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Πρόλογος 

« Σταδιακά άρχισα να αισθάνομαι ότι είχαμε αναπτύξει κάτι σχεδόν οργανικό σε ένα νέο 
είδος πραγματικότητας, στον κυβερνοχώρο, που τρεφόταν με πληροφορία ... 
ένα παλλόμενο δέντρο δεδομένων που μου άρεσε να σκαρφαλώνω και να ψάχνω για νέα 

κλαδιά ... » 
Mickey Hart, Drurnming at the 
edge of magic: Ajourney into 
the spirit of percussion, 1990 

Το παραπάνω γράφτηκε για να περιγράψει το συναίσθημα σχεδίασης στο διαδίκτυο, και 

ήταν ένα συναίσθημα που με κατέκλυσε με την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας. 
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Εισαγωγή 

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας 

Αξιολόγησης των Μαθημάτων και των Διδασκόντων μέσω Διαδικτύου. Η υπηρεσία θα 

υλοποιηθεί δίνοντας βάρος στη φιλικότητα προς τον φοιτητή που θα υποβάλλει με 

ηλεκτρονικό τρόπο την αξιολόγηση, στη διατήρηση της ανωνυμίας και του απορρήτου 

προσωπικών δεδομένων του κάθε φοιτητή. Επίσης, όμως, θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 

εφαρμογή και από την πλευρά του διαχειριστή του συστήματος, δηλαδή της γραμματείας του 

τμήματος, που θα μπορεί με εύκολο τρόπο να ομαδοποιεί και να ποσοτικοποιεί τα τελικά 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά μάθημα. 

Σε μια περισσότερο πολύπλοκη μορφή, η ιδέα ενός κατανοητού, ισχυρού και ευέλικτου 

ηλεκτρονικού περιβάλλοντος ερωτηματολογίου, προσιτού μέσω ενός απλού φυλλομετρητή 

ιστού, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα πρέπει να παρέχεται ένα εργαλείο, με φιλικό προς 

το χρήστη περιβάλλον, αλλά και δυνατό συγχρόνως, με το οποίο θα μπορούν χωρίς ιδιαίτερο 

κόπο να εκτελεστούν εργασίες όπως: 

• Να κατασκευαστεί μία καλά σχεδιασμένη έρευνα χωρίς ανησυχία για πρακτικά θέματα, 

όπως τα πλαίσια επιλογών, οι ερωτήσεις εκτίμησης ή το μέγεθος των πλαισίων για ανοιχτές 

απαντήσεις, τα οποία συχνά θέτουν σημαντικές δυσκολίες στη σχεδίαση ενός 

ερωτηματολογίου. 

•Απαλλαγή από την ανάγκη για εισαγωγή-δακτυλογράφηση δεδομένων, μετά τη διενέργεια 

της έρευνας, διαδικασία η οποία εκτός από χρονοβόρα, περιέχει και την πιθανότητα 

σφάλματος. Επίσης, η αυτόματη κατασκευή μιας βάσης δεδομένων, η οποία περιέχει τις 

απαντήσεις απομακρύνει τα προβλήματα από την απώλεια δεδομένων. Ιδιαίτερα στις 

εκτενείς ανοιχτές ερωτήσεις τα δεδομένα συχνά ζητούμε να είναι διαθέσιμα και κάποια 

στιγμή στο μέλλον. 

• Να οπτικοποιηθούν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ή να εξαχθούν τα στοιχεία 
ώστε να χρησιμοποιηθούν σε άλλα προγράμματα λογισμικού. 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσφέρονται κατά προτίμηση χωρίς κανένα κόστος μέσω 

ενός αναγνωρισμένου κεντρικού δικτυακού υπολογιστή. Η τελευταία απαίτηση αφορά στο 

γεγονός ότι οι ανταποκρινόμενοι θα αισθανθούν περισσότερο άνετα γνωρίζοντας ότι οι 

απαντήσεις τους κατευθύνονται προς μια επιστημονική έρευνα ή επιστημονικό οργανισμό. 

Έχοντας αυτά υπ' όψιν, κατασκευάσαμε και προσφέρουμε ένα φιλικό, άμεσα προσβάσιμο 

περιβάλλον ερωτηματολογίου μέσω του δικτυακού τόπου του τμήματός μας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο λοιπόν, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας. 

Παρατίθενται κάποιοι σημαντικοί ορισμοί των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την 

υλοποίηση της συγκεκριμένης δικτυακής εφαρμογής καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματά 

τους. Αναφέρεται επίσης το λογισμικό και οι ακριβείς εκδόσεις των προγραμμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία αναλυτική περιγραφή της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε 

παρουσιάζοντας παράλληλα αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τους φοιτητές. Για την καλύτερη 

κατανόηση των οδηγιών έχουν χρησιμοποιηθεί print screen απευθείας από τον ιστότοπο που 
έχει δημιουργηθεί. 

Στο τρίτο κεφάλαιο περιέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη σελίδα διαχείρισης που 

απευθύνονται στον administrator με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της διαδικασίας 
συμπλήρωσης των online ερωτηματολογίων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Επίσης έχει 
γίνει χρήση ενδεικτικών παραδειγμάτων για την ευκολότερη κατανόηση των λειτουργιών 

του συστήματος. 

