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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 
 
 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Περιγραφή θέµατος πτυχιακής εργασίας 

 

Στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος στα Πληροφοριακά Συστήµατα 

(MIS – Master in Information Systems), ακολουθεί στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού 

εξαµήνου η διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόµενων µαθηµάτων από τους 

φοιτητές του τµήµατος. Έως τώρα την ευθύνη για την διεκπεραίωση της 

διαδικασίας των αξιολογήσεων την έχει η γραµµατεία του τµήµατος. 

Αναλυτικότερα, αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος µαθηµάτων ενός εξαµήνου, οι 

φοιτητές καλούνται να συµπληρώσουν ερωτηµατολόγια που τους διανέµει η 

γραµµατεία και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε την διδασκαλία 

ενός µαθήµατος αξιολογώντας επιπλέον και τους καθηγητές που το δίδαξαν. 

Έπειτα, η γραµµατεία συλλέγει τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια για να τα 

επεξεργαστεί, να εξάγει στατιστικά αποτελέσµατα και να τα διανείµει στη συνέχεια 

στους καθηγητές. Στην παραπάνω διαδικασία διασφαλίζεται φυσικά η ανωνυµία 

των φοιτητών. 

Όπως διακρίνουµε, η παραπάνω διαδικασία αξιολόγησης των µαθηµάτων είναι 

χρονοβόρα, γίνεται χειρονακτικά και γραφειοκρατικά και είναι µη αποδοτική στον 

τρόπο εξαγωγής αποτελεσµάτων. Στα µειονεκτήµατα αυτά, η παρούσα πτυχιακή 

εργασία θα εισάγει µηχανισµούς βελτίωσης, υλοποιώντας την διαδικασία 

αξιολόγησης µε διαφορετικό και πιο αποτελεσµατικό τρόπο διεξαγωγής.   

Στο νέο αυτό τρόπο διεκπεραίωσης των αξιολογήσεων, κάθε ερωτηµατολόγιο θα 

συµπληρώνεται και θα καταχωρείται ηλεκτρονικά µε αποτέλεσµα οι στατιστικές 

µετρήσεις να υπολογίζονται κατευθείαν και οι καθηγητές να είναι σε θέση να 

διαβάζουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων. Τον συντονισµό κάθε 

κύκλου αξιολόγησης αναλαµβάνει ο διαχειριστής, καθώς και τις τυχόν αλλαγές 

στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου και την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των 

αποτελεσµάτων. 

Το λογισµικό που υλοποιεί τις παραπάνω λειτουργίες έγινε µε χρήση των PHP και 

MySql και ενσωµατώθηκε στην πλατφόρµα του Compus (ολοκληρωµένο σύστηµα 

Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας) µε σκοπό να 

χρησιµοποιηθούν οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων του Compus και να 

αντλούνται από αυτές οι απαραίτητες πληροφορίες για τα µαθήµατα και τους 

καθηγητές του τµήµατος. Ωστόσο, για τις ανάγκες αποθήκευσης των 
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πληροφοριών των αξιολογήσεων χρειάστηκε να δηµιουργηθεί ακόµη µία βάση 

δεδοµένων καθώς και να προστεθούν πίνακες σε άλλες υπάρχουσες βάσεις, οι 

λεπτοµέρειες των οποίων θα αναφερθούν σε αντίστοιχο κεφάλαιο. 

 

1.2 CoMPUs - Η πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

 

Το Compus αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα για την διαχείριση των 

µαθηµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και χρησιµοποιείται ευρέως από τους 

καθηγητές και τους φοιτητές. Η ανάπτυξη του Compus βασίζεται στην πλατφόρµα 

ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-Class της εταιρείας GUnet (Greek Universities 

Network), η οποία έχει υπό την ευθύνη της την ανάπτυξη, υποστήριξη και 

διαχείριση του ακαδηµαϊκού δικτύου όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. 

Η πλατφόρµα GUnet e-Class είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ∆ιαδικτύου 

για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί 

µε προσανατολισµό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και είναι 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Υποστηρίζεται 

κεντρικά από το GUnet και διανέµεται ελεύθερα σε όλα τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα 

της χώρας. Στον αρχικό της σχεδιασµό βασίστηκε στο σύστηµα classroom online 

(Claroline) του Université Catholique de Louvain (UCL), µία ελεύθερη εφαρµογή 

σχεδιασµένη σε PHP και ΜySQL, η οποία επιτρέπει σε καθηγητές και 

εκπαιδευτικούς οργανισµούς να δηµιουργούν και να διαχειρίζονται µαθήµατα 

µέσω του διαδικτύου. Αποτελεί λογισµικό ανοικτού κώδικα και χρησιµοποιείται σε 

περισσότερους από 500 οργανισµούς σε 68 χώρες και τέλος, επιτρέπει την 

εξυπηρέτηση δέκα χιλιάδων µαθηµάτων και χρηστών και είναι συµβατό µε τα 

λειτουργικά συστήµατα των Windows, Macintosh και Linux. 

 

1.3 Σύντοµη παρουσίαση ακόλουθων κεφαλαίων 

 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφεται η ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και 

χρήση του λογισµικού που υλοποιεί την ηλεκτρονική αξιολόγηση των µαθηµάτων 

του MIS. 

Πιο συγκεκριµένα, στο δεύτερο κεφάλαιο προσδιορίζονται οι απαιτήσεις του 

συστήµατος µέσω του Εγγράφου Προδιαγραφής Απαιτήσεων και καθορίζονται οι 
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περιορισµοί σχεδίασης και υλοποίησης που θα επηρεάσουν την ανάπτυξη του 

λογισµικού. Επιπλέον, στο παράρτηµα παραθέτονται τα ερωτηµατολόγια και τα 

έγγραφα που χρησιµοποιούνται από τη γραµµατεία για την διεξαγωγή ενός 

κύκλου αξιολογήσεων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρεται η διαδικασία σχεδίασης του λογισµικού και των 

βάσεων δεδοµένων που θα χρησιµοποιεί. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε την υλοποίηση του συστήµατος παρουσιάζονται στο 

τέταρτο κεφάλαιο, όπου θα αναφερθούν και οι προσθήκες που έγιναν στον 

κώδικα του Compus και στις βάσεις δεδοµένων που χρησιµοποιεί. 

Στο πέµπτο κεφάλαιο υπάρχει το εγχειρίδιο χρήσης για κάθε χρήστη που θα 

χρησιµοποιεί το λογισµικό, δηλαδή για τον διαχειριστή, τους φοιτητές και τους 

καθηγητές.  

Και τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα που προέκυψαν 

µετά την ανάπτυξη της εφαρµογής και αναφέρονται πιθανές προτάσεις βελτίωσης. 
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2. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το παρόν έγγραφο προδιαγραφής απαιτήσεων αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης των µαθηµάτων ενός µεταπτυχιακού τµήµατος και συντάχτηκε µε 

βάση το διεθνές πρότυπο του IEEE (830-1998). 

 

2.1.1 Σκοπός 

 

Το σύστηµα που θα αναπτυχθεί θα χρησιµοποιηθεί για την ηλεκτρονική 

αξιολόγηση των καθηγητών του µεταπτυχιακού τµήµατος MIS µε σκοπό να 

αντικαταστήσει το υπάρχον, στο οποίο η διαδικασία των αξιολογήσεων γίνεται 

γραφειοκρατικά. Οι τελικοί χρήστες θα είναι οι φοιτητές και οι καθηγητές του 

τµήµατος. 

 

2.1.2 Γενική άποψη 

 

Το σύστηµα θα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Καταχώριση αξιολογήσεων 

• Ανάγνωση µεµονωµένων αξιολογήσεων 

• Ανάγνωση στατιστικών/συγκριτικών πινάκων 

• Έναρξη ενός κύκλου αξιολογήσεων 

• Καθορισµός χρονικού διαστήµατος αξιολόγησης 

• Αποθήκευση αξιολογήσεων σε µορφή υπολογιστικών φύλλων (MS - Excel) 

 

2.1.3 Ορισµοί, ακρωνυµίες και συντοµογραφίες 

 

Compus – Course Management Platform for Universities, ολοκληρωµένο 

σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας 

MIS – Master in Information Systems, ∆ιατµηµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήµατα, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

Μ.Ο. – Μέσος όρος 
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2.1.4 Ανασκόπηση 

 

Στις επόµενες ενότητες του εγγράφου προδιαγραφής απαιτήσεων γίνεται µία 

Γενική Περιγραφή του λογισµικού που θα αναπτυχθεί, περιγράφονται οι Ειδικές 

Απαιτήσεις και τέλος παρατίθενται στο Παράρτηµα τα φυλλάδια που δίνονται 

στους φοιτητές και τους καθηγητές κατά την τωρινή διεξαγωγή των αξιολογήσεων. 

 

2.2 Γενική περιγραφή 

 

2.2.1 Προοπτική του προϊόντος 

 

Το σύστηµα που θα αναπτυχθεί δεν θα αποτελεί ένα αυτόνοµο και ανεξάρτητο 

λογισµικό, αλλά θα αποτελέσει µέρος του Compus µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν 

οι ήδη υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων, οι οποίες έχουν αποθηκευµένα τα στοιχεία 

για τους καθηγητές του τµήµατος και τα µαθήµατα που διδάσκονται.  

 

2.2.2 Χαρακτηριστικά χρηστών 

 

Οι χρήστες που θα χρησιµοποιήσουν το σύστηµα µπορούν να χωριστούν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

Φοιτητές – Κάθε φοιτητής του τµήµατος MIS που θα χρησιµοποιήσει το 

πρόγραµµα για να καταχωρίσει την αξιολόγησή του σε ένα µάθηµα 

Καθηγητές – Οι καθηγητές θα χρησιµοποιούν το σύστηµα για την ανάγνωση των 

δικών τους αξιολογήσεων και την ανάγνωση στατιστικών αποτελεσµάτων σε 

σύγκριση  µε τα υπόλοιπα µαθήµατα 

∆ιαχειριστής – Ο διαχειριστής θα συντονίζει τη διαδικασία της αξιολόγησης και 

θα αρχειοθετεί τους πίνακες αξιολόγησης 

 

2.2.3 Γενικοί περιορισµοί 

 

Όπως προαναφέραµε, επειδή το πρόγραµµα θα ενσωµατωθεί στο Compus, θα 

υπάρξουν περιορισµοί στον σχεδιασµό της διεπαφής του χρήστη (interface) έτσι 

ώστε να υπάρχει συµφωνία µε το υπόλοιπο περιβάλλον. Επιπλέον, η ανάπτυξη και 

ο προγραµµατισµός του συστήµατος θα γίνει στην ίδια γλώσσα προγραµµατισµού 

µε τον υπόλοιπο κώδικα του Compus και θα ληφθούν υπ’ όψιν τα υπολογιστικά 
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µηχανήµατα και τα λειτουργικά συστήµατα στα οποία είναι εγκατεστηµένη η 

πλατφόρµα.       

