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Δθαξκνγή ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ
εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ Ιδξύκαηνο από θαζεγεηέο
θαη ζπνπδαζηέο.
Γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηελ αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηήζακε ην ειεύζεξν παθέην ινγηζκηθνύ
Limesurvey1. Σν ινγηζκηθό απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηεμαγσγή
δεκνζθνπήζεσλ,

επηηξέπνληαο

ασφάλεια,

ανωνςμία

θαη

ηελ

εμαγσγή

ησλ

απνηειεζκάησλ ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ειεθηξνληθέο κνξθέο, επνκέλσο κπνξεί λα
θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο καο αμηνιόγεζεο. Παξόια απηά ρξεηάζηεθαλ λα
γίλνπλ θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα επηηύρνπκε ηελ απαηηνύκελε δηαζθάιηζε ησλ
πξνζσπηθώλ

δεδνκέλσλ

ησλ

ρξεζηώλ

ηεο

πιαηθόξκαο

θαη

ηελ

αζθάιεηα

ησλ

απνηειεζκάησλ ηεο θάζε αμηνιόγεζεο.
Γηα

ηηο

παξαπάλσ

αλάγθεο

δε

ρξεζηκνπνηήζακε

απηνύζην

ην

παθέην

ινγηζκηθνύ

Limesurvey αιιά δεκηνπξγήζακε κηα εθαξκνγή πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο ε νπνία
απινύζηεπζε

ηελ

δηαδηθαζία

δεκηνπξγίαο,

ελεξγνπνίεζεο

θαη

απελεξγνπνίεζεο

αμηνινγήζεσλ.
Τλοποίηση: Σν πξώην πξάγκα πνπ θάλακε ήηαλ λα εγθαηαζηήζνπκε ηελ ηειεπηαία
έθδνζε

ηνπ

ειεύζεξνπ

παθέηνπ

ινγηζκηθνύ

Limesurvey

ζην

κεράλεκα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε κέζσ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα
ελεξγνπνηήζακε ηελ ρξήζε θνππνληώλ (tokens) γηα θάζε δεκνζθόπεζε. Με απηό ηνλ

1

Επίζημη Ιζηοζελίδα: http://www.limesurvey.org/

ηξόπν κπνξνύκε λα ειέγρνπκε ηελ πξόζβαζε ζε θάζε δεκνζθόπεζε θαζώο θαη ηελ
ρξνληθή πεξίνδν πνπ ζα παξακέλεη ελ ελεξγεία. Δπηπξόζζεηα, ηξνπνπνηήζακε θαηάιιεια
ην

ινγηζκηθό

ώζηε

λα

κπνξνύλ

πνιιά

εξσηεκαηνιόγηα

κηαο

δεκνζθόπεζεο

λα

ζπκπιεξσζνύλ κε ην ίδην θνππόλη ώζηε ππάξρεη απόιπηε αλσλπκία ηνπ θνηλνύ πνπ
πινπνηεί ηε δεκνζθόπεζε.
ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε κία εμσηεξηθή εθαξκνγή (ζε πεξηβάιινλ Java) κε όλνκα
LimeSurveySupport γηα ηελ παξνρή ηεο πεξηνξηζκέλεο πξόζβαζεο ζην ζύζηεκα
δεκνζθνπήζεσλ από ην πξνζσπηθό πνπ δηελεξγεί ηηο δεκνζθνπήζεηο. ηελ Εικόνα 1,
κπνξνύκε λα δνύκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύμακε. Οη ινγαξηαζκνί
πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηόζν ζηελ πιαηθόξκα Limesurvey όζν θαη ζηελ LimeSurveySupport
ζπλδέζεθαλ γηα νκνηνκνξθία αιιά κε δηαθνξεηηθνύο θσδηθνύο πξόζβαζεο ώζηε λα
ππάξρεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα.

Εικόνα 1. Η εφαπμογή LimeSurveySupport
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Υξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ εθαξκνγή θαη κέζσ κηαο πνιύ απιήο δηεπαθήο, ν ρξήζηεο έρεη
ηε δπλαηόηεηα όρη κόλν λα δεκηνπξγεί αμηνινγήζεηο ζεσξεηηθνύ ή εξγαζηεξηαθνύ
καζήκαηνο αιιά θαη ηελ ελεξγνπνίεζε/απελεξγνπνίεζε ήδε ππαξρόλησλ.

