφαρμογήεφαρμογή στηνστην οποίαοποία
γίνεταιγίνεται αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου επιπέδουεπιπέδου γνώσηςγνώσης ενόςενός εξεταζόμενουεξεταζόμενου
στοστο μαθηματικόμαθηματικό πεδίοπεδίο τηςτης ΆλγεβραςΆλγεβρας..

ΗΗ αξιολόγησηαξιολόγηση γίνεταιγίνεται μεμε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη ενόςενός ευφυούςευφυούς
μηχανισμούμηχανισμού οο οποίοςοποίος υπολογίζειυπολογίζει τοτο ποσοστόποσοστό επιτυχίαςεπιτυχίας επίεπί τοιςτοις
εκατόεκατό τουτου κάθεκάθε εξεταζομένουεξεταζομένου αναφορικάαναφορικά μεμε τιςτις τιμέςτιμές -- βάρηβάρη
πουπου έθεσανέθεσαν οιοι εγγεγραμμένοιεγγεγραμμένοι εξεταστέςεξεταστές..



ΗΗ βάσηβάση δεδομένωνδεδομένων περιλαμβάνειπεριλαμβάνει::

ΠρότυπαΠρότυπα ΕρωτήσεωνΕρωτήσεων((multiple choice)multiple choice)
ΣεΣε μορφήμορφή ΔέντρουΔέντρου ενόςενός επιπέδουεπιπέδου
ΜιαΜια ερώτησηερώτηση μπορείμπορεί νανα είναιείναι ΕρώτησηΕρώτηση γονέαςγονέας ((root) root) ήή
ΕρώτησηΕρώτηση παιδίπαιδί
ΜιαΜια ερώτησηερώτηση μπορείμπορεί νανα ανήκειανήκει σεσε πολλάπολλά ερωτηματολόγιαερωτηματολόγια
ΜιαΜια ερώτησηερώτηση μπορείμπορεί νανα έχειέχει διαφορετικέςδιαφορετικές τιμέςτιμές –– βάρηβάρη
ΜπορείΜπορεί νανα γίνεταιγίνεται συχνήσυχνή ενημέρωσηενημέρωση καικαι επικαιροποίησηεπικαιροποίηση
τωντων ερωτήσεωνερωτήσεων, , ώστεώστε νανα αντιμετωπιστούναντιμετωπιστούν οιοι συχνάσυχνά
μεταβαλλόμενεςμεταβαλλόμενες εκπαιδευτικέςεκπαιδευτικές ανάγκεςανάγκες σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις
εξελίξειςεξελίξεις σταστα αντικείμενααντικείμενα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης..

ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΟ κάθεκάθε εξεταστήςεξεταστής επιλέγειεπιλέγει τιςτις ερωτήσειςερωτήσεις πουπου επιθυμείεπιθυμεί νανα
θέσειθέσει καθορίζονταςκαθορίζοντας οο ίδιοςίδιος τηντην τιμήτιμή -- βάροςβάρος στιςστις επιλογέςεπιλογές
κάθεκάθε ερώτησηςερώτησης..

ΔιαφορετικοίΔιαφορετικοί εξεταστέςεξεταστές μπορούνμπορούν νανα επιλέξουνεπιλέξουν τηντην ίδιαίδια
ερώτησηερώτηση μεμε τηντην ίδιαίδια ήή διαφορετικήδιαφορετική τιμήτιμή -- βάροςβάρος



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΟΟ κάθεκάθε φοιτητήςφοιτητής –– εξεταζόμενοςεξεταζόμενος απαντάειαπαντάει σεσε όλεςόλες τιςτις
ερωτήσειςερωτήσεις πουπου έχουνέχουν επιλεχθείεπιλεχθεί απόαπό όλουςόλους τουςτους εξεταστέςεξεταστές καικαι
προκύπτειπροκύπτει τοτο % % ποσοστόποσοστό επιτυχίαςεπιτυχίας τουτου αναφορικάαναφορικά μεμε τιςτις τιμέςτιμές
–– βάρηβάρη πουπου έχουνέχουν θέσειθέσει οιοι εγγεγραμμένοιεγγεγραμμένοι εξεταστέςεξεταστές..