 

2.2.4 Παραδοχές και εξαρτήσεις 

 

Κατά τη σχεδίαση του συστήµατος θα κάνουµε αρχικά την παραδοχή ότι οι 

χρήστες που θα το χρησιµοποιήσουν είναι εξοικειωµένοι στο περιβάλλον του 

Compus και γνωρίζουν πώς µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρµα 

και να εγγραφούν σε ένα µάθηµα. 

 

2.3 Ειδικές Απαιτήσεις 

 

2.3.1 Λειτουργικές απαιτήσεις 

 

Κατηγορία χρήστη: Φοιτητής 

Όνοµα λειτουργίας Φ1. Καταχώριση αξιολόγησης 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο φοιτητής αξιολογεί έναν 

καθηγητή. 

Είσοδοι Απαντήσεις φοιτητή στο ερωτηµατολόγιο (είτε µορφής 

βαθµολογίας κλίµακας 1-5 είτε γραπτού κειµένου). 

Επεξεργασία Το σύστηµα καταχωρεί την αξιολόγηση στη βάση 

δεδοµένων του µαθήµατος µε τον αντίστοιχο κωδικό του 

καθηγητή. Επιπλέον αποθηκεύεται ο κωδικός του φοιτητή 

σε διαφορετικό πίνακα. 

Έξοδοι Μήνυµα επιτυχούς καταχώρισης ή µήνυµα σφάλµατος αν 

έχει ξαναεκτελεστεί η αξιολόγηση για τον συγκεκριµένο 

καθηγητή. 

 

Κατηγορία χρήστη: Καθηγητής 

Όνοµα λειτουργίας Κ1. Ανάγνωση αξιολόγησης 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο καθηγητής διαβάζει τα 

αποτελέσµατα της δικής του αξιολόγησης. 

Είσοδοι Το σύστηµα δέχεται σαν είσοδο το όνοµα και επίθετο του 

καθηγητή και τον κωδικό του µαθήµατος το οποίο 

διδάσκει. 
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Επεξεργασία Ανάκτηση από τη βάση των αξιολογήσεων των φοιτητών, 

και υπολογισµός του µέσου όρου των απαντήσεων και 

του συνολικού µέσου όρου. 

Έξοδοι Προβολή πίνακα µε τους µέσους όρους των απαντήσεων. 

 

Όνοµα λειτουργίας Κ2. Ανάγνωση συγκριτικών πινάκων 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο καθηγητής διαβάζει τα 

αποτελέσµατα της δικής του αξιολόγησης και τους µέσους 

όρους των υπόλοιπων µαθηµάτων σε κάθε ερώτηµα. 

Είσοδοι Το σύστηµα δέχεται σαν είσοδο το όνοµα και επίθετο του 

καθηγητή και τον κωδικό του µαθήµατος το οποίο 

διδάσκει. 

Επεξεργασία Ανάκτηση από τη βάση δεδοµένων των αξιολογήσεων 

των φοιτητών και των µέσων όρων των υπόλοιπων 

µαθηµάτων και υπολογισµοί Μέσου Μ.Ο., Υψηλότερου 

Μ.Ο. και Χαµηλότερου Μ.Ο. 

Έξοδοι Προβολή συγκριτικών πινάκων. 

 

Κατηγορία χρήστη: ∆ιαχειριστής 

Όνοµα λειτουργίας ∆1. Έναρξη νέου κύκλου αξιολογήσεων 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο διαχειριστής ορίζει χρονικό 

διάστηµα για την διεξαγωγή ενός κύκλου αξιολογήσεων. 

Είσοδοι Ηµεροµηνία έναρξης και ολοκλήρωσης των 

αξιολογήσεων. 

Επεξεργασία Έλεγχος αν οι ηµεροµηνίες είναι σωστές κι ενηµέρωση 

της βάσης µε αποθήκευση των ηµεροµηνιών. 

Έξοδοι Μήνυµα λάθους κι επανάληψης εισαγωγής δεδοµένων σε 

περίπτωση λανθασµένων ηµεροµηνιών ή σε διαφορετική 

περίπτωση µήνυµα επιτυχούς εκτέλεσης. 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

Κατηγορία χρήστη: ∆ιαχειριστής 

Όνοµα λειτουργίας ∆2. Αρχειοθέτηση αξιολογήσεων 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο διαχειριστής αποθηκεύει το 

σύνολο των αξιολογήσεων σε αρχείο Excel. 

Είσοδοι Το σύστηµα δεν δέχεται κάποια δεδοµένα εισόδου από 

τον χρήστη, απλώς συλλέγει από τις βάσεις των 

µαθηµάτων όλα τα απαραίτητα στοιχεία. 

Επεξεργασία Ανάκτηση στοιχείων κι επεξεργασία αυτών για σωστή 

προβολή σε βιβλίο του Excel. 

Έξοδοι Αρχείο τύπου .xls 

 

Όνοµα λειτουργίας ∆3. Ενηµέρωση βάσης 

Περιγραφή Επειδή για κάθε νέο κύκλο αξιολογήσεων θα πρέπει να 

διαγράφονται οι παλιοί πίνακες και να δηµιουργούνται 

καινούργιοι είναι απαραίτητη µία λειτουργία που θα 

εκτελεί την ενηµέρωση της βάσης σύµφωνα κάθε φορά 

µε τη δοµή του ερωτηµατολογίου.   

Είσοδοι Ο διαχειριστής δεν δίνει κάποια στοιχεία εισόδου. 

Επεξεργασία ∆ιαγραφή παλιών πινάκων και δηµιουργία νέων µε βάση 

τη δοµή που έχει το ερωτηµατολόγιο. 

Έξοδοι Μήνυµα επιτυχούς εκτέλεσης εντολής. 

 

Όνοµα λειτουργίας ∆4. Επεξεργασία ερωτηµατολογίου 

Περιγραφή ∆ιαδικασία κατά την οποία ο διαχειριστής έχει τη 

δυνατότητα να εκτελεί αλλαγές στο ερωτηµατολόγιο των 

αξιολογήσεων, αλλάζοντας, διαγράφοντας ή 

προσθέτοντας ερωτήµατα. 

Είσοδοι Κείµενο και τύπος νέου ερωτήµατος ή id ερώτησης προς 

αλλαγή ή διαγραφή. 

Επεξεργασία Αποθήκευση στη βάση νέου ερωτήµατος ή ανάκτηση 

ερώτησης µε το αντίστοιχο id για αλλαγή ή διαγραφή. 

Εκτέλεση των παραπάνω εντολών. 

Έξοδοι Αντίστοιχα µηνύµατα επιτυχούς αλλαγής, διαγραφής ή 

προσθήκης ερωτήµατος. 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

2.3.2 Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών  

 

∆ιεπαφές χρηστών 

H επικοινωνία του χρήστη µε το πρόγραµµα γίνεται µέσω σελίδων HTML. Η δοµή 

τους φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα, συµπεριλαµβανοµένης και της δοµής των 

σελίδων του Compus, στις οποίες θα γίνει η ενσωµάτωση του κώδικα της 

αξιολόγησης. 

Το παρακάτω πρότυπο της διεπαφής του χρήστη είναι κοινό για όλους τους 

τύπους χρηστών που υποστηρίζει το σύστηµα και το µόνο που θα αλλάζει θα είναι 

το περιεχόµενο της οθόνης στην οποία θα προβάλλονται τα στοιχεία σχετικά µε το 

κοµµάτι κώδικα που αφορά το µέρος των αξιολογήσεων. 

 

 

∆ιεπαφές λογισµικού 

Λειτουργικά συστήµατα: Windows, Unix 

Webserver: Apache 

∆ιακοµιστής βάσεων δεδοµένων: MySQL 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

2.3.3 Απαιτήσεις επίδοσης 

 

Ο αριθµός των φοιτητών που παρακολουθούν το µεταπτυχιακό πρόγραµµα ανά 

εξάµηνο είναι 70 (από 35 για κάθε έτος). Έτσι, στη χειρότερη περίπτωση το 

σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει 70 µε 90 χρήστες αν λάβουµε υπ’ όψιν και 

τους καθηγητές µε τον διαχειριστή. 

Η εµφάνιση της ιστοσελίδας θα γίνεται σε λιγότερο από 10 sec εφόσον το µέγεθος 

κάθε σελίδας που φορτώνεται δεν είναι µεγάλο. 

 

2.3.4 Περιορισµοί σχεδίασης 

 

Κατά τη σχεδίαση τόσο της βάσης δεδοµένων, όσο και της διεπαφής του χρήστη 

και του προγραµµατισµού των ιστοσελίδων θα υπάρχουν περιορισµοί που 

οφείλονται στην ενσωµάτωση του προγράµµατος στο Compus. 

Έτσι, κατά τη σχεδίαση της βάσης δεδοµένων, θα γίνει χρησιµοποίηση των ήδη 

υπαρχόντων πινάκων και η δοµή των νέων πινάκων που θα προστεθούν στη βάση 

θα πρέπει να συµφωνεί µε τους προηγούµενους. 

Κατά τον σχεδιασµό των διεπαφών του χρήστη θα υιοθετηθούν οι µορφοποιήσεις 

γραµµατοσειρών, χρωµάτων κτλ. και γενικότερα όλη η δοµή της ιστοσελίδας του 

Compus θα διατηρηθεί, µε προσαρµογές µόνο στην κυρίως οθόνη. 

 

2.3.5 Ιδιώµατα 

 

Ασφάλεια 

Θα πρέπει να προγραµµατιστούν µηχανισµοί που θα ελέγχουν την πρόσβαση των 

χρηστών στις σελίδες, όπως: 

• Να µην επιτρέπεται σε έναν καθηγητή να προσπελάζει τις αξιολογήσεις 

άλλου καθηγητή 

• Να µην υπάρχει τρόπος καταχώρισης µιας αξιολόγησης περισσότερες από 

µία φορές αν το επιδιώξει κάποιος φοιτητής 

• Οι καθηγητές να µην µπορούν να καταχωρούν αξιολογήσεις 

• Να εξασφαλίζεται η ανωνυµία των φοιτητών κατά την διαδικασία 

αξιολόγησης 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

Μεταφερσιµότητα 

H µεταφορά του προγράµµατος σε ένα σύστηµα εκτός της πλατφόρµας του 

Compus θα έχει σαν αποτέλεσµα την µη σωστή λειτουργία του, άρα κάτι τέτοιο 

δεν είναι εφικτό. 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

2.4 Παράρτηµα 

 

Έγγραφα που περιέχονται στο παράρτηµα: 

α) Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος που µοιράζεται στους φοιτητές 

 

β) Πίνακας αξιολογήσεων συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων που δίνεται σε 

κάθε καθηγητή 

 

γ) Συγκριτικοί πίνακες µε τα υπόλοιπα µαθήµατα που µοιράζεται σε κάθε 

καθηγητή 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

α) Ερωτηµατολόγιο (σελίδα 1/2) 

 
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
1.1 Τίτλος Μαθήµατος: 
1.2 ∆ιδάσκων: 
 
ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Παρακαλούµε απαντήστε αµερόληπτα και αντικειµενικά όλες τις παρακάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας τη βαθµολογία που 
εκφράζει την προσωπική σας εκτίµηση. 
 