Σηη ζσνέτεια θα

δούμε κάποια ζενάρια τρήζης ηης εθαρμογής ποσ περιγράθοσν ηις δσναηόηηηες ηης
εθαρμογής.
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Δημιοςπγία νέαρ αξιολόγησηρ
ηελ ελόηεηα απηή ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγήζεη κία λέα αμηνιόγεζε.
Γηα λα ην επηηύρεη απηό, αθνύ ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή επηιέγεη ηελ θαξηέια πνπ
αλαγξάθεη «CREATE». Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 2, ζηελ νζόλε εκθαλίδνληαη νη
ππάξρνπζεο αμηνινγήζεηο θαη ηα πεδία «Survey Title», «Survey Description».
πκπιεξώλνπκε ηνλ ηίηιν θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο αμηνιόγεζεο θαζώο θαη ηνλ ηύπν ηεο
αμηνιόγεζεο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε αμηνιόγεζε εξγαζηεξηαθνύ, είηε ζεσξεηηθνύ
καζήκαηνο. Σέινο, επηιέγνληαο ην θνπκπί Create Survey γηα λα νινθιεξσζεί ε
δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμηνιόγεζεο. Δπηπξόζζεηα ζηελ ελόηεηα απηή βιέπνπκε θαη ηνπο
ζπλδέζκνπο (urls) πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Οη
ζύλδεζκνη απηνί απνζηέιινληαη ζηνπο ζπνπδαζηέο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ηηο αμηνινγήζεηο.
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Εικόνα 2. Δημιοςπγία Αξιολόγησηρ

Ενεπγοποίηση αξιολόγησηρ
ηελ ελόηεηα απηή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη κηα ππάξρνπζα αμηνιόγεζε. Να
ζεκεησζεί όηη κηα αμηνιόγεζε παξακέλεη ελεξγή κόλν θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο
αμηνιόγεζεο πνπ γίλεηαη γηα ην εθάζηνηε κάζεκα είηε εξγαζηεξίνπ, είηε ζεσξίαο. Αθνύ
ζπλδεζεί ζηελ εθαξκνγή επηιέγεη ηελ θαξηέια πνπ αλαγξάθεη «ACTIVATION». Όπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Εικόνα 3, ζηελ νζόλε εκθαλίδνληαη νη ππάξρνπζεο αμηνινγήζεηο κε ηε
δπλαηόηεηα επηινγήο ηεο αμηνιόγεζεο πνπ επηζπκεί λα ελεξγνπνηήζεη ν ρξήζηεο. ην
ζελάξην καο έζησ επηιέγεη ηελ αμηνιόγεζε κε ηίηιν: «ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ,
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ-IΙ”, ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΟΤΔΑΣΕ». ηε ζπλέρεηα
αλνίγεη κηα ιίζηα κε ηηο αμηνινγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα απηό ην κάζεκα. Δδώ βιέπνπκε
όηη έρεη γίλεη ήδε κία αμηνιόγεζε ε νπνία έρεη νινθιεξσζεί. Δπνκέλσο αλ ν ρξήζηεο
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επηζπκεί λα ηελ ελεξγνπνηήζεη μαλά αξθεί λα αθαηξέζεη ηελ επηινγή από ην θνπηάθη
«Completed».

Δπίζεο

εθεί

κπνξεί

λα

αιιάμεη

θαη

ην

θνππόλη

(token).

Αθνύ

ελεξγνπνηήζεη ηελ αμηνιόγεζε γηα ην κάζεκα κπνξεί λα νξίζεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ
ζα είλαη ελεξγή επηιέγνληαο ην θνπηάθη Limit Validation Period. ην παξάδεηγκα καο
επηιέμακε

λα

είλαη

ελεξγή

ε

αμηνιόγεζε

από

10/05/2012

έσο

17/05/2012.

Δλαιιαθηηθά αλ δελ επηιέμεη ην θνπηάθη πεξηνξηζκνύ, ε αμηνιόγεζε ζα παξακείλεη ελεξγή
έσο όηνπ ν ρξήζηεο ρεηξνθίλεηα επηιέμεη ηελ απελεξγνπνίεζε ηεο (από ην θνπηάθη
Completed).

Εικόνα 3. Επεξεπγασία Αξιολόγησηρ
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