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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜ
ΜΕΝΟ ΤΟΥ
Υ ΠΑΚΕΤΟΥ
Υ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΣ

Το Π
Πακέτο Εργγασίας 8 αφ
φορά στη δδημιουργία
α υποστήριξης τοπικοού πληροφο
οριακού
συσττήματος συ
υμβατό μεε τις λειτουυργίες τηςς Α.ΔΙ.Π το οποίο θα περιλαμβάνει
διαδικασίες υπο
οστήριξης της οργάνω
ωσης της αξιολόγηση
α
ης με δυναττότητες ασ
σφαλούς
ποποιημένω
ων δεδομέννων και αξιόπιστης διαχείρισηης αποτελεεσμάτων
εισαγγωγής τυπ
και έέκδοσης εκ
κθέσεων σε περιβάλλο
ον διαδικτύ
ύου.
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2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Ν
Όσονν αφορά στο ΠΣ Oran
nge Surveyss επανασχεδ
διάσθηκε η διαλειτουργγικότητα μετταξύ του
ΠΣ Orange Su
urvey και LimeSurvey
L
y. Υλοποιήθ
θηκε ένα νέο
ν
Applicaation Progrramming
moteControll2 http://co
ode.uoa.gr/p
p/limesurveey/) που εξυ
υπηρετεί
Interrface (Limesurvey Rem
την εεπεκτασιμόττητα και πολυεπίπεδη
η αρχιτεκτοννική της πλ
λατφόρμας.. Η υλοποίίηση του
Limeesurvey Rem
moteControl2 παραχωρ
ρήθηκε προς χρήση κα
αι στην ανο ικτή κοινόττητα που
συντη
ηρεί το λογγισμικό Lim
mesurvey κα
αι περιλαμβ
βάνεται από
ό την έκδοσση 2.0 στο επίσημο
πακέέτο του λογισ
σμικού.
Προσ
στέθηκαν επ
πίσης νέες λειτουργικότ
λ
τητες όπως


η παρακ
κολούθηση σε πραγμα
ατικό χρόνο
ο των συμμ
μετεχόντων μέσα από γραφικό
διάγραμμ
μα



ο έλεγχο
ος της προ
οϋπόθεσης κατάθεσηςς βαθμολογ
γίας πριν ττην πρόσβα
αση στα
στατιστικ
κά αποτελέσ
σματα αξιολλόγησης



η δυνατό
ότητα επιλογής μεταξύ μαθημάτωνν από διαφο
ορετικά προογράμματα σπουδών
σ
του ίδιου
υ τμήματος



η υποσττήριξη πολ
λλαπλών ggroup ερωττήσεων, ένα
α για κάθθε διδάσκονντα του
μαθήματτος
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Προσ
στέθηκε σττο περιβάλλον portal http://surrvey.uoa.gr βασικά σττοιχεία συμ