Τέλος η εργασία εμπεριέχεται σε ψηφιακή μορφή σε ένα cd, το οποίο περιέχει επίσης όλον 
τον κώδικα php που υλοποιήθηκε καθώς και τις αντίστοιχες εικόνες που 
συμπεριλαμβάνονται στη διαδικτυακή εφαρμογή. 
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Κεφάλαιο 1 

1.1 Τεχyολογίες υλοποίησης 
Περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν στην υλοποίηση μιας υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής αξιολόγησης μαθημάτων - διδασκόντων. 

1.1.1 HTML 

Η Html είναι το ακρωνύμιο των λέξεων HyperText Markup Language (γλώσσα 

μορφοποίηση υπερκειμένου) και είναι η βασική γλώσσα δόμησης σελίδων του ιστού Web. 
Είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για να επισημαίνει ένα τμήμα 

κειμένου και να το κάνει να εμφανίζεται καλύτερα. Επιτρέπει την ενσωμάτωση ήχου και 

εικόνων στις web σελίδες. Αρχικά είχε κατασκευασθεί με σκοπό μόνο την μορφοποίηση 
κειμένου, αλλά μεγάλωσε και ενσωμάτωσε σχεδιαστικές τεχνικές. 

Η γλώσσα χρησιμοποιεί ένα αριθμό από tags για την μορφοποίηση κειμένου, για την 
δημιουργία συνδέσμων (lίnks) μετάβασης ανάμεσα σε σελίδες, για την εισαγωγή εικόνων και 

ήχου. Όταν ένας Web Browser ανοίγει ένα αρχείο Html τα στοιχεία (tags) μεταφράζονται σε 
κατάλληλα χαρακτηριστικά με αποτελέσματα στην εμφάνιση και στην λειτουργικότητα της 

συγκεκριμένης σελίδας. 

Η δημιουργία αρχείων Html είναι πολύ απλή, αρκεί να "τρέξουμε" έναν οποιοδήποτε 

διορθωτή κειμένου text, όπως το Notepad των Windows. Γράφουμε τον κώδικα Html που 
επιθυμούμε και το αποθηκεύουμε σε ένα αρχείο με κατάληξη .htm ή συνήθως .html. 

1.1.2 ΡΗΡ 

Η Php είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων web με δυναμικό 
περιεχόμενο. Μια σελίδα ΡΗΡ περνά από επεξεργασία από ένα συμβατό διακομιστή του 

Παγκόσμιου Ιστού (π.χ. Apache), ώστε να παραχθεί σε πραγματικό χρόνο το τελικό 
περιεχόμενο, που θα σταλεί στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή κώδικα 

Html. Ένα αρχείο με κώδικα Php θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επέκταση (π.χ. * .php, 
* .php4, * .phtml κ.ά.). 

Πλεονεκτήματα 

• Το βασικό πλεονέκτημα της Php είναι ότι λειτουργεί δυναμικά. 
• Τα αποτελέσματα που παράγει, αλλάζουν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. 

• Ο δυναμικός τρόπος λειτουργίας εφαρμόζεται ακόμα και μέσα στο εσωτερικό της Php. 
• Έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τον τύπο των μεταβλητών δυναμικά, σύμφωνα με τα 

δεδομένα που κάθε χρονική στιγμή είναι αποθηκευμένα σε αυτές. 

• Διασυνδέσεις με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων. 
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• Έχει ενσωματωμένες βιβλιοθήκες για πολλές συνηθισμένες διαδικασίες διαδικτύου. 
• Χαμηλό κόστος- Παρέχεται δωρεάν. 

• Ευκολία μάθησης και χρήσης. Η σύνταξη της Php βασίζεται σε άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού, βασικά στη C και στην Perl. 
• Φορητότητα - Είναι διαθέσιμη για πολλά λειτουργικά συστήματα. 
• Διαθεσιμότητα του κώδικα προέλευσης. 

1.1.3 APACHE ΗΤΤΡ 

Ο Apache ΗΤΤΡ γνωστός και απλά σαν Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου 
ιστού. Όποτε ένας χρήστης επισκέπτεται ένα ιστότοπο το πρόγραμμα πλοήγησης (browser) 
επικοινωνεί με έναν διακομιστή (server) μέσω του πρωτοκόλλου ΗΤΤΡ, ο οποίος παράγει τις 

ιστοσελίδες και τις αποστέλλει στο πρόγραμμα πλοήγησης. Ο Apache είναι ένας από τους 
δημοφιλέστερους, εν μέρει γιατί λειτουργεί σε διάφορες πλατφόρμες όπως Windows, Linux 
και Unix. Ο Apache χρησιμοποιείται και σε τοπικά δίκτυα σαν διακομιστής συνεργαζόμενος 
με συστήματα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων π.χ. Oracle, MySQL. 

1.1.4 MySQL 

Η MySQL είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης ανοικτού κώδικα, όπως λέγεται, 

που χρησιμοποιεί την Structured Query Language (SQL) την πιο γνωστή γλώσσα για την 
προσθήκη , την πρόσβαση και την επεξεργασία δεδομένων σε μία Βάση Δεδομένων. 

Πλεονεκτήματα 

• Είναι ένα πολύ γρήγορο και δυνατό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. 

• Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα, για να μπορούν να 

δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα. 