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ::

ΝαΝα αποκτήσειαποκτήσει συνολικήσυνολική εικόναεικόνα γιαγια τοτο επίπεδοεπίπεδο γνώσηςγνώσης τουτου
πάνωπάνω στοστο συγκεκριμένοσυγκεκριμένο θέμαθέμα καικαι επίγνωσηεπίγνωση τουτου βαθμούβαθμού
κατανόησηςκατανόησης τουτου εκπαιδευτικούεκπαιδευτικού υλικούυλικού..

ΝαΝα γνωρίζειγνωρίζει τηντην πρόοδόπρόοδό τουτου καικαι νανα εντοπίζειεντοπίζει έγκαιραέγκαιρα
τιςτις τυχόντυχόν αδυναμίεςαδυναμίες τουτου..

ΝαΝα επιλέγειεπιλέγει τοντον κατάλληλοκατάλληλο ρυθμόρυθμό μελέτηςμελέτης μεμε βάσηβάση τιςτις
επιδόσειςεπιδόσεις τουτου..

ΝαΝα δραστηριοποιείταιδραστηριοποιείται καικαι νανα μαθαίνειμαθαίνει αλλάαλλά κυρίωςκυρίως νανα
ανακαλύπτειανακαλύπτει τιςτις δεξιότητέςδεξιότητές τουτου..
..

ΌσοΌσο αφοράαφορά τοντον φοιτητήφοιτητή -- εξεταζόμενοεξεταζόμενο::



ΌσοΌσο αφοράαφορά τοντον εκπαιδευτήεκπαιδευτή -- εξεταστήεξεταστή::

ΝαΝα ελέγχειελέγχει τηντην αποτελεσματικότητααποτελεσματικότητα τηςτης διδασκαλίαςδιδασκαλίας τουτου
καικαι τατα μαθησιακάμαθησιακά αποτελέσματααποτελέσματα

ΤουΤου δίνειδίνει τηντην δυνατότηταδυνατότητα νανα έχειέχει καλύτερηκαλύτερη εικόναεικόνα τωντων
μαθητώνμαθητών τουτου καικαι συνεπώςσυνεπώς νανα βελτιώνειβελτιώνει συνεχώςσυνεχώς τητη
διδασκαλίαδιδασκαλία τουτου..

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ::



ΤΡΕΧΟΥΣΑΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΟιΟι διάφοροι τομείς γνώσεων που χησιμοποιούν τηντην τρέχουσατρέχουσα
τεχνολογίατεχνολογία είναιείναι οιοι εξήςεξής::

1) 1) ΈμπειραΈμπειρα συστήματασυστήματα καικαι συστήματασυστήματα γνώσηςγνώσης
((expertexpert systemssystems andand knowledgeknowledge systemssystems))

2)2) ΠαραδοσιακάΠαραδοσιακά συστήματασυστήματα εκπαίδευσηςεκπαίδευσης
(traditional educational systems)(traditional educational systems)

3) 3) ΤηλεΤηλε--εκπαίδευσηεκπαίδευση ((teletele--training)training)

4) 4) ΓραμμικόςΓραμμικός προγραμματισμόςπρογραμματισμός ((linearlinear programmingprogramming))

5) 5) ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια ((UniversitiesUniversities))



ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓιαΓια τητη μοντελοποίησημοντελοποίηση τουτου λογισλογισµµικούικού µµεε οπτικόοπτικό τρόποτρόπο
χρησιμοποίησαχρησιμοποίησα τητη ΓλώσσαΓλώσσα ενιαίαςενιαίας μοντελοποίησηςμοντελοποίησης
((UnifiedUnified ModelingModeling LanguageLanguage -- UMLUML).).

Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης ( Use Cases )

1ο Use case:   Δημιουργία χρήστη

2ο Use case:   Σύνδεση με το σύστημα

3ο Use case:  Υποβολή Ερωτήσεων

4ο Use case:  Αξιολόγηση Απαντήσεων



ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ

•• ΤεχνικέςΤεχνικές –– ΚώδικαςΚώδικας
ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία ανάπτυξηςανάπτυξης τουτου συστήματοςσυστήματος: : 
ΕΕπαναληπτικήπαναληπτική ενιαίαενιαία διεργασίαδιεργασία ((RationalRational UnifiedUnified
ProcessProcess,  ,  RUPRUP)  )  ηη οποίαοποία είναιείναι ““χτισχτισµµένηένη”” πάνωπάνω σταστα
βασικάβασικά σύσύµµβολαβολα καικαι διαγράδιαγράµµµµαταατα τηςτης UMLUML

ΗΗ υλοποίησηυλοποίηση τηςτης εφαρμογήςεφαρμογής έγινεέγινε με σύνδεση στην
MySQL με τη χρήση της PHP κι ο Web server που
χρησιμοποίησα είναι ο Apache 

Browser ↔Web Server ↔ PHP ↔ MySQL



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣΤΗΣ PHP PHP (HYPERTEXT PRE-

PROCESSOR)

ΕίναιΕίναι ανεξάρτητηανεξάρτητη απόαπό τοτο λειτουργικόλειτουργικό σύστημασύστημα, , τοντον serverserver
τουτου διαδικτύουδιαδικτύου, , τηντην HTMLHTML, , καικαι τοτο σύστημασύστημα τηςτης βάσηςβάσης
δεδομένωνδεδομένων
Ένα βασικό πλεονέκτημα της PHP είναι ότι έχει δυναμικό
περιεχόμενο και υπάρχει ισχυρή ολοκλήρωση με την html και
την http.
ΗΗ PHP PHP αποτελείαποτελεί έναένα υπερσύνολουπερσύνολο τοτο οποίοοποίο περιλαμβάνειπεριλαμβάνει html html 
καικαι JavascriptJavascript..
ΟιΟι ασυμβατότητεςασυμβατότητες μεταξύμεταξύ τηςτης CC καικαι τηςτης SQLSQL ((StructuredStructured
QueryQuery LanguageLanguage) ) δημιουργούνδημιουργούν συχνάσυχνά προβλήματαπροβλήματα τατα οποίαοποία
μπορείμπορεί νανα αποφύγειαποφύγει ηη PHPPHP..



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / / ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΑΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ::
ΑντικειμενικήΑντικειμενική εικόναεικόνα γιαγια τοτο επίπεδοεπίπεδο γνώσηςγνώσης τουτου
εξεταζομένουεξεταζομένου..
ΑκριβέστερηΑκριβέστερη καικαι δικαιότερηδικαιότερη αξιολόγησηαξιολόγηση τουτου εξεταζομένουεξεταζομένου σεσε
σχέσησχέση μεμε τοντον παραδοσιακόπαραδοσιακό τρόποτρόπο αξιολόγησηςαξιολόγησης..
ΙκανοποίησηΙκανοποίηση τουτου τελικούτελικού χρήστηχρήστη ((εξεταζομένουεξεταζομένου).).



ΕΦΑΡΜΟΓΗΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣΤΕΛΙΚΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣΧΡΗΣΤΕΣ

ΠΟΣΟΣΤΟΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣΕΠΙΤΥΧΙΑΣ%% ((ΣεΣε φθίνουσαφθίνουσα σειράσειρά))

ΦοιτητήςΦοιτητής ΠοσοστόΠοσοστό επιτυχίαςεπιτυχίας μεμε ΠοσοστόΠοσοστό επιτυχίαςεπιτυχίας μεμε τοτο
ΠαραδοσιακόΠαραδοσιακό τρόποτρόπο ΜηχανισμόΜηχανισμό τουτου συστήματοςσυστήματος

ΑρχοντίδουΑρχοντίδου ΔόμναΔόμνα 100100 100100
ΚατσιόλαςΚατσιόλας ΣτέργιοςΣτέργιος 70,5970,59 64,2964,29
ΜπουγιουκλήςΜπουγιουκλής ΘανάσηςΘανάσης 64,764,7 53,8553,85
ΠορφυριάδηςΠορφυριάδης ΠαντελήςΠαντελής 52,9452,94 61,5461,54
ΜάρτζοςΜάρτζος ΘοδωρήςΘοδωρής 47,0647,06 5050
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