2.1. Οργάνωση και µεθοδικότητα παρουσίασης του µαθήµατος 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
2.2. Μεταδοτικότητα του διδάσκοντα 
      1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
2.3. Επικοινωνία / συνεργασία καθηγητή - φοιτητών στα πλαίσια του µαθήµατος (προκαθορισµένες ώρες 
γραφείου) 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

2.4. Συνέπεια καθηγητή στις υποχρεώσεις του (τήρηση προγράµµατος, διαλειµµάτων, περιεχοµένου µαθήµατος, 
ανάγκες τµήµατος) 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

2.5. ∆ηµιουργία κλίµατος από την πλευρά του καθηγητή που εξασφάλιζε ή τουλάχιστον ενθάρρυνε την 
συµµετοχή όλων  
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

2.6. ∆ηµιουργία ερεθισµάτων για την ανάπτυξη των επιστηµονικών σας ενδιαφερόντων 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

2.7. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε συνέβαλε στην κατανόηση του µαθήµατος 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

2.8. Ο καθηγητής χρησιµοποίησε χρήσιµη βιβλιογραφία – αρθρογραφία 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
2.9. Χρησιµότητα εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού που προτάθηκε 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

α) Ερωτηµατολόγιο (σελίδα 2/2) 

 
3. Κυκλώστε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία να: 
 

3.1. ∆ιευρύνετε τις γνώσεις σας 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
 

3.2. Αναπτύξετε αναλυτική σκέψη 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
3.3. Αναπτύξετε συνθετική σκέψη 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
3.4. Αναπτύξετε κριτική σκέψη 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
3.5. Αναπτύξετε αποτελεσµατική προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων 
     1              2      3           4                  5 
      |________|________|________|________| 
καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 

 
4. Ανταπόκριση του µαθήµατος στις προσδοκίες σας 

     1              2      3           4                  5 
             |________|________|________|________| 

καθόλου              ελάχιστα            µέτρια                 πολύ            πάρα πολύ 
 
 
5. Εάν το µάθηµα είναι επιλεγόµενο θα συνιστούσατε αυτό το µάθηµα σε άλλους φοιτητές και αιτιολογήστε γιατί (µόνο για 
µαθήµατα επιλογής) 
 
 
 
 
 
 
 
6. Τι βρήκατε ιδιαίτερα χρήσιµο στο µάθηµα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση του µαθήµατος; 
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Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

β) Πίνακας αξιολογήσεων (σελίδα 1/2) 
 

 
 
β) Πίνακας αξιολογήσεων (σελίδα 2/2) 
 

 
5. Εάν το µάθηµα είναι επιλεγόµενο θα συνιστούσατε αυτό το µάθηµα σε άλλους φοιτητές και αιτιολογήστε γιατί 
(µόνο για µαθήµατα επιλογής) 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Τι βρήκατε ιδιαίτερα χρήσιµο στο µάθηµα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση του µαθήµατος; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 18



Κεφάλαιο 2 – Έγγραφο Προδιαγραφής Απαιτήσεων 
 

γ) Συγκριτικοί πίνακες (σελίδα 1/1) 
 
 
 
     ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ          ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005-2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ  ΠΙΝΑΚΕΣ  
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΑ)  
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  
ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ  

 
 
 
 
 
 

Ερωτήµατα Μ.Ο. Υψηλότερος Μ.Ο. Μέσος Μ.Ο. Χαµηλότερος 
Μ.Ο. 

2.1     
2.2     
2.3     
2.4     
2.5     
2.6     
2.7     
2.8     
2.9     
3.1     
3.2     
3.3     
3.4     
3.5     
4     
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Κεφάλαιο 3 – Σχεδίαση 
 

3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ 

 

3.1 ∆ιάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων 

 

Αρχικά, πριν ξεκινήσει η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων δηµιουργήθηκε το 

διάγραµµα οντοτήτων – συσχετίσεων σύµφωνα µε το οποίο έγινε ο σχεδιασµός 

της βάσης και ο προγραµµατισµός του συστήµατος και το οποίο φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 
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Κεφάλαιο 3 – Σχεδίαση 
 

3.2 Σχεδίαση Βάσης ∆εδοµένων 

 

Το Compus για την αποθήκευση των δεδοµένων του χρησιµοποιεί δύο βάσεις 

δεδοµένων µε γενικότερες πληροφορίες, και για κάθε µάθηµα που δηµιουργεί 

ένας καθηγητής, αποθηκεύει µία βάση στην MySQL µε τα στοιχεία κάθε 

µαθήµατος. Για τις ανάγκες της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής αξιολόγησης, 

χρειάστηκε να προστεθεί στις παραπάνω βάσεις µία ακόµη, στην οποία 

αποθηκεύονται στοιχεία σχετικά µε τις αξιολογήσεις και αφορούν όλα τα 

µαθήµατα, ενώ στην βάση κάθε µαθήµατος προστέθηκαν δύο επιπλέον πίνακες. 

Συνολικά, έχει γίνει δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων µε όνοµα «evaluation» η 

οποία έχει 3 πίνακες και στην βάση κάθε µαθήµατος έχουν προστεθεί δύο πίνακες, 

στους οποίους αποθηκεύονται οι απαντήσεις των αξιολογήσεων και τα id των 

φοιτητών που έχουν εκτελέσει την αξιολόγηση. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται 

σε διαφορετικούς πίνακες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυµία των φοιτητών. 

 

Βάση ∆εδοµένων «evaluation» 

 

Η βάση «evaluation» περιλαµβάνει τρεις πίνακες, τον πίνακα questions, τον 

πίνακα evaluation_date και τον πίνακα all_rates. 

Πίνακας questions 

Ο πρώτος πίνακας έχει αποθηκευµένες τις ερωτήσεις που περιλαµβάνονται στο 

ερωτηµατολόγιο των αξιολογήσεων και αλλάζει δυναµικά σε περίπτωση που ο 

διαχειριστής επιλέξει την αλλαγή στο ερωτηµατολόγιο, µέσω των εργαλείων 

διαχείρισης αξιολογήσεων που του παρέχονται στην αντίστοιχη σελίδα στο 

Compus. Η δοµή του δηλαδή έχει την παρακάτω µορφή, όπως φαίνεται από τον 

πίνακα της MySQL. 

 

Το πεδίο id χρησιµεύει σαν αναγνωριστικό και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του 

πίνακα. Το πεδίο question είναι τύπου tinytext και αποθηκεύει το κείµενο της 

ερώτησης. Στο πεδίο type αποθηκεύεται ο τύπος της ερώτησης, ο οποίος µπορεί 

να πάρει την τιµή text όταν η ερώτηση απαιτεί απάντηση ανάπτυξης κειµένου, 

ενώ παίρνει την τιµή multiple_choice όταν η απάντηση είναι πολλαπλής επιλογής. 
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Κεφάλαιο 3 – Σχεδίαση 
 

Οι ερωτήσεις που είναι αποθηκευµένες στον πίνακα και χρησιµοποιούνται στο 

παρόν ερωτηµατολόγιο του MIS φαίνονται στο ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Πίνακας evaluation_date 

Ο πίνακας αυτός χρησιµοποιείται για να αποθηκεύσει την ηµεροµηνία έναρξης και 

την ηµεροµηνίας λήξης ενός κύκλου αξιολογήσεων. Η δοµή του φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Αποτελείται από τρία πεδία, το id που αποτελεί και το πρωτεύον κλειδί, το start, 

το οποίο αποθηκεύει την ηµεροµηνία έναρξης και τέλος το πεδίο completion, το 

οποίο αποθηκεύει την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης ενός κύκλου αξιολογήσεων. 

Ο πίνακας αποτελείται από µία εγγραφή, η οποία φαίνεται στη συνέχεια. 
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Κεφάλαιο 3 – Σχεδίαση 
 

Πίνακας all_rates 

Στον πίνακα all_rates αποθηκεύονται οι µέσοι όροι για κάθε καθηγητή σε κάθε 

µάθηµα. Ο πίνακας δηµιουργείται δυναµικά, κάθε φορά που γίνονται αλλαγές στο 

ερωτηµατολόγιο ή όταν ξεκινά ένας νέος κύκλος αξιολογήσεων. Η δοµή του 

φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

Το πρώτο πεδίο του πίνακα είναι το tut_id, στο οποίο αποθηκεύεται ο κωδικός του 

καθηγητή. Το δεύτερο πεδίο, το num, χρησιµεύει ως αναγνωριστικό και είναι το 

πρωτεύον κλειδί. Τα επόµενα πεδία που ακολουθούν, answ1 µέχρι answ18, 

χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των µέσων όρων σε κάθε ερώτηση και το 

πλήθος τους αλλάζει ανάλογα µε τον αριθµό των ερωτήσεων στο ερωτηµατολόγιο.  

Στο επόµενο πεδίο, το date, αποθηκεύεται η ηµεροµηνία καταχώρισης της 

εγγραφής, και τέλος το τελευταίο πεδίο µε όνοµα cours_id χρησιµεύει για την 

αποθήκευση του κωδικού µαθήµατος, διότι ένας καθηγητής µπορεί να διδάσκει 

περισσότερα από ένα µαθήµατα. 
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Για παράδειγµα, ο πίνακας all_rates µπορεί να έχει τις ακόλουθές εγγραφές. 

 

 

 

Βάση ∆εδοµένων µαθήµατος 

 

Όπως είδαµε η βάση «evaluation» αποθηκεύει δεδοµένα που σχετίζονται µε όλα 

τα µαθήµατα, οι πίνακες όµως που κρατάνε τις πληροφορίες για µεµονωµένες 

αξιολογήσεις βρίσκονται αποθηκευµένοι στη βάση δεδοµένων κάθε µαθήµατος. Οι 

πίνακες αυτοί, είναι οι students_rated και rates. 

 

Πίνακας students_rated 

Ο συγκεκριµένος πίνακας χρησιµοποιείται για να αποθηκεύσει τα στοιχεία των 

φοιτητών που έχουν εκτελέσει την αξιολόγηση στο µάθηµα και αποτελείται από 2 

πεδία όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

Στο πρώτο πεδίο, το tut_id αποθηκεύεται ο κωδικός του καθηγητή, το οποίο 

χρησιµεύει όταν σε ένα µάθηµα υπάρχουν περισσότεροι από έναν διδάσκοντες. Το 

δεύτερο πεδίο µε όνοµα user_id αποθηκεύει τον κωδικό του φοιτητή που 

καταχωρεί µία αξιολόγηση. Τα δύο αυτά πεδία συνθέτουν και το πρωτεύον κλειδί 

του πίνακα. 

