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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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Κεφάλαιο 5 – Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητή 
 

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. 

 8



Κεφάλαιο 5 – Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητή 
 

 

 

• 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. 
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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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Κεφάλαιο 6 - Συµπεράσµατα 
 

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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