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Εισαγωγή 

• Αξιολόγηση Σεμιναρίων και Μαθημάτων: 

• Εντοπισμός των θετικών και αρνητικών σημείων ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

• Βαθμολόγηση με βάση την αποτελεσματικότητά του. 

 

• Σήμερα 

 1) Έντυπα ερωτηματολόγια: 

• Αδύνατη η συγκέντρωση όλων των ερωτήσεων για πολλούς χρήστες. 

• Δύσκολη η ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

2) Online εργαλεία ερωτηματολογίων: 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των χρηστών. 

• Γενικά ερωτηματολόγια (π.χ. δημοσκοπήσεις, quiz, κτλ.). 

• Μοναδικός τρόπος εισόδου. 
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Εισαγωγή 

• Σήμερα 

3) Το πληροφοριακό σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
πανεπιστημίου. 

• Στατικά ερωτηματολόγια με ίδιες ερωτήσεις για όλα 
τα μαθήματα. 

• Αδύνατη η επεξεργασία και η προσθήκη 
ερωτήσεων. 

• Έλλειψη πολλαπλών τρόπων εισόδου. 

• Δεν υπάρχει υποστήριξη για σεμινάρια ή άλλα 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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i-evaluation – Στόχοι 

• Δημιουργία δυναμικών ερωτηματολογίων. 

• Υποστήριξη πολλαπλών τρόπων εισόδου: 

• Είσοδος με την χρήση των ιδρυματικών κωδικών 

• Είσοδος με τους κωδικούς του arch.icte.uowm.gr 

• Ανώνυμη Αξιολόγηση 

• Είσοδος με χρήση μοναδικού κωδικού token 

• Είσοδος με χρήση API και συσκευή Arduino 

• Υποστήριξη περισσότερων ειδών ερωτήσεων: 

• Ερωτήσεις απλής επιλογής 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

• Ερωτήσεις σχολιασμού 

• Ερωτήσεις καταχώρησης αρχείου 

• Δημιουργία πρότυπων ερωτήσεων και ερωτηματολογίων. 
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Χρήστες - Ενέργειες 

• Φοιτητές, Χρήστες με κωδικό token, Ανώνυμοι χρήστες: 

• Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

 

• Καθηγητές: 

• Διαχείριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

• Διαχείριση Πρότυπων Ερωτήσεων 

• Διαχείριση Ερωτηματολογίων 

• Διαχείριση Πρότυπων Ερωτηματολογίων 

• Διαχείριση Κωδικών Token 

• Προβολή Αποτελεσμάτων 
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Χρήστες - Ενέργειες 

• Χρήστες ΟΜ.Ε.Α. (Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης): 

• Διαχείριση όλων των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

• Διαχείριση όλων των Ερωτηματολογίων 

• Διαχείριση Πρότυπων Ερωτήσεων 

• Διαχείριση Πρότυπων Ερωτηματολογίων 

• Διαχείριση Κωδικών Token 

• Προβολή όλων των Αποτελεσμάτων 

 

• Διαχειριστής: 

• Όλες τις λειτουργίες των υπόλοιπων χρηστών 
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Ανάλυση του Συστήματος 

• Είσοδος στο σύστημα. 

 

• Διαδικασία της αξιολόγησης: 

• Δημιουργία ερωτηματολογίων 

• Συμπλήρωση και καταχώρηση 

 

• Εξαγωγή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. 
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Βάση Δεδομένων 



Λειτουργίες: Είσοδος  

10 



Λειτουργίες: Είσοδος  
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Λειτουργίες: Μενού Χρηστών  
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Διαχειριστής: 

ΟΜ.Ε.Α. / Καθηγητής: 

Φοιτητής: 

<?php 

Αν είναι καθηγητής, ΟΜ.Ε.Α. ή διαχειριστής 

 if (($_SESSION['level'] > 0) && ($_SESSION['level'] < 4)) { 

  echo ‘Εκπαιδευτικά Προγράμματα’; 

  echo ‘Ερωτηματολόγια’; 

  echo ‘Πρότυπα Ερωτηματολόγια’; 

  echo ‘Πρότυπες Ερωτήσεις’; 

  echo ‘Διαχείριση Κωδικών Token’; 

  echo ‘Αποτελέσματα Αξιολογήσεων’; 

 } 

Αν είναι φοιτητής ή διαχειριστής 

 if (($_SESSION['level'] == 1 ) || ($_SESSION['level'] == 4 )) { 

  echo ‘Αξιολόγηση Μαθημάτων’; 

 } 

Αν ο χρήστης είναι διαχειριστής 

 if ($_SESSION['level'] == 1) { 

  echo ‘Διαχείριση Χρηστών’; 

 } 

?> 

 



Λειτουργίες: Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

13 



Μετρικές 

Αριθμός Αρχείων 89 

Συνολικές Γραμμές Αρχείων 19.552 

Γραμμές Κώδικα 11.399 

Γραμμές Σχολίων 6.260 

Συνολικό Μέγεθος Κώδικα 

(σε MB) 

0.785 
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Ασφάλεια 
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• Κωδικοποίηση md5 

• SQL injection  Επέκταση PDO 

• Cross-site scripting  real_escape_string και 
filter_var 

• Δεν υπάρχει δυνατότητα εγγραφής 

• Οι εγγεγραμμένοι χρήστες διαθέτουν κωδικούς. 

• Οι μη εγγεγραμμένοι μπορούν να αξιολογήσουν 
είτε με κωδικό token, είτε ανώνυμα. 



Έλεγχος ορθής λειτουργίας συστήματος 
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 Αφού εκτελέστηκαν όλες οι λειτουργίες των χρηστών, το 
λογισμικό δεν περιέχει σφάλματα καθώς: 

• πληροί τις απαιτήσεις που οδήγησαν στον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξή του, 

• ανταποκρίνεται σωστά σε όλα τα είδη εισόδων, 

• είναι επαρκώς χρησιμοποιήσιμο, και 

• μπορεί να εγκατασταθεί και να εκτελεστεί στο 
περιβάλλον που προορίζεται. 



Μελλοντικές Επεκτάσεις 

• Υποστήριξη περισσότερων ειδών ερωτήσεων και απαντήσεων ή 
και ενσωμάτωση πολλαπλών ειδών απαντήσεων στην ίδια 
ερώτηση. 

• Προσθήκη περισσότερων τρόπων εισόδου, όπως για παράδειγμα 
μέσω ενός λογαριασμού στο facebook ή στο Google+. 

• Σχολιασμός ερωτήσεων σε περιπτώσεις όπου ένας χρήστης δεν 
κατανοεί πλήρως μία από τις ερωτήσεις ή τις απαντήσεις του 
ερωτηματολογίου. 

• Επιλογή δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. 

• Αποστολή αυτοματοποιημένων email υπενθύμισης αξιολόγησης 
στους εγγεγραμμένους χρήστες. 
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Συμπεράσματα 

• Καινοτομίες συστήματος: 

• Διαχείριση δυναμικών ερωτηματολογίων και πολλαπλών ειδών 
ερωτήσεων. 

• Δυνατότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων από 
εγγεγραμμένους αλλά και μη εγγεγραμμένους χρήστες. 

 

• Εύχρηστο γραφικό περιβάλλον που δεν απαιτεί από το 
χρήστη ιδιαίτερες γνώσεις για την εκτέλεση των 
λειτουργιών. 

 

• Οργάνωση δεδομένων και λειτουργιών με βάση διακριτά 
δικαιώματα χρήσης. 
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Ακολουθεί επίδειξη λειτουργίας του συστήματος: 

 

http://zafora.icte.uowm.gr/~ictest00516 
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