Έτσι, ένα σύνολο εγγραφών που µπορεί να περιέχει ο πίνακας students_rated 

φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 24



Κεφάλαιο 3 – Σχεδίαση 
 

Πίνακας rates 

Στον πίνακα rates αποθηκεύονται οι απαντήσεις που δίνουν οι φοιτητές όταν 

καταχωρούν µία αξιολόγηση. Οι απαντήσεις όπως προαναφέρθηκε αφορούν µόνο 

τους καθηγητές που διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα. Ο πίνακας αυτός, όπως 

και ο πίνακας students_rated αδειάζουν κάθε φορά που ξεκινά ένας νέος κύκλος 

αξιολογήσεων. Επιπλέον, ο πίνακας rates διαµορφώνεται ανάλογα µε τη µορφή 

που παίρνει το ερωτηµατολόγιο όταν γίνονται αλλαγές σ’ αυτό. Η δοµή του πίνακα 

φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Στο πρώτο πεδίο, το tut_id αποθηκεύεται ο κωδικός του καθηγητή, έτσι ώστε να 

γίνεται διαχωρισµός στις αξιολογήσεις όταν υπάρχουν περισσότεροι από έναν 

διδάσκοντες στο µάθηµα. Το δεύτερο πεδίο µε όνοµα num χρησιµεύει ως 

αναγνωριστικό και αποτελεί το πρωτεύον κλειδί του πίνακα. Τα πεδία που 

ακολουθούν, answ1 µέχρι answ18 είναι όλα του ίδιου τύπου και χρησιµοποιούνται 

στην αποθήκευση των απαντήσεων των φοιτητών. Όπως βλέπουµε, στον 

συγκεκριµένο πίνακα δεν υπάρχει κάποιο πεδίο που να φανερώνει ή να σχετίζεται 
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µε τα στοιχεία του φοιτητή που εκτέλεσε την αξιολόγηση, µε αποτέλεσµα να 

διασφαλίζεται η ανωνυµία του. 

Στην επόµενη εικόνα υπάρχει ένα δείγµα εγγραφών που δείχνει τα δεδοµένα που 

µπορούν να αποθηκευτούν στον πίνακα. 

 

 

 

 

3.3 Σχεδίαση της διεπαφής χρήστη 

 

Το πρότυπο της διεπαφής του χρήστη περιγράφηκε στο έγγραφο προδιαγραφής 

απαιτήσεων, στην ενότητα «Απαιτήσεις εξωτερικών διεπαφών». Στην παράγραφο 

αυτή θα γίνει σχεδίαση των επιµέρους οθονών του λογισµικού σύµφωνα πάντα µε 

το παραπάνω πρότυπο. Η περιγραφή των οθονών θα γίνει µε τέτοιο τρόπο που να 

καλύπτονται αρχικά όλες οι διεπαφές που αφορούν τον φοιτητή, έπειτα τον 

καθηγητή και τέλος τον διαχειριστή. Θα γίνεται προβολή µόνο της κυρίας οθόνης, 

εφόσον ο υπόλοιπος σχεδιασµός ανήκει στο Compus. 

 

Οθόνες Φοιτητή 

Αρχικά, στο πρώτο σχεδιάγραµµα που ακολουθεί έχει σχεδιαστεί η αλληλουχία 

οθονών η οποία ακολουθείται από τον φοιτητή κατά τη διαδικασία της 

αξιολόγησης. 
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Αλληλουχία οθονών φοιτητή 
 
Στη συνέχεια ακολουθούν τα σχεδιαγράµµατα µε δύο από τις οθόνες που βλέπει ο 

φοιτητής και οι οποίες είναι µε γκρίζο χρώµα στην παραπάνω αλληλουχία οθονών. 

Η πρώτη οθόνη είναι αυτή που βλέπει ο φοιτητής όταν επιλέξει τον σύνδεσµο που 

οδηγεί στην ιστοσελίδα της αξιολόγησης και στην οποία θα πρέπει να 

εµφανίζονται οι διδάσκοντες του µαθήµατος προς αξιολόγηση. Η δεύτερη οθόνη 

που βλέπουµε αποτελείται από το ερωτηµατολόγιο και τη µορφή των απαντήσεων. 

 

Οθόνη «Αξιολόγηση µαθήµατος» 
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Οθόνη «Αξιολόγηση διδάσκοντα» 

 

Οθόνες καθηγητών 

Όπως φαίνεται και στο σχεδιάγραµµα της αλληλουχίας οθονών, οι οθόνες που 

προβάλλονται στους καθηγητές σχετικά µε την αξιολόγηση είναι συνολικά τρεις. 

 

Αλληλουχία οθονών καθηγητή 
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Όπως βλέπουµε και στο παραπάνω σχεδιάγραµµα, ο καθηγητής βρισκόµενος στην 

κεντρική σελίδα της αξιολόγησης έχει την δυνατότητα να προσπελάσει δύο 

σελίδες, την σελίδα µε τα αποτελέσµατα της δικής του αξιολόγησης και την σελίδα 

που περιλαµβάνει τους συγκριτικούς πίνακες µε τα υπόλοιπα µαθήµατα. 

Παρακάτω ακολουθούν τα πρότυπα διεπαφής τριών από τις οθόνες που βλέπει ο 

καθηγητής και οι οποίες είναι µε γκρίζο χρώµα στο σχεδιάγραµµα της αλληλουχίας 

οθονών. 

 

 

Οθόνη «Αξιολόγηση µαθήµατος» 
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Οθόνη «Αξιολόγηση διδάσκοντα» 

 

Οθόνη «Συγκριτικοί πίνακες» 
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Οθόνες διαχειριστή 

Ο διαχειριστής του συστήµατος ακολουθεί διαφορετική διαδροµή για να φτάσει 

στην σελίδα µε τα εργαλεία διαχείρισης των αξιολογήσεων και η οποία φαίνεται 

στο παρακάτω διάγραµµα. 

 

Αλληλουχία οθονών διαχειριστή 

 

Από την κεντρική σελίδα µε τα εργαλεία της διαχείρισης αξιολογήσεων, ο 

διαχειριστής µπορεί να προσπελάσει 4 συνολικά σελίδες όταν δεν είναι σε εξέλιξη 

ένας κύκλος αξιολογήσεων. Αυτές είναι οι: 1) «Αρχειοθέτηση», µέσω της οποίας 

θα γίνεται αποθήκευση των αποτελεσµάτων αξιολόγησης σε αρχείο Excel, 2) 

«Επεξεργασία ερωτηµατολογίου», στην οποία θα µπορεί να αλλάζει τις ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου, 3) «Ενηµέρωση βάσης», όπου θα γίνονται αλλαγές στη 

βάση για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αξιολόγησης και 4) «Έναρξη 

αξιολόγησης», όπου θα καθορίζεται το χρονικό διάστηµα ενός νέου κύκλου 

αξιολογήσεων. 

Αντιθέτως, όταν βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος αξιολογήσεων τότε δεν µπορεί 

να προσπελάσει όλες τις σελίδες, αλλά µόνο δύο από αυτές, την «Αρχειοθέτηση» 

και την «Έναρξη αξιολόγησης» (που η τελευταία, στην προκειµένη περίπτωση έχει 

όνοµα «Αλλαγή διαστήµατος αξιολόγησης» αλλά στην ουσία είναι η ίδια σελίδα). 

Στη συνέχεια ακολουθούν οι 5 οθόνες που είναι µε γκρίζο χρώµα στο 

σχεδιάγραµµα της αλληλουχίας οθονών του διαχειριστή. 
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Οθόνη «∆ιαχείριση αξιολογήσεων» 

 

 

Οθόνη «Αρχειοθέτηση» 
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Οθόνη «Επεξεργασία ερωτηµατολογίου» 

 

 

Οθόνη «Ενηµέρωση βάσης» 
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Οθόνη «Έναρξη αξιολόγησης» 
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4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

 

4.1 Πληροφορίες υλοποίησης 

 

Η ανάπτυξη και ο προγραµµατισµός των βάσεων δεδοµένων και του κώδικα έγινε 

σε γλώσσα PHP 4.3.10 και MySQL 4.1.9. Χρησιµοποιήθηκε ο Apache 1.3.33 και το 

περιβάλλον διαχείρισης βάσεων δεδοµένων phpMyAdmin 2.6.1. Για την 

αρχειοθέτηση των αξιολογήσεων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Microsoft Excel 

2002 και για την προβολή των ιστοσελίδων ο Internet Explorer 6.0. 

H έκδοση της πλατφόρµας του Compus, µέσα στην οποία έγινε η ενσωµάτωση του 

κώδικα είναι η 0.9.5. 

Η εγκατάσταση της πλατφόρµας και η ανάπτυξη του προγράµµατος έγινε στο 

λειτουργικό σύστηµα Microsoft Windows XP, Home Edition, Version 2002. Κατά 

την εγκατάσταση έγιναν οι κατάλληλες ρυθµίσεις στα αρχεία της PHP έτσι ώστε να 

τρέχει σωστά η εφαρµογή και οι οποίες αναφέρονται σε σχετικό αρχείο µε τις 

οδηγίες εγκατάστασης του Compus. 

 

4.2 Αλλαγές στον κώδικα του Compus 

 

Στην παράγραφο αυτή θα περιγραφούν λεπτοµερώς οι αλλαγές που χρειάστηκε 

να γίνουν στον κώδικα του Compus, έτσι ώστε να ενσωµατώνεται πλέον και ο 

κώδικας της αξιολόγησης κάθε φορά που δηµιουργείται ένα µάθηµα. Επιπλέον, 

αναφέρονται οι αλλαγές στα κατάλληλα αρχεία για να προστεθούν στα εργαλεία 

διαχείρισης του διαχειριστή τα εργαλεία που αφορούν την αξιολόγηση. 

Ξεκινώντας λοιπόν από τα εργαλεία διαχείρισης, στην αντίστοιχη σελίδα όπου 

εµφανίζονται τα «Εργαλεία ∆ιαχείρισης Πλατφόρµας» προστέθηκε ο σύνδεσµος 

«∆ιαχείριση αξιολογήσεων». Για να γίνει αυτό ενσωµατώθηκαν οι παρακάτω 

γραµµές κώδικα: 

 

Αρχείο www/compus/claroline/lang/greek/admin.inc.php 

$evalAdmin = "∆ιαχείριση αξιολογήσεων"; 

 

Αρχείο www/compus/claroline/admin/index.php 

global $evalAdmin; 

list_entry("admin_evaluation.php", $evalAdmin); 
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Έπειτα στον φάκελο www/compus/claroline/admin δηµιουργήθηκαν δύο νέα 

αρχεία, τα admin_evaluation.php και admin_evaluation_help.php. 

Στον φάκελο www/compus/claroline/ δηµιουργήθηκε ένας νέος φάκελος µε 

όνοµα «evaluation» και στον οποίο αποθηκεύτηκαν στη συνέχεια όλα τα αρχεία 

που ήταν απαραίτητα για τον κώδικα της αξιολόγησης. 