• Μπορούν να υπάρχουν ταυτόχρονα 
χωρίς να υπάρχουν πολλαπλά 

περισσότερες από μια συνδέσεις με τη βάση 

αντίγραφά της, όπως συμβαίνει με άλλα 

συστήματα βάσεων δεδομένων. 

• Η απόδοσή της είναι καλύτερη σε μεγαλύτερο όγκο βάσεων δεδομένων. 

• Είναι πιο κατάλληλη για χρήση στο Intemet. 

• Παρέχει ευκολίες στο backup. 

• Είναι ιδιαίτερα βελτιωμένη σε ταχύτητα για την ανάκτηση δεδομένων. 

• Είναι συμβατή και μεταφέρσιμη σε διάφορες πλατφόρμες και για διάφορα εργαλεία 

ανάπτυξης. 

• Είναι οικονομική. 

• Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα. 
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1.1.5 PhpMyAdmin 

Το phpMyAdmin είναι μια εφαρμογή γραμμένη ειδικά για τη διαχείριση εξυπηρετητών 
MySQL. Γραμμένο σε Php και προσβάσιμο μέσω ενός περιηγητή ιστοσελίδων, το 

phpMy Admin προσφέρει ένα γραφικό περιβάλλον για εργασίες διαχείρισης βάσεων 

δεδομένων. 

1.1.6 JaνaScript 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scrίptίng language) που 

χρησιμοποιείται για να προσθέσει εφέ, αλληλεπίδραση, διαδραστικότητα και interactivity 
στις ιστοσελίδες μας. Δημιουργήθηκε από την εταιρεία Netscape και το αρχικό της όνομα 
ήταν LίνeScrίpt. 

Ο κώδικας της JavaScript γράφεται σε καθαρό κείμενο (ASCII μορφή) και ενσωματώνεται 
μέσα στον κώδικα της Html, μπορεί δε να εκτελεσθεί αμέσως ή όταν λαμβάνει χώρα ένα 
συμβάν. Δεν γίνεται μεταγλώττιση (compilation) του κώδικα της JavaScript, αρκεί μόνο ο 
φυλλομετρητής (browser) να την υποστηρίζει. Αν και ακούγονται ίδιες, η Java και η 
J avaScript δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, ούτε στη σύνταξή τους σαν 
γλώσσες προγραμματισμού ούτε και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται. 

1.1.7 css 

Η CSS (Cascadίng Style Sheets-Διαδοχικά Φύλλα Στυλ) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που 

ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Πιο πρακτικά 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που γράφτηκε στις γλώσσες 

Html και XHtml, δηλαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα 
ενός ιστοτόπου. Η CSS είναι μια γλώσσα του υπολογιστή βασισμένη για να αναπτύξει 

στιλιστικά μια ιστοσελίδα δηλαδή να διαμορφώσει περισσότερα χαρακτηριστικά, χρώματα, 

στοίχιση και δίνει πάρα πολλές δυνατότητες σε σχέση με την html. Για μια όμορφη και 
καλοσχεδιασμένη ιστοσελίδα η γλώσσα CSS είναι απαραίτητη. 

1.1.8 Dream Weaνer 

Το πρόγραμμα DreamWeaver της εταιρείας Macromedia είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας 
και επεξεργασίας ιστοσελίδων, δηλαδή κώδικα Html, που είναι ιδιαίτερα εύκολο και φιλικό 
στη χρήση του. Με το DreamWeaver μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ γρήγορα φόρμες 
(forms), πλαίσια (frames), πίνακες (tables) και άλλα αντικείμενα της Html. Είναι όμως 
ιδιαίτερα καλό όταν θέλουμε να δώσουμε σε μια ιστοσελίδα τη δυνατότητα να κάνει κάτι. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία 

εφαρμογών πολυμέσων. 
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Το Dream Weaver έχει δυνατότητες για δημιουργία δυναμικής Html και επιτρέπει απόλυτη 
τοποθέτηση περιεχομένων, δημιουργία επιπέδων (layers) και συγγραφή σεναρίων (scripts). 
Επίσης περιέχει δικές του συμπεριφορές, που είναι έτοιμα scripts τα οποία μπορούμε να 
προσθέσουμε πολύ εύκολα σ' ένα αντικείμενο. 

Το DreamWeaver μας παρέχει την ελευθερία να σχεδιάσουμε οπτικά την εμφάνιση μιας 
ιστοσελίδας και τη δύναμη να την κάνουμε να λειτουργεί όπως ακριβώς θέλουμε. Μπορούμε 

να δημιουργήσουμε τη δική μας προσωπική ιστοσελίδα ή μια ολόκληρη περιοχή (web site) 
σ' ένα εταιρικό δίκτυο (intranet). 

1.2 Τα προγράμματα που :χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της 
Δικτυακής Πύλης 

Για την υλοποίηση της παρούσας δικτυακής εφαρμογής αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε το 

παρακάτω λογισμικό: 

• Windows Vista 

• Microsoft office 2007 

• WordPad 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Apache 2.2.14 

• Mysql 5.1.41 

• Php 5.3.1 

• PhpMyAdmin 3.2.3 

• Adobe Dreamweaver CS3 
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Κεφάλαιο 2 

Οδηγίες χρήσης για φοιτητές 

Όταν η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου ξεκινήσει ο φοιτητής θα λάβει στο 

λογαριασμό του e-mail της σχολής ένα μήνυμα από τη γραμματεία, με το οποίο θα 

ενημερώνεται για την έναρξη της διαδικασίας, και ταυτόχρονα θα του αποστέλλεται ο 

κωδικός εισόδου στο σύστημα αξιολόγησης. 