 

Κατά τη δηµιουργία ενός µαθήµατος εκτελείται κώδικας στον οποίο σχηµατίζεται η 

βάση δεδοµένων του µαθήµατος και τα εργαλεία που διαθέτει το µάθηµα προς 

τους φοιτητές και τους καθηγητές. Στους πίνακες που δηµιουργούνται 

προσθέσαµε άλλους δύο, οι οποίοι αποθηκεύουν τους φοιτητές που αξιολόγησαν 

και τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων αντίστοιχα. Στα διαθέσιµα εργαλεία 

προστέθηκε και ο σύνδεσµος «Αξιολόγηση» µέσω του οποίου καλείται η 

αντίστοιχη σελίδα. Για να υλοποιηθούν αυτά, προστέθηκε ο κώδικας που φαίνεται 

παρακάτω: 

 

Αρχείο www/compus/claroline/lang/english/create_course.inc.php 

$langEvaluation="Evaluation"; 

 

Αρχείο www/compus/claroline/lang/greek/create_course.inc.php 

$langEvaluation="Αξιολόγηση"; 

 

Αρχείο www/compus/claroline/course_info/create_course.php 

$string_to_search = "$code"; 

$string_to_find = "MIS"; 

if (strstr($string_to_search, $string_to_find)!=false) 

{ 

 mysql_query("INSERT INTO accueil VALUES ( 

 '16', 

 '$langEvaluation', 

 '../claroline/evaluation/evaluation.php', 

 '../../claroline/image/rate.jpg', 

 '1', 

 '0', 

 '../../claroline/image/pastillegris.png', 

 '1', 

 '7')"); 

} 
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Αρχείο www/compus/claroline/create_course/create_course.php 

 

$string_to_search = "$code"; 

$string_to_find = "MIS"; 

if (strstr($string_to_search, $string_to_find)!=false) 

{ 

 mysql_query("INSERT INTO accueil VALUES ( 

 '16', 

 '$langEvaluation', 

 '../claroline/evaluation/evaluation.php', 

 '../../claroline/image/rate.jpg', 

 '1', 

 '0', 

 '../../claroline/image/pastillegris.png', 

 '1', 

 '7')"); 

} 

if (strstr($string_to_search, $string_to_find)!=false) 

{ 

 mysql_query(" 

 CREATE TABLE students_rated 

 ( 

     tut_id int( 11 ) NOT NULL, 

     user_id int( 11 ) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY ( tut_id, user_id )  

 )"); 

 

$query="CREATE TABLE rates ( tut_id int( 11 ) NOT NULL, num 

int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT,"; 

 for($i=1;$i<19;$i++) 

 { 

 $query=$query."answ".$i." tinytext NOT NULL ,"; 

 } 

$query=$query."PRIMARY KEY ( num ) ) ENGINE = MYISAM DEFAULT 

CHARSET = greek;"; 

 mysql_query( $query ); 

} 
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Φάκελος www/compus/claroline/image/ 

Προσθήκη εικόνας rate.jpg 

 

Εκτός από την προσθήκη πινάκων στη βάση δεδοµένων ενός µαθήµατος, 

δηµιουργήθηκε και µία επιπλέον βάση µε όνοµα «evaluation» στην οποία 

αποθηκεύονται στοιχεία που δεν είναι απαραίτητο να αντλούν στοιχεία από ένα 

µάθηµα και η οποία αποθηκεύει γενικότερες πληροφορίες που αφορούν όλα τα 

µαθήµατα. Οι εντολές σε SQL για την δηµιουργία της βάσης αυτής είναι οι 

ακόλουθες: 

 

CREATE DATABASE `evaluation` DEFAULT CHARACTER SET greek COLLATE 

greek_general_ci; 

 

CREATE TABLE `evaluation`.`questions`  

( 

`id` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

`question` tinytext NOT NULL , 

`type` varchar( 25 ) NOT NULL default '', 

PRIMARY KEY ( `id` )  

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = greek PACK_KEYS =0; 

 

CREATE TABLE `evaluation`.`all_rates`  

( 

`tut_id` int( 11 ) NOT NULL default '0', 

`num` int( 11 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT , 

`answ1` tinytext NOT NULL , 

`answ2` tinytext NOT NULL , 

`answ3` tinytext NOT NULL , 

`answ4` tinytext NOT NULL , 

`answ5` tinytext NOT NULL , 

`answ6` tinytext NOT NULL , 

`answ7` tinytext NOT NULL , 

`answ8` tinytext NOT NULL , 

`answ9` tinytext NOT NULL , 

`answ10` tinytext NOT NULL , 

`answ11` tinytext NOT NULL , 

`answ12` tinytext NOT NULL , 

`answ13` tinytext NOT NULL , 

`answ14` tinytext NOT NULL , 

`answ15` tinytext NOT NULL , 
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`answ16` tinytext NOT NULL , 

`answ17` tinytext NOT NULL , 

`answ18` tinytext NOT NULL , 

`date` date NOT NULL default '0000-00-00', 

`cours_id` varchar( 15 ) NOT NULL default '', 

PRIMARY KEY ( `num` )  

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = greek; 

 

CREATE TABLE `evaluation`.`evaluation_date`  

( 

`id` varchar( 5 ) NOT NULL default '', 

`start` date NOT NULL default '0000-00-00', 

`completion` date NOT NULL default '0000-00-00', 

PRIMARY KEY ( `id` )  

) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = greek; 

 

INSERT INTO `evaluation`.`evaluation_date` ( `id` , `start` , `completion` )  

VALUES ('1', '2006-01-01', '2006-01-02'); 

 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (1, 'Οργάνωση και µεθοδικότητα παρουσίασης του µαθήµατος', 

'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (2, 'Μεταδοτικότητα του διδάσκοντα', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (3, 'Επικοινωνία/συνεργασία καθηγητή - φοιτητών στα πλαίσια του 

µαθήµατος (προκαθορισµένες ώρες γραφείου)', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (4, 'Συνέπεια καθηγητή στις υποχρεώσεις του (τήρηση προγράµµατος, 

διαλειµµάτων, περιεχοµένου µαθήµατος, ανάγκες τµήµατος)', 

'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (5, '∆ηµιουργία κλίµατος από την πλευρά του καθηγητή που εξασφάλιζε 

ή τουλάχιστον ενθάρρυνε την συµµετοχή όλων', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (6, '∆ηµιουργία ερεθισµάτων για την ανάπτυξη των επιστηµονικών σας 

ενδιαφερόντων', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (7, 'Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε συνέβαλε στην 

κατανόηση του µαθήµατος', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  
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VALUES (8, 'Ο καθηγητής χρησιµοποίησε χρήσιµη βιβλιογραφία - αρθρογραφία', 

'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (9, 'Χρησιµότητα εκπαιδευτικού και ηλεκτρονικού υλικού που 

προτάθηκε', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (10, 'Επιλέξτε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία 

να διευρύνετε τις γνώσεις σας', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (11, 'Επιλέξτε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία 

να αναπτύξετε αναλυτική σκέψη', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (12, 'Επιλέξτε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία 

να αναπτύξετε συνθετική σκέψη', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (13, 'Επιλέξτε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία 

να αναπτύξετε κριτική σκέψη', 'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (14, 'Επιλέξτε το βαθµό στον οποίο το µάθηµα σας έδωσε την ευκαιρία 

να αναπτύξετε αποτελεσµατική προσέγγιση επίλυσης προβληµάτων', 

'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (15, 'Ανταπόκριση του µαθήµατος στις προσδοκίες σας', 

'multiple_choice'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (16, 'Εάν το µάθηµα είναι επιλεγόµενο θα συνιστούσατε αυτό το µάθηµα 

σε άλλους φοιτητές και αιτιολογήστε γιατί', 'text'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (17, 'Τι βρήκατε ιδιαίτερα χρήσιµο στο µάθηµα;', 'text'); 

INSERT INTO `evaluation`.`questions` (`id`, `question`, `type`)  

VALUES (18, 'Τι θα προτείνατε γα τη βελτίωση του µαθήµατος;', 'text'); 

 

4.3 Αρχεία µονάδων 

 

Οι λειτουργικές µονάδες και τα αρχεία διαπροσωπειών που προστέθηκαν στον 

κώδικα του Compus είναι αποθηκευµένα σε δύο σηµεία στον συνολικό κώδικα. 

Στον φάκελο www/compus/claroline/admin/ δηµιουργήθηκαν τα αρχεία: 

• admin_evaluation.php 

• admin_evaluation_help.php 
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και στον φάκελο www/compus/claroline/ δηµιουργήθηκε αρχικά ο φάκελος 

evaluation στον οποίο προστέθηκαν στη συνέχεια τα παρακάτω αρχεία: 

• BIFFwriter.php 

• contentdb.php 

• create_xls.php 

• deletequest.php 

• editquest.php 

• editquestlist.php 

• evaluation.php 

• evaluation_date.php 

• evaluation_start.php 

• Format.php 

• OLEwriter.php 

• Parser.php 

• rates.php 

• save_rates.php 

• statistics.php 

• style.css 

• Workbook.php 

• Worksheet.php 

 

Αρχικά θα περιγράψουµε το περιεχόµενο των παραπάνω αρχείων ξεκινώντας µε 

αυτά που καλούνται από το αρχείο που δηµιουργεί τα Βιβλία Excel και στη 

συνέχεια µε αυτά που ανήκουν στον κώδικα της αξιολόγησης. 

 

Αρχεία για την δηµιουργία βιβλίου Excel 

Από το σύνολο των αρχείων που προστέθηκε στον κώδικα του Compus µερικά 

από αυτά χρησιµοποιούνται από το αρχείο που καλείται όταν θέλουµε να 

αποθηκεύσουµε τις αξιολογήσεις σε αρχείο Excel, και τα οποία περιλαµβάνουν 

κώδικα που σχετίζεται µε τη δηµιουργία βιβλίων και φύλλων Excel, τη 

µορφοποίηση ενός φύλλου, µε µαθηµατικές συναρτήσεις και γενικότερα µε ό,τι 

αφορά τη χρήση ενός φύλλου Excel. Τα αρχεία αυτά είναι τα παρακάτω: 

• BIFFwriter.php 

• Format.php 

• OLEwriter.php 
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• Parser.php 

• Workbook.php 

• Worksheet.php 

 

Αρχεία του κώδικα διαχείρισης αξιολογήσεων 

Σε ό,τι αφορά τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν για την ανάπτυξη του κώδικα της 

διαχείρισης αξιολογήσεων θα περιγραφούν το κάθε ένα ξεχωριστά στις 

παραγράφους που ακολουθούν. Να σηµειωθεί ότι εκτός από τα αρχεία style.css, 

contentdb.php και create_xls.php όλα τα υπόλοιπα που ακολουθούν αποτελούν 

και αρχεία διαπροσωπειών, και ότι διατηρούνται οι συνεδρίες που δηµιουργούνται 

από τον κώδικα του Compus διότι εξυπηρετούν και τον κώδικα της δικής µας 

εφαρµογής. 

 

Περιγραφή µονάδων 

 

• style.css 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: - 

Έξοδοι: -  

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: - 

Καλείται από/µέσω: όλα τα υπόλοιπα αρχεία 

Περιγραφή 

Αποτελεί το αρχείο που καλείται από τα υπόλοιπα και το οποίο περιλαµβάνει τη 

µορφοποίηση κάθε σελίδας, η οποία αντιστοιχεί µε αυτή του Compus έτσι ώστε να 

υπάρχει οµοιοµορφία. 

 

• contentdb.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: - 

Έξοδοι: Μήνυµα ανεπιτυχούς σύνδεσης 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: - 
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Καλείται από/µέσω: evaluation.php, evaluation_start.php, statistics.php, 

create_xls.php, deletequest.php, editquest.php, editquestlist.php, 

qinsert.php, rates.php, evaluation_date.php 

Περιγραφή 

Αρχείο που γίνεται η σύνδεση στη βάση δεδοµένων και το οποίο καλείται από τα 

υπόλοιπα αρχεία. 

 

• create_xls.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Τρέχουσα ηµεροµηνία, Αποτελέσµατα αξιολογήσεων 

Έξοδοι: Αρχείο τύπου .xls 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: Worksheet.php, Workbook.php, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: admin_evaluation.php 

Περιγραφή 

Το αρχείο αυτό καλείται όταν επιλέξει ο διαχειριστής την «Αποθήκευση σε αρχείο 

Excel των αποθηκευµένων αξιολογήσεων» και στο οποίο συλλέγονται από τη 

βάση οι αξιολογήσεις και µορφοποιούνται κατάλληλα για να εισαχθούν σε κάθε 

φύλλο του Excel. 

 

Περιγραφή διαπροσωπειών 

 

• admin_evaluation.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Τρέχουσα ηµεροµηνία 

Έξοδοι: Αντίστοιχα εργαλεία διαχείρισης αξιολογήσεων 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css 

Καλείται από/µέσω: claroline/admin/index.php 

Περιγραφή 

Το αρχείο αυτό εµφανίζει την διαπροσωπεία µε τα εργαλεία διαχείρισης και στην 

οποία έχει πρόσβαση µόνο ο διαχειριστής. Επειδή τα εργαλεία διαφέρουν όταν 

είναι σε εξέλιξη και όταν δεν είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος αξιολογήσεων, στον 

κώδικα της σελίδας ελέγχεται αρχικά η ηµεροµηνία αξιολογήσεων έτσι ώστε να 

εµφανίζονται τα κατάλληλα εργαλεία στον διαχειριστή. 
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• admin_evaluation_help.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: - 

Έξοδοι: Παράθυρο βοήθειας 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: -  

Καλείται από/µέσω: admin_evaluation.php, evaluation_date.php, 

editquestlist.php, rates.php 

Περιγραφή 

Η σελίδα αυτή καλείται όταν επιλέξει ο διαχειριστής τον σύνδεσµο «Βοήθεια» από 

το Μενού και στην οποία εµφανίζονται οδηγίες σχετικές µε τα εργαλεία 

διαχείρισης που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής. 

 

• editquestlist.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: - 

Έξοδοι: Προβολή της ανάκτησης στοιχείων από τη βάση 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: admin_evaluation.php 

Περιγραφή 

Εµφανίζει την σελίδα που ο διαχειριστής µπορεί να επεξεργαστεί τις ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου συλλέγοντας από τη βάση τον πίνακα questions. 

 

• deletequest.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Το id της ερώτησης που επιλέχθηκε για διαγραφή 

Έξοδοι: Μήνυµα επιτυχούς διαγραφής 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: editquestlist.php 

Περιγραφή 

∆ιαγράφει ένα ερώτηµα από το ερωτηµατολόγιο και εµφανίζει αντίστοιχο µήνυµα, 

µέσω του συνδέσµου «∆ιαγραφή» που βρίσκεται δίπλα από κάθε ερώτηµα στο 

ερωτηµατολόγιο της σελίδας editquestlist.php. 
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• editquest.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: To id της ερώτησης που επιλέχθηκε να αλλαχτεί 

Έξοδοι: Φόρµα για την εισαγωγή ή επεξεργασία του ερωτήµατος ή 

πληροφοριακά µηνύµατα όταν καλεί τον εαυτό της 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: editquestlist.php και από την ίδια (editquest.php) 

Περιγραφή 

Ανοίγει την αντίστοιχη σελίδα επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Αλλαγή» που βρίσκεται 

δίπλα από κάθε ερώτηµα είτε επιλέγοντας τον σύνδεσµο «Προσθήκη ερωτήµατος» 

και εκτελεί τον κώδικα για την επεξεργασία ενός ερωτήµατος ή αντίστοιχα 

εισαγωγή και αποθήκευση των αλλαγών. 

 

• rates.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: - 

Έξοδοι: Πληροφορίες σχετικές µε τις αλλαγές στη βάση δεδοµένων 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: admin_evaluation.php, editquestlist.php 

Περιγραφή 

Η σελίδα αυτή ενεργοποιείται όταν επιλέξει ο διαχειριστής τον σύνδεσµο 

«Ενηµέρωση βάσης» και ο κώδικας της οποίας εκτελεί την διαγραφή όλων των 

παλιών πινάκων µε τα αποτελέσµατα αξιολόγησης, και δηµιουργία νέων µε βάση 

τη µορφή που έχει το ερωτηµατολόγιο εµφανίζοντας αντίστοιχα πληροφοριακά 

µηνύµατα. 

 

• evaluation_date.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Ηµεροµηνίες 

Έξοδοι: Μηνύµατα λάθους ή επιτυχούς εκτέλεσης 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: admin_evaluation.php 
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Περιγραφή 

Το αρχείο αυτό αποτελεί την διαπροσωπεία µέσω της οποίας ο διαχειριστής µπορεί 

να αλλάξει τις ηµεροµηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης ενός κύκλου αξιολογήσεων 

και εκτελεί τις αντίστοιχες αλλαγές στη βάση δεδοµένων. 

 

• evaluation.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Τύπος χρήστη και id καθηγητή, Τρέχουσα ηµεροµηνία 

Έξοδοι: Πίνακας µε τους διδάσκοντες 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: compus/MIS…/index.php 

Περιγραφή 

Η διαπροσωπεία του αρχείου αυτού είναι διαφορετική όταν καλείται από έναν 

φοιτητή και διαφορετική όταν καλείται από έναν καθηγητή. ∆ιότι όταν την καλεί 

ένας φοιτητής εµφανίζει σε πίνακα συνδέσµους µε τα ονόµατα των καθηγητών 

που απαιτείται να αξιολογηθούν ενώ όταν την καλεί καθηγητής από δικό του 

µάθηµα εµφανίζονται σε σύνδεσµο το όνοµά του και τα στατιστικά στοιχεία. 

 

• evaluation_start.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Id του καθηγητή 

Έξοδοι: Μήνυµα λάθους ή ερωτηµατολόγιο ή αποτελέσµατα αξιολόγησης 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css, contentdb.php 

Καλείται από/µέσω: evaluation.php 

Περιγραφή 

Η σελίδα αυτή δέχεται από την σελίδα evaluation.php από την οποία καλείται, την 

τιµή της µεταβλητής Tutor_Id, έτσι ώστε να εµφανίσει τα δεδοµένα που 

αντιστοιχούν στον διδάσκοντα που επιλέχθηκε. Το περιεχόµενο αυτής 

διαµορφώνεται πάλι διαφορετικά σε περίπτωση που είναι συνδεµένος φοιτητής ή 

καθηγητής. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση αποτελεί την διαπροσωπεία στην οποία 

εµφανίζεται το ερωτηµατολόγιο προς συµπλήρωση ενώ στην δεύτερη το 

ερωτηµατολόγιο µε τους µέσους όρους αξιολόγησης. 
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• save_rates.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Μεταβλητή µε αριθµό επισκέψεων, Απαντήσεις φοιτητή, Id φοιτητή 

Έξοδοι: Μήνυµα επιτυχούς ή όχι καταχώρισης αξιολόγησης 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: style.css 

Καλείται από/µέσω: evaluation_start.php 

Περιγραφή 

Η σελίδα αυτή καλείται όταν επιλέξει ο φοιτητής την αποθήκευση µιας 

αξιολόγησης και αφού έχει συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο. Στον κώδικα που 

εκτελείται ενηµερώνεται µεταξύ άλλων η βάση µε τον κωδικό του φοιτητή και οι  

απαντήσεις του αποθηκεύονται σε διαφορετικό πίνακα. 

 

• statistics.php 

∆ιαπροσωπεία 

Είσοδοι: Id καθηγητή 

Έξοδοι: Στατιστικά αποτελέσµατα 

Εξαρτήσεις 

Κλήσεις: contentdb.php, style.css 

Καλείται από/µέσω: evaluation.php 

Περιγραφή 

Υπολογίζει τα στατιστικά αποτελέσµατα και εµφανίζει τους συγκριτικούς πίνακες 

για τον συγκεκριµένο καθηγητή, ο κωδικός του οποίου γίνεται POST µέσω της 

µεταβλητής Tutor_Id από την προηγούµενη σελίδα. 

 

 47



Κεφάλαιο 5 – Εγχειρίδιο Χρήσης 
 

5. ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Πίνακας περιεχοµένων 

 

5.1 Εγκατάσταση εφαρµογής 

 Οδηγίες εγκατάστασης….…………………………………………………………………………. 49 

 

5.2 Εγχειρίδιο χρήσης φοιτητή 

 Καταχώριση αξιολόγησης…………………………………………………………………………. 51 

 

5.3 Εγχειρίδιο χρήσης καθηγητή 

 Ανάγνωση αξιολόγησης……………………………………………………………………………. 56 

 Ανάγνωση συγκριτικών πινάκων……………………………………………………………… 59 

 

5.4 Εγχειρίδιο χρήσης διαχειριστή 

 Πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης αξιολογήσεων……………………………….. 62 

 Αρχειοθέτηση αξιολογήσεων……………………………………………………………………. 63 

 Επεξεργασία ερωτηµατολογίου………………………………………………………………… 65 

 Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων…………………………………………………………………. 65 

 Έναρξη νέου κύκλου αξιολογήσεων………………………………………………………… 66 

 Εργαλεία διαχείρισης αξιολογήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη……………… 68 

 

 48



Κεφάλαιο 5 – Εγκατάσταση εφαρµογής 
 

5.1 Οδηγίες εγκατάστασης 

 

Για να τρέξει η εφαρµογή της διαχείρισης ερωτηµατολογίων θα πρέπει αρχικά να 

γίνει εγκατάσταση της πλατφόρµας του Compus, διότι όπως προαναφέραµε η 

εφαρµογή δεν αποτελεί αυτόνοµο σύστηµα, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 

λειτουργήσει εκτός του Compus. 