);;>- Η αρχική σελίδα του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου όπου ο χρήστης θα εισάγει τον 

κωδικό που το έχει αποσταλεί για να εισέλθει στο σύστημα. 
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APx_d.o .fn:ι:ξφyα.σία ΠRΟβολή Jατορucό Σ.ιλιδοδώπες E~a Dοήθι:ιcι 

- C ώ u htφ-J!IO<alho>tΓκnρort/ 

j LJ ΙWΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 1 -> J 

Ολοκληρώθηια: 

Welcoιne 
lil'm1!MATOAOΠO 

);;;>-Εισάγοντας τον κωδικό, το σύστημα ανατρέχει στη βάση δεδομένων όπου κάνει έλεγχο 

της εγκυρότητας του κωδικού . Κατόπιν, ο φοιτητής μεταφέρεται στην εισαγωγική σελίδα 

του ερωτηματολογίου και επιλέγει τον σύνδεσμο "ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ". 

~ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ. Μοnlιι Firdox ____ r ... m~ 
Δρχώ> ~ι(φyααiΔ ΠRO/k>M J<r<opuΦ lwδοδιi.<·«ς ε.,.αλιiΔ _Qοήθι., 

• ΓCΊ ώ [j http://loc.1.1/hostrtrnport/Choαιe_Cours.e.ρhρ Ρ 

Πιο σuχνcί σναννωσμi... ,_! G~ng Started L.δt6tHudfines 

j ίJ ΙWΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 1 λ : 

Ολοκληρώθηκr. 
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);;>- Στη συνέχεια, εμφανίζονται τα προς αξιολόγηση μαθήματα ανάλογα με το εξάμηνο στο 

οποίο βρίσκεται ο φοιτητής που έχει εισέλθει. Επίσης, εμφανίζεται μία κατάσταση δίπλα 

από κάθε μάθημα έτσι ώστε να γνωρίζει ο φοιτητής ποια μαθήματα έχει ήδη αξιολογήσει 

και ποια όχι. Στο σημείο αυτό επιλέγει το μάθημα του οποίου επιθυμεί να συμπληρώσει 

το ερωτηματολόγιο. 

\§ι ΗΛΕJCΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΊΉΜΑΤΟΛΟΠΟ-Μοzillο f"..t°" 

&χΟι> ~•{Φν"οiα ΠR<>Ιk>Μ Jατ"""'6 ;μλιδοδιύ<Τιι; Ει>Jιολιίιι J!oήe... 

. c ώ L.J http://loc:ιιlhost/import/traei28-11.php?nilme.=2 

Ρ Πιο ouxvtt ανιηινωομL. U Get:ting Sbrted Lat:est He.d&nes. C! L.N6com-ιunm- - liνr.. .. 

J L, IWXΠ'ONllCO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 1 -+ 

ΕΡΩΊΗΜΑΤΟΛΟΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ι ΔΙΔΑΣΚΑΛL.\Σ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΠΒΤΕΣ 
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Π.ιιοβολή jΟ"Τοριιcό Σ<λιδο&ίι<τι< Ερ~αλιia j!οηθ<οα 

ώ l..J httρ:/Λocι:lhost/irnport/trexei.28~11.php?nilme=2 Ρ 

Ρ Πιο συ~ ανα:γνωσμί_ Gctting Stσrted 

j U ΗΛΒCΠ'ΟΝJΚΟ ΕΙ'ΟΤΗΜλΤΟΛΟΠΟ -:;:-J 

1 Ι Δ. Το Εργα<nήριο: 
. ... .... τοσ; 

'1 ΗΛΕΙCΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ • MoDllo Fίrefox 
~ΧΟΙJ .f'ιι:ιξιρyαcrία Π.Qοβολή Jοτορυcο lι)ώοδιίιcτι.ς Ερ:ιcιλιία iοηθuα 

~ι.:,~· ~htt~p,J~n·.'~'l~h•~st/i~•m~p~•'1/~u~~~•i28~-1~1~.p-hp_?_n•~m-~~2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.,<::r.,_·_. ~ •• C-ιιοg~ Ρ 

Gdιing Stιrted latcst Hf!.lldlines :iJ Uw::ScαcHuntrr-LM... 
ο:==~==~==~~=-"ι =~~; 

Παρατηρήσει~αι σχόλια_: _ 

1 Καιαχώρηοη 1 

Ολοκληρώθηκι 
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);;;> Αν, για παράδειγμα, επιλέξουμε το μάθημα «Δικτυακές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο» εμφανίζεται το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο στη μορφή που φαίνεται στις 

παραπάνω εικόνες. Παράλληλα, φαίνονται πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο 

διδάσκοντα, το επικουρικό προσωπικό και την ημερομηνία συμπλήρωσης. Οι ερωτήσεις 

του ερωτηματολογίου εξάγονται από τη βάση δεδομένων και ομαδοποιούνται ανάλογα με 

την κατηγορία στην οποία ανήκουν. 

Ο φοιτητής απαντάει στην κάθε ερώτηση επιλέγοντας το αντίστοιχο radio button που 
επιθυμεί σύμφωνα με τη βαθμολογική κλίμακα που φαίνεται στην αρχή της σελίδας. 