Στο CD που συνοδεύει την παρούσα πτυχιακή εργασία υπάρχει η έκδοση 0.9.5 

του Compus µέσα στην οποία υπάρχουν αντίστοιχες οδηγίες που περιγράφουν την 

σωστή εγκατάσταση της πλατφόρµας και τις αλλαγές που απαιτούνται να γίνουν 

στα αρχεία της PHP. Αφού ολοκληρωθεί µε επιτυχία η εγκατάσταση του Compus, 

απαιτείται να εκτελεστούν οι εντολές που περιέχονται στο αρχείο university.sql το 

οποίο περιλαµβάνει όλα τα δεδοµένα που αφορούν τα µαθήµατα του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και οι εντολές του αρχείου install_eval.sql, το οποίο 

δηµιουργεί την βάση δεδοµένων «evaluation». Τα δύο αυτά αρχεία βρίσκονται 

στον φάκελο compus. Οι υπόλοιποι πίνακες δηµιουργούνται κατά τη διαδικασία 

δηµιουργίας της βάσης ενός µαθήµατος και στον κώδικά τους έχουν προστεθεί 

όλες οι εντολές σχετικά µε τις αξιολογήσεις. Όλες οι υπόλοιπες αλλαγές που 

έγιναν στον κώδικα και αναφέρθηκαν στην ενότητα 4.2 έχουν ήδη γίνει στον 

φάκελο του compus. 

Ο υπολογιστής στον οποίο θα τρέξει η εφαρµογή µαζί µε την πλατφόρµα, θα 

πρέπει να έχει εγκατεστηµένο τον web server Apache και την MySQL. Στο 

συνοδευτικό CD υπάρχει το περιβάλλον της EasyPHP µε το οποίο µπορεί να γίνει 

µία γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση του Apache, της MySQL και της PHP.  

Για να τρέξει πλέον η εφαρµογή θα πρέπει να καθοριστεί ο διαχειριστής και να του 

δοθεί ένα όνοµα χρήστη και συνθηµατικό ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον 

συντονισµό του κύκλου διεξαγωγής των αξιολογήσεων όπως περιγράφεται στο 

αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη. Για δοκιµές στο σύστηµα µπορούν να εισαχθούν οι 

χρήστες µε τα συνθηµατικά τους στον πίνακα user της βάσης compus, εφόσον 

στην πραγµατικότητα κάθε χρήστης που επιθυµεί να εγγραφεί στην πλατφόρµα 

κάνει αίτηση ηλεκτρονικά µέσω του Compus. 

 

Συνοπτικά, για την εγκατάσταση της εφαρµογής, θα πρέπει να εκτελεστούν τα 

παρακάτω βήµατα: 

 Εγκατάσταση της EasyPHP 
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 Εγκατάσταση της πλατφόρµας του Compus σύµφωνα µε τον 

ενσωµατωµένο αρχείο οδηγιών 

 ∆ηµιουργία βάσης university από το αρχείο university.sql 

 ∆ηµιουργία βάσης evaluation από το αρχείο install_eval.php 

 ∆ηµιουργία χρηστών για την δοκιµή της εφαρµογής  
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5.2 Εγχειρίδιο χρήσης φοιτητή 

 

Όπως προαναφέρθηκε ένας από τους τρεις τύπους χρηστών του συστήµατος είναι 

οι φοιτητές του MIS, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο για 

να αξιολογήσουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων που παρακολούθησαν. Η 

ηλεκτρονική αξιολόγηση, η οποία έχει ενσωµατωθεί στην πλατφόρµα του Compus 

βρίσκεται ως σύνδεσµος στην κεντρική σελίδα κάθε µαθήµατος, οπότε 

υποθέτουµε στη συνέχεια ότι κάθε φοιτητής που θέλει να χρησιµοποιήσει την 

ηλεκτρονική αξιολόγηση, έχει εγγραφεί στο Compus και είναι εξοικειωµένος µε το 

περιβάλλον του. 

 

Καταχώριση αξιολόγησης 

 

Η καταχώριση µιας αξιολόγησης γίνεται αν ακολουθήσει ο φοιτητής τα παρακάτω 

βήµατα: 

• Login στο Compus 

 

 

• Από τη λίστα των µαθηµάτων που εµφανίζονται µετά από επιτυχές login 

επιλέγουµε το µάθηµα στο οποίο θα γίνει η αξιολόγηση (αν δεν εµφανίζεται 

το µάθηµα τότε εκτελούµε τις κατάλληλες ενέργειες µέσω του Compus) 
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• Στη συνέχεια, από τη λίστα µε τους συνδέσµους που εµφανίζονται, 

επιλέγουµε την «Αξιολόγηση». 

 

 

• Στην επόµενη σελίδα εµφανίζεται ένας πίνακας µε τους καθηγητές που 

διδάσκουν το συγκεκριµένο µάθηµα. Έτσι, επιλέγουµε έναν από τους δύο 

για να τον αξιολογήσουµε κι έπειτα µπορούµε να επιστρέψουµε στη σελίδα 

για να αξιολογήσουµε και τον άλλο. Επειδή όµως σε πολλά µαθήµατα 

υπάρχει µόνο ένας διδάσκοντας τότε στο πίνακα εµφανίζεται µόνο αυτός. 
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• Σ’ αυτή τη σελίδα ο φοιτητής µπορεί πλέον να ξεκινήσει µε την διαδικασία 

της αξιολόγησης. 

 

 

• Οι ερωτήσεις που προβάλλονται µπορούν να είναι είτε τύπου πολλαπλής 

επιλογής, είτε ανάπτυξης κειµένου. Στην πρώτη περίπτωση επιλέγουµε µία 

βαθµολογία από 1 έως 5, ενώ στην δεύτερη µπορούµε να απαντήσουµε 

στην ερώτηση γράφοντας κείµενο. Οι δύο τύποι ερωτήσεων φαίνονται 

παρακάτω. 
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• Στο κάτω µέρος του ερωτηµατολογίου φαίνονται οι ενέργειες που µπορεί 

να κάνει ο φοιτητής: 

- Πατώντας στην Επιστροφή, µπορεί να επιστρέψει στην προηγούµενη 

σελίδα χωρίς να αποθηκεύσει την αξιολόγηση 

- Το κουµπί Καθαρισµός χρησιµεύει στο να καθαρίσουν όλα τα πεδία 

- Και τέλος, πατώντας το κουµπί Αποθήκευση καταχωρείται η 

αξιολόγηση του φοιτητή στη βάση δεδοµένων. 

 

 

• Όταν ο φοιτητής απαντήσει στο ερωτηµατολόγιο, πρέπει να πατήσει στο 

κουµπί Αποθήκευση για να καταχωρηθεί η αξιολόγησή του στο σύστηµα, 

οπότε οδηγείται στην σελίδα που του εµφανίζει µήνυµα σχετικό µε τον αν 

αποθηκεύτηκε η αξιολόγησή του, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία 

αξιολόγησης για τον συγκεκριµένο καθηγητή. 
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• Στις περιπτώσεις που ο φοιτητής πατήσει από τον Browser Πίσω ή θελήσει 

να εκτελέσει µία αξιολόγηση για δεύτερη φορά, εµφανίζεται το παρακάτω 

µήνυµα. 

 

 

 

• Επιπλέον, αν ο φοιτητής προσπαθήσει να εκτελέσει κάποια αξιολόγηση σε 

περίοδο που δεν είναι σε εξέλιξη ο κύκλος αξιολογήσεων, τότε του 

εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα. 

 

 

 

 

 

 

 55



Κεφάλαιο 5 – Εγχειρίδιο Χρήσης Καθηγητή 
 

5.3 Εγχειρίδιο χρήσης καθηγητή 

 

Ο δεύτερος τύπος χρήστη ο οποίος θα χρησιµοποιήσει το λογισµικό αξιολόγησης 

είναι κάθε καθηγητής του τµήµατος MIS, στον οποίο θα παρέχεται η δυνατότητα 

ανάγνωσης των δικών του αποτελεσµάτων αξιολόγησης καθώς και συγκριτικών 

πινάκων µε στατιστικά αποτελέσµατα από το σύνολο των διδασκόµενων 

µαθηµάτων στον τρέχοντα κύκλο αξιολόγησης. 

Και σε αυτή τη περίπτωση υποθέτουµε ότι ο καθηγητής είναι εγγεγραµµένος στο 

Compus και εξοικειωµένος µε το περιβάλλον του. Συνεπώς, η περιγραφή της 

διαδικασίας ανάγνωσης µιας αξιολόγησης θα περιοριστεί στα κοµµάτια που την 

αφορά στην πλατφόρµα του Compus. 

 

Ανάγνωση  αξιολόγησης 

 

Η ανάγνωση µιας αξιολόγησης από τον καθηγητή γίνεται ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήµατα: 

• Login στο Compus 

• Στη λίστα µαθηµάτων που εµφανίζεται επιλέγουµε το µάθηµα του οποίου 

επιθυµούµε να δούµε την αξιολόγηση 

 

 

• Στην επόµενη σελίδα υπάρχει µία λίστα µε εργαλεία που σχετίζονται µε τις 

εργασίες που µπορεί να κάνει ένας καθηγητής στο µάθηµά του. Στη λίστα 

αυτή υπάρχει και ο σχετικός σύνδεσµος που οδηγεί στην σελίδα µε τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης, επιλέγουµε δηλαδή τον σύνδεσµο Αξιολόγηση. 
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• Στη συνέχεια, οδηγούµαστε στη ακόλουθη σελίδα, στην οποία υπάρχει ένας 

πίνακας µε τις αξιολογήσεις και τους στατιστικούς πίνακες για κάθε 

καθηγητή που διδάσκει αυτό το µάθηµα. Ωστόσο, οι σύνδεσµοι προς τις 

σελίδες είναι ενεργές µόνο για τον καθηγητή που είναι κάθε φορά 

συνδεδεµένος. 
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• Αν επιλέξουµε το όνοµα του καθηγητή στην κατηγορία «Αξιολογήσεις 

µαθήµατος» οδηγούµαστε στην ακόλουθη σελίδα στην οποία υπάρχουν τα 

αποτελέσµατα αξιολόγησης 
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Ανάγνωση  συγκριτικών πινάκων 

 

• Στη συνέχεια φαίνεται η σελίδα που ανοίγει αν αντί για τον σύνδεσµο µε τα 

ατοµικά αποτελέσµατα επιλέξουµε τους συγκριτικούς πίνακες οι οποίοι 

περιλαµβάνουν στατιστικά στοιχεία για όλα τα µαθήµατα που 

αξιολογήθηκαν. 

Επεξηγήσεις σχετικά µε τους πίνακες 

Στον πρώτο πίνακα υπάρχει µία σύνοψη µε τους µέσους όρους των στηλών 

του δεύτερου πίνακα. 

Στον δεύτερο πίνακα, αρχικά στην πρώτη στήλη εµφανίζονται οι ερωτήσεις 

του ερωτηµατολογίου. 

Στην δεύτερη στήλη υπολογίζεται ο Μέσος όρος των απαντήσεων των 

φοιτητών σε κάθε ερώτηµα που αφορά όµως µόνο τον καθηγητή που είναι 

συνδεδεµένος. Η στήλη αυτή δηλαδή συµπίπτει µε τα δεδοµένα που 

προβάλλονται στη σελίδα που περιγράφηκε προηγουµένως και φαίνεται 

στην αµέσως προηγούµενη εικόνα. 

Στην τρίτη στήλη, που ονοµάζεται Μέσος Μ.Ο., έχει υπολογιστεί ο µέσος 

όρος που προκύπτει από τους µέσους όρους των καθηγητών σε όλα τα 

µαθήµατα. 