Επίσης, του παρέχεται η δυνατότητα να δακτυλογραφήσει - αν επιθυμεί - κάποια σχόλια 

σχετικά με το μάθημα στο τέλος του ερωτηματολογίου με σκοπό τη βελτίωση της 

διδασκαλίας του μαθήματος στο μέλλον. Όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, πατώντας το 

κουμπί «Καταχώρηση» ένα μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη. 

Οι απαντήσεις μαζί με τα σχόλια αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων, χωρίς όμως να 

καταχωρείται κάποιο προσωπικό στοιχείο του χρήστη, διατηρώντας έτσι την ανωνυμία 

του. Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων 

από τη γραμματεία. 
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);:- Κατόπιν, ο φοιτητής μεταφέρεται ξανά στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου και 

επιλέγοντας το σύνδεσμο 'ΈΡΩΤΗΜΑ ΤΟΛΟΓΙΟ" μεταβαίνει στη λίστα των μαθημάτων 

προς αξιολόγηση. 

HllBCTPONICO ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΠΟ- Morillo Fiπfoo< 

Ι!ιι>χυο_ ~°"' ΠQΟβολή f<nορικο ~ς Ει>rολιiα Sοι;θuο 

. c ώ [, http;//loolhoslfornρol\/Cnoos<_Cou<Se.php Ρ 

Ρ Πaο auxW aνσγνωομi.- Gdting Started Uιtest Hυdines C! LίveScoreHunW - LNe... 

~ lJ ΗΛΕJCΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜλΤΟΛΟΠΟ ':;:J 

ID 

[ι .... ~. 

1 D 
' 
[Τ~ τ.......,;ις a Η1ιιapονιιc6 εμ.άpο ι α ιι 

Γ31~Σ!!!&pιααiΔl;-.C 1 ο - .1 

1 4 ~-Κι:Dauiwa:aιΔιάlocm< - __ [ ο 1 

[JΊi---1- m. ..... , ..... _ Κsδiιαιν 
.... -- _ [ ..Ω. 1 

Ολοwληρώθηο« 

);:- Στη λίστα, όπως φαίνεται παραπάνω, έχει καταχωρηθεί το μάθημα του παραπάνω 

παραδείγματος ως αξιολογημένο και δεν μπορεί πλέον να επιλεχθεί ξανά. Τέλος, ο 

φοιτητής μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα εναπομείναντα μαθήματα για αξιολόγηση και 

με παρόμοιο τρόπο να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού 

ερωτηματολογίου. 
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Κεφάλαιο 3 

Οδηγίες χρήσης για τη γραμματεία 

Μέσω της ιστοσελίδας του ερωτηματολογίου παρέχεται η δυνατότητα στη γραμματεία να 

επεξεργαστεί το ερωτηματολόγιο και να εξάγει χρήσιμα αποτελέσματα από τις απαντήσεις 

των φοιτητών. Για να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα διαχείρισης του ερωτηματολογίου 

αρκεί στο τέλος της διεύθυνσης του δικτυακού τόπου να προσθέσει το μονοπάτι 

" /adιnin/login.php" ώστε να οδηγηθεί στη σελίδα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

ώ LJ http://loaιthost/imρort/admin/logίn.phρ Ρ 

F, 

Όνομα Χρήστη: 1 

Ολοοςληρώθη>« 

~ Η αρχική σελίδα όπου ο διαχειριστής θα εισάγει το όνομα χρήστη και τον κωδικό του για 

να εισέλθει στο σύστημα. Τα προεπιλεγμένα αυτά στοιχεία είναι: 

Όνομα χρήστη: Admin 
Κωδικός: 12345 
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\!' MoziU. firdox 

ΑΡ'J.ώ> f><ιξιργαοiα Π.Οοβολι\ Jl7Tooucό Σι/uδοδώct« ΕΡJΙολιία Βοόθιtα 

. c ώ Lι http://!ocσlh~~mport/σdm~n/Admin.php 

j LJ httι</l1oωlhost/i. •. Vadmin/A<l<n0Lp/φ J + 

DΣΑΓΩΓΗ !lfAIL ΑΙΙΟ .CSY APXDO: 
Please choose a file: 1 Α.,,ζήτηση... 1 

1 Upload 1 

ΔΚ\ΠΟΥΡΓΙΑ Π'XALQ.'i Κ.QΔΙΚ..Q.'ί: 

1 dicl<me! 1 

ΑΙΙΟΣΤΟΛΒ 2\L.\IL ΣΤΟ\'Σ Π..\Ρ.~: 

1 dicl<mel 1 

:ΕΙΙΕΞΕΡΓΑΣΙΑ :ΕΡΩΠΙ!ΙL~ΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ J\L~ΘHlliATΩ..'\': 

1 dicl<me! 1 

ΑΠΟΊL\ΣΣJ\L~ΤΑ :ΕΡΩΠΙ!ΙiΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 

1 dickme! 1 

ΑΔDΑΣ.1\1Α ΒΑΣΗΣ ΔLΙΟΜL'\'ΩΝ: 

1 clitk~ 1 

Pf 

~ Εισάγοντας τα στοιχεία το σύστημα ανατρέχει στη βάση δεδομένων όπου κάνει έλεγχο 

της εγκυρότητάς τους. Κατόπιν, ο διαχειριστής μεταφέρεται στην εισαγωγική σελίδα όπου 

και εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες τις οποίες μπορεί να εκτελέσει και οι οποίες 

αναλύονται παρακάτω: 

1) ΕΙΣΑΓΩΓΉ MAIL ΑΠΟ .CSV ΑΡΧΕΙΟ 
Δημιουργούμε ένα αρχείο στο Microsoft Office Excel το οποίο θα περιέχει δύο στήλες, 
στην πρώτη θα περιέχονται τα e-Mail των φοιτητών και στη δεύτερη το εξάμηνο στο 
οποίο φοιτούν. Προσοχή: Το εξάμηνο πρέπει να είναι γραμμένο με τη μορφή Α ή Β 

(κεφαλαία γράμματα) και με αγγλικούς χαρακτήρες. Το αρχείο αυτό θα είναι όπως 

φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: 
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; Mail - Mtcrosoft Excel μη ψπορικη χρήση 

Εισαγωγή Διάταξη σελίδας Τύποι Δεδομiνα Αναθεώρηση Προβολή Προγραμματιστής 

,jι Calibri • !:.:.___: 1 = ~ -J ~ Γενική Δ ~·'" Εισαγωγή • 

~ Διαγραφή· ,__ t.!_!: !! ·]Ι κ λ. ι ~ ~ ~1 ~ · L!..:.J· ooo i 
Επικόλληση .J 1 Ξ: · 11 & Τ Δ-:τ ι ~Ξ: ·=-·[ji] Ι ~~ +~ Στυλ ξΞΞJ Μορφοποίηση • 

Κελιά 

Σ . .ι\-7 

:il. {jJ 
Ταξινόμηση & Εύρεση & 

• φιλτράρισμα· επιλογή• 

Πρόχεφο r. Γ ραμματοσΗ ά r. Στοίχιση r. Αριθμος r. Επεξερ ασία 

Α3 

Α Β c ο Ε F G Η κ 

1 
1
ngalanis@gmail.com Α 

2 evi smimi@hotmail.com Β 

3 ,_1 ________ ,Ι 
41 • 
5 

6 

7 

8 • 
14 4 • •ι MaU 
Έτοιμο 

Αφού τελειώσουμε με την καταχώρηση των στοιχείων αποθηκεύουμε το αρχείο στη 

μορφή .csv (οριοθετημένο με κόμματα). Στη συνέχεια, επιστρέφουμε στη σελίδα του 
διαχειριστή και κάνουμε upload το συγκεκριμένο αρχείο. Έτσι, τα στοιχεία αυτά των 
φοιτητών αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων . 

Κατά τη διάρκεια του upload του αρχείου εκτελούνται διάφοροι έλεγχοι που αφορούν την 
ορθότητά του, όπως για παράδειγμα να μην ξεπερνάει κάποιο συγκεκριμένο μέγεθος, να 

είναι αρχείο .csv, κτλ.. Επίσης, στην περίπτωση που το εξάμηνο δεν έχει γραφτεί στην 
μορφή που αναφέρθηκε παραπάνω εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα, το οποίο αναφέρει 

τον αριθμό της εγγραφής που βρίσκεται το λάθος. 

\\ι'rong t)tpe ofExamino at 1ine '3' . 
\\'Trong t)tpe of Examino at Jine '4' . 
Soπy your fiie \Vas not uploaded 

2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 
Στο επόμενο βήμα πατώντας στη "ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ ΤΥΧΑΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ" το σύστημα 

παράγει και αποθηκεύει στη βάση δεδομένων τυχαίους και μοναδικούς κωδικούς για κάθε 

έναν από τους φοιτητές. 

3) ΑΠΟΣΤΟΛΗ MAIL ΣΤΟΥΣ ΠΑΡ ΑΛΗΠΤΕΣ 
Με αυτή την επιλογή αποστέλλονται οι κωδικοί που δημιουργήθηκαν στα e-mail των 
φοιτητών. 
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4) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Πατώντας τη συγκεκριμένη επιλογή δίνεται η δυνατότητα στον διαχειριστή να 

επεξεργαστεί τις ερωτήσεις και τα μαθήματα του ερωτηματολογίου . Η επεξεργασία 

περιλαμβάνει διόρθωση, διαγραφή και νέα προσθήκη. 

Συγκεκριμένα, στην αρχή εμφανίζεται το μενού για την επεξεργασία των ερωτήσεων, 

όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

Ολοκληρώθηκι 

ώ ιJ http://loc::elhosVιmport/edmin/EDΠ/~hlist.php 

1 + j 

EdilAιN 

Τ oble: Ερωτήσας 

101 

102 

103 

104 

105 

1α; 

107 

108 

10S 

110 

111 

112 

113 ,,. 
115 
116 

117 

118 

119 

120 

Ρ'ΟΟ 

ΜΟ 

Ck. στόχοι. του μαθr'ματος ήταν σαφe(ι;; 

Η ι:.Τι nου ~ αvταnοιφι.νόταv στους: στόχους του μαθή,ιαrοc;; 

Η ύλη που &SάχΕΙφ:c ήταν καλά ορyαvωμiνη; 

Διαφάνι:ιο των ιφιτrpίων ~οι:lόyτpηι;. 

Χρήση~ aπ6 J σίιv&οη μe άίib μαθή.ιστα. 

Yrή:lxe σχετικό φcυνητυιό ιdκό στη βιβn.οθήκη; 

Τοθiμαδό&Jο«.,,..ιρω<; 

Υrήρχe καθοδήγηση απ6 τον &6ό:σκοντα; 

Τα σχόι\.α τοιr &δάσκοντοι; ή1'αν CΠCΙ(r.οδομ.ητιγ,ά ια αναi\.mκό:: 

Η καταίηmκή rιιε:ρομηνίο: για~ ή οοροuσ\αση των ερyαι;rιών ήταν λογw\; 

ΔόΕΙηιq:- η 6υνατότητα βeίtτίωσης; τηιι;; ερyασiαι;: 

Οpyο:νώνι:ι καίΙά την ncφοuσiαση τηc; (Ωιι;: στα μαθι"ιιστα; 

Εn.τuyχάνα να &eyάpa το εν&αφέρσν ΎΙΟ το αvnκάμeνο του μαθΓματος.: 

Αναίϋet και nαροι.ισιάtcι τιι; έννοιες μι: τρinο αnλ6 και. cν&αφCροvτα χρησψ.οnαώντας ηαpαδeiyματα; 

Ενθαρρύvει τ~ φατητiςνα&ατιπ-ώΥοι.Ν αnορiες; και eρωτήσαι; και να για να ~ων την r.ρίση τ~ 

Α1 

Α1 

Α1 

Α1 

Α1 

Α1 

Α2 

Α2 

Α2 

Α2 

Α2 

Α2 

Ήταν σuνεrιής cmι; unοχρeώοεις: τ~ {nαροuσ(α στα μιχ&'ματα. έ:γ?(cπιη &όρθωση tργ<JΟ1ών ή eργαστrp.ακών cινσφσρώv); Β 

Είναι γενι.κά nροσ\τόc; στοι.ιι; φατητ~ Β 

~ κρivετε τη σψβολή του στην κΜ.ίtcρη wτανόηση της ίi'ιης; 

Γω; κρίνετε το mίrτδο δυσκολίας του ερyαστrpίου yια το tτος τοο; 

1 _t_.ϊ r:12 Recαdslk120of29 

Γ 

Δ 

~ f.!l!J1<iO!Ω 

l[,.,,f.!I!~ 

Vιew~~ 

ν-f.!Ι!~ 

,,.,,,,f.!Ι!Ω<!ο!ο 

,,.,,,,f.!Ι!Ω<!ο!ο 

,,.,,,,f.!Ι!Ω<!ο!ο 

,,.,,,,fJ!!Ω<!o!o 

,,.,,,,f.!l!J1<iO!Ω 

,,.,,,, fJ!! Q<Ιοιο 
,,.,,,,f.!l!J1<iO!Ω 

,,.,,,, fJ!! Q<Ιοιο 
Vιew~~ 

,,.,,,, fJ!! Q<Ιοιο 
,,.,,,,fJ!!~ 
,,.,,,, fJ!! Q<Ιοιο 
1(,.,, fJ!! Ωο!ο!ο 

l[,,,,fJ!!/l<l<!!ι 

l[,,,,fJ!!ll<l<!J! 
,,.,,,,[!!!~ 

Όπως βλέπουμε, είναι καταχωρημένες οι ερωτήσεις που υπάρχουν στο ερωτηματολόγιο 

που μοιράζεται μέχρι σήμερα στη σχολή . Στον πίνακα φαίνεται ο κωδικός της ερώτησης, 

ο τίτλος της και η κατηγορία στην οποία ανήκει σύμφωνα με τη δομή του 

ερωτηματολογίου. Δίπλα από κάθε ερώτημα παρέχονται τρεις λειτουργίες: 

• View: Προβολή κάθε ερώτησης και των χαρακτηριστικών της. 

Edi! Area 

View Τ able: Ερωτήσεις 

101 

Οι στόχοι του μαθήματος ήταν σαφείς; 

Α1 

• Edit: Δυνατότητα επεξεργασίας κάθε υπάρχουσας ερώτησης. 
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Ediι Αι"" 

Εdίι Τ oble: Ερωτήσεις 

Go Bock 

Οι στόχοι του μ.αθήιατος ήταν 
σαφεiι;; 

Α1 

• Delete: Δυνατότητα διαγραφής μιας ερώτησης μετά από μήνυμα επιβεβαίωσης. 

ΕdίΙΑιea 

Delete From Table: Ερωτήσεις; 

1 Confirm Delete ] 

Στο κάτω μέρος του πίνακα υπάρχει η επιλογή προσθήκης νέας ερώτησης, όπου 

εισάγουμε τον τίτλο της και την κατηγορία στην οποία θέλουμε να εμφανιστεί στο 

ερωτηματολόγιο. 

EditArea 

Add Ιο Τ able: Ερωτήσεις 

Γlροοθήκη νέας ερώτησης 

~ Α1 
Α2 
Β 
Γ 
Δ 
Ε 

Αν στο μενού επιλέξουμε τώρα το σύνδεσμο "Μαθήματα" εμφανίζεται η παρακάτω 

σελίδα: 
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Ολοκληpώθηκι 

Edil Αιeιιι 

Τ able: Μαθήιατα 

Α 

Α 

Α 

Α 

Α 

8 

Ψηφι.ακtς Ειuοι.νωνicι; 

Δυπυα><t< Υ"Ι'εσi« ~ fi\εκτρ(Μ'6 Εμn6ο<ο 

Ψηφιακή Enc(εpyaσiα Σι"μστος 

~χωρημtvα Βtματα Ι<φαιών και Διάδοοηι; 

θtωρία Γi'r\?οφορίας και Κωδiκων ~ΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Μοντε:λcnοίηση, Τ αuτοnο(ηοη. fi(cτωση ΤΓ;\εruοινωνtαχών Διαύλων ΣΜΒΑΚΗΣ ~~ΟΣ 

Δό<τυα ίmu<ών Ινών rιJl\l1H ΧΡΙΣΤW\ 

Δίκτυα r.t.νητών και Ασύρματων Εn.καινωνιών Κtι.ι\CΕΥλΟΣ ~ 

Σύγχρονο: Συστfιι,cnα Ασύρ\,ιατων και Κινητών Ε""κοιvωνιών ΤΣΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓDΣ 

1 Ο 11ροχωρημέvα θέματα Δι.κτύων ~ ΩΔ.tΗ-ιΣ 

P;ooe J!l:ι:-1 - cl o/1 Recαd;1 to10ol10 

Μι 

"'""' ιι!! Q.ο!<!ο 

"'""'ιι!\11.ο!οιο 
"'""'ιι!!Q.ο!<!ο 
v .... ιι!\Q.ο!<!ο 
"'""'ιι!!Q.ο!<!ο 
Voewιι!!J1o!o!§ 

"'""'ιι!!Q.ο!<!ο 
~ ιι!! Qo!o!< 

'imιi<l!l1.o!olo 

'imιi<l!l1.o!olo 

Όπως βλέπουμε, είναι καταχωρημένα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών. Στον πίνακα φαίνεται ο κωδικός του μαθήματος, το εξάμηνο στο οποίο ανήκει, 

ο τίτλος του, ο καθηγητής και το επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με το ισχύον 

πρόγραμμα σπουδών. Δίπλα από κάθε μάθημα παρέχονται οι λειτουργίες όπως 

περιγράφηκαν παραπάνω, καθώς επίσης και η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον 

μαθήματος . 

5) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, με αυτή την 

επιλογή ο διαχειριστής μπορεί να εξάγει τα αποτελέσματα με τη μορφή στατιστικών 

στοιχείων και γραφημάτων. 
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ΜσziΠιι Firtfox 

APJ..Uo fτιιf.φyασία ΠQΟβολή Jοτορucό Σελ'6οδιύm:ς ~ §οήθιιa 

ώ ιJ http://lo<ιlhostlimport/ιdmin/Courss.php 

= 

Γml ΤΠΑΟΣ ~1Αθ!D1ΑΤΟΣ ι 
\ 

ΓJ jΨηφιαtα) ΕπεC..ερyασία Σήuατο::: 

Γf" jΠΟΟ"tωpnuένα Θέuατα Κεραιώ\' ω:ι Διάδοσης 

Γδ' JΜοντελοnοίnστt Ταυτοποίηση, ΕCίσωση Τηλεmιcοι.''Θ\'Ι.Φeώ\t Διcιύλ.ω-.ι 

~ \Δίαυα Κtνmάιν ω:ι Ασύρματων Επικmνωνιών 

ι 

1 

ΓϊQ jΠρσyωρnuένα θέιιατα Δι1CΤ'ύων 1 ~. 

- 1 
1 

Στο συγκεκριμένο σημείο εμφανίζονται όλα τα μαθήματα του μεταπτυχιακού και 

επιλέγουμε αυτό που μας ενδιαφέρει για να δούμε τα αποτελέσματα. Αν, για παράδειγμα, 

επιλέξουμε το μάθημα «Δικτυακές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονικό Εμπόριο» παίρνουμε τις 

παρακάτω πληροφορίες σχετικά με το πόσοι φοιτητές απάντησαν σε κάθε ερώτηση και το 

μέσο όρο των απαντήσεών τους. 

~ Moιίllιfirιfox 
Αρχείο .fπιξ.φyα.σiα Π.g:οβολή Jστορικό l,ιλιδοδιiιι:τις Ε~ιiα .Β.οήθuα 

ώ [] http://localhost/import/admin/Qu~on_R.Muln.phρ?nam~l 

λ.Τe ........ 

LΟι~-...-...ι ... ...-ι; 
Σ\'ΝQΑΙΣΑ ~ .. 
wε:ιm:a.oι:~urs 
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Πατώντας το κουμπί Graph τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή γραφήματος . 

gnph.plφ (PNG ........ ~ """"oomcxιiol • ΣιοcλiμαιcΔ C/'"'1 • Mo>illo F"ιπfαχ 

!Ji>xriD f~οαUι Πι><>βολιi }aτορω«> ~« Ερyαλώ .Qοήθ"" 

• c: ώ •Ωι http://loc:ιlhost/import/11dmin/grιρh.ρhρ?n1me0:2&neme2::101 

= 

Επίσης επιλέγοντας το σύνδεσμο «Σχόλια - Παρατηρήσεις Φοιτητών» εμφανίζονται τα 

σχόλια που μπορεί να έχουν γίνει από τους φοιτητές για το συγκεκριμένο μάθημα . 

6) ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Με την επιλογή αυτή σβήνονται από τη βάση δεδομένων οι χρήστες και οι απαντήσεις 

τους, έτσι ώστε να αρχίσει μια νέα διαδικασία συμπλήρωσης ερωτηματολογίου. 
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