Στην τέταρτη και πέµπτη στήλη έχουν εξαχθεί αντίστοιχα ο Υψηλότερος 

Μ.Ο. και Χαµηλότερος Μ.Ο. από το σύνολο των µέσων όρων των 

καθηγητών. 

Τα πεδία της δεύτερης στήλης, στην οποία είπαµε ότι αναγράφεται ο µέσος 

όρος του καθηγητή, είναι χρωµατισµένα µε πράσινο όταν ο µέσος όρος του 

καθηγητή είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε το Μέσο Μ.Ο. ενώ είναι 

χρωµατισµένα µε κόκκινο όταν ο µέσος όρος του καθηγητή είναι 

χαµηλότερος από το Μέσο Μ.Ο. 
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• Κάθε καθηγητής έχει το δικαίωµα να κάνει ανάγνωση µόνο των δικών του 

αποτελεσµάτων, έτσι σε διαφορετική περίπτωση εµφανίζεται αντίστοιχο 

µήνυµα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
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5.4 Εγχειρίδιο χρήσης διαχειριστή 

 

Ο χρήστης ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισµό των κύκλων αξιολόγησης 

και για την διαχείριση του συστήµατος είναι ο διαχειριστής, ο οποίος αποτελεί και 

τον τρίτο τύπο χρήστη. 

 

Πρόσβαση στα εργαλεία διαχείρισης αξιολογήσεων 

 

Ο διαχειριστής των αξιολογήσεων µπορεί να προσπελάσει τα εργαλεία διαχείρισης 

ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα: 

• Login στο Compus 

• Επιλέγουµε τον σύνδεσµο «Εργαλεία ∆ιαχείρισης» από το Μενού που 

βρίσκεται αριστερά στην οθόνη 

 

 

• Στην επόµενη οθόνη επιλέγουµε τον σύνδεσµο «∆ιαχείριση αξιολογήσεων» 

από τα Εργαλεία ∆ιαχείρισης Πλατφόρµας 
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• Το περιεχόµενο της επόµενης σελίδας διαµορφώνεται ανάλογα µε την 

κατάσταση του κύκλου αξιολογήσεων. Τα εργαλεία που είναι διαθέσιµα 

στον διαχειριστή είναι δηλαδή διαφορετικά στην περίπτωση που δεν 

βρίσκεται σε εξέλιξη ο κύκλος αξιολογήσεων και διαφορετικά στην 

περίπτωση που είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος αξιολογήσεων. Αρχικά, θα 

δούµε την περίπτωση στην οποία δεν είναι σε εξέλιξη κανένας κύκλος 

αξιολογήσεων, οπότε εµφανίζεται η ακόλουθη οθόνη. 

 

 

Αρχειοθέτηση αξιολογήσεων 

 

• Όταν δεν είναι σε εξέλιξη οι αξιολογήσεις σηµαίνει ότι είτε έχουν 

ολοκληρωθεί, είτε ότι έχει οριστεί µία νέα ηµεροµηνία έναρξης 
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αξιολογήσεων. Το πρώτο εργαλείο που παρέχεται στον διαχειριστή σε αυτή 

την περίπτωση είναι η Αποθήκευση σε αρχείο Excel των αποθηκευµένων 

αξιολογήσεων. Συλλέγονται δηλαδή από τη βάση δεδοµένων όλες οι 

αξιολογήσεις των µαθηµάτων και πατώντας στον σύνδεσµο προτρέπεται ο 

διαχειριστής να αποθηκεύσει ή να ανοίξει το βιβλίο Excel. Για παράδειγµα, 

στο παρακάτω βιβλίο Excel υπάρχουν 4 φύλλα, τα οποία αντιστοιχούν στα 

4 µαθήµατα του MIS που είναι αποθηκευµένα στη βάση µας και σε κάθε 

φύλλο υπάρχουν οι πληροφορίες των αξιολογήσεων των καθηγητών, µε τις 

απαντήσεις κάθε φοιτητή και τους υπολογιζόµενους µέσους όρους. 
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Επεξεργασία ερωτηµατολογίου 

 

• Αν από τον πίνακα µε τα εργαλεία διαχείρισης των αξιολογήσεων 

επιλέξουµε την Επεξεργασία ερωτηµατολογίου, οδηγούµαστε στην 

ακόλουθη σελίδα, στην οποία µπορούν να γίνουν αλλαγές στο 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης, αλλάζοντας, διαγράφοντας ή προσθέτοντας 

ερωτήσεις. Αυτό που πρέπει να προσέχουµε είναι ότι µετά την εκτέλεση 

κάποιας αλλαγής στο ερωτηµατολόγιο θα πρέπει να ενηµερωθεί η βάση 

δεδοµένων για να δηµιουργηθούν κι εκεί οι αντίστοιχοι πίνακες οι οποίοι 

αποθηκεύουν τις απαντήσεις των φοιτητών. Αυτό όµως συνεπάγεται την 

διαγραφή των παλιών πληροφοριών, οπότε και θα πρέπει αρχικά να 

αποθηκεύονται οι παλιοί σε αρχείο Excel κι έπειτα να δηµιουργούνται 

καινούργιοι. 

 

 

Ενηµέρωση βάσης δεδοµένων 

 

• Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία του ερωτηµατολογίου και επιστρέψουµε 

στη ∆ιαχείριση αξιολογήσεων, επιλέγοντας τον σύνδεσµο Ενηµέρωση βάσης 
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µε δηµιουργία νέων πινάκων αξιολόγησης και διαγραφή των παλιών 

µπορούµε να ενηµερώσουµε τη βάση δεδοµένων όταν έχουµε κάνει 

αλλαγές στο ερωτηµατολόγιο ή όταν θέλουµε να ξεκινήσει ένας νέος 

κύκλος αξιολογήσεων µε σκοπό να διαγραφούν τα παλιά αποτελέσµατα. 

Έτσι, επιλέγοντας τον σύνδεσµο, αρχικά εµφανίζεται ένα µήνυµα 

επιβεβαίωσης της ενέργειας και πατώντας «ΟΚ» οδηγούµαστε στην 

ακόλουθη σελίδα που εµφανίζονται οι αλλαγές που έγιναν. 

 

 

 

Έναρξη νέου κύκλου αξιολογήσεων 

 

• Ακολουθώντας τον τελευταίο σύνδεσµο στον πίνακα των εργαλείων 

διαχείρισης µπορεί να καθοριστεί το χρονικό διάστηµα στο οποίο θα γίνει ο 
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επόµενος κύκλος αξιολογήσεων. Η επιλογή της ηµεροµηνίας έναρξης και 

ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης των αξιολογήσεων γίνεται από τα πτυσσόµενα 

µενού για την ηµέρα, τον µήνα και το έτος αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. 

 

 

• Εφόσον οι ηµεροµηνίες που έχουµε εισάγει είναι σωστές επιλέγοντας στη 

συνέχεια Αποθήκευση ενηµερώνεται η βάση και εµφανίζεται το ακόλουθο 

µήνυµα. Σε διαφορετική περίπτωση µένουµε στην ίδια σελίδα για να 

διορθώσουµε τις ηµεροµηνίες. 

 

 

• Ανακεφαλαιώνοντας, τα εργαλεία που είναι διαθέσιµα στον διαχειριστή όταν 

δεν είναι σε εξέλιξη µια διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να εκτελεστούν 

όλα µε τη σειρά που είναι στον πίνακα (εκτός από την Επεξεργασία 

ερωτηµατολογίου που είναι προαιρετική) για να µπορέσει να ξεκινήσει µε 

επιτυχία ένας νέος κύκλος αξιολόγησης. 
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Εργαλεία διαχείρισης αξιολογήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη 

 

• Όταν είναι σε εξέλιξη ένας κύκλος αξιολόγησης τα εργαλεία που είναι 

διαθέσιµα στον διαχειριστή είναι αυτά που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

• Στην Αλλαγή διαστήµατος αξιολογήσεων, ο διαχειριστής µπορεί να αλλάξει 

την ηµεροµηνία του κύκλου αξιολόγησης που είναι σε εξέλιξη, µε την ίδια 

διαδικασία που περιγράφτηκε στην αντίστοιχη παράγραφο. 

• Και τέλος, στον σύνδεσµο Αποθήκευση σε αρχείο Excel των 

αποθηκευµένων αξιολογήσεων, ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσει τις αξιολογήσεις που έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων 

έως τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

6.1 Επίλογος 

 

Η αυτοµατοποίηση και ανάπτυξη µιας web-based εφαρµογής για την διαχείριση 

ερωτηµατολογίων αξιολόγησης των καθηγητών, προσφέρει έναν αποδοτικότερο, 

πιο σύγχρονο και γρήγορο τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης στο 

µεταπτυχιακό τµήµα MIS, παρέχοντας παράλληλα ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης. 

Η ενσωµάτωση της εφαρµογής στο ολοκληρωµένο σύστηµα τηλεκπαίδευσης του 

Compus διευκόλυνε την σχεδίαση και ανάπτυξή της διότι χρησιµοποιήθηκαν 

υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων και αντλήθηκαν από αυτές τα απαραίτητα στοιχεία 

των µαθηµάτων και των διδασκόντων του τµήµατος, τα οποία θα έπρεπε να 

στηθούν από την αρχή σε περίπτωση ανάπτυξης αυτόνοµου συστήµατος. 

Επιπλέον, Η δοµή του Compus κατέστησε εύκολη την ενσωµάτωση του κώδικα 

της εφαρµογής περιορίζοντας φυσικά την µορφοποίηση των διαπροσωπειών. 

Τέλος, ο ενδοιασµός που υπήρξε αρχικά για την ενσωµάτωση µιας νέας 

εφαρµογής σε ένα σύστηµα το οποίο είναι ήδη αρκετά µεγάλο και πολυσύνθετο 

έχει πλέον εξαλειφθεί εφόσον το µέγεθος των αρχείων και του συνόλου τους είναι 

µικρό και δεν επιβαρύνει την πλατφόρµα του Compus σε µεγάλο βαθµό ούτε 

επηρεάζει την λειτουργία του. 

 

6.2 Προτάσεις βελτίωσης 

 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί από το τµήµα του MIS 

θα µπορούσε να αποτελέσει και µέρος των υπόλοιπων τµηµάτων, αφού η 

µοναδική διάκριση που γίνεται κατά την εκτέλεση του κώδικα αφορά τα µαθήµατα 

που σχετίζονται µε το τµήµα MIS ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αντλούνται 

από τις βάσεις δεδοµένων του Compus είναι κοινά για όλα τα µαθήµατα του 

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. 

Επιπλέον, σαν πρόσθετη λειτουργία θα µπορούσε να αποτελέσει η αποθήκευση 

των αποτελεσµάτων για κάθε καθηγητή χωρίς να σβήνονται τα παλιά 

αποτελέσµατα, έτσι ώστε να παρέχεται στον καθηγητή η δυνατότητα ανάγνωσης 

αξιολογήσεων παλαιότερων ετών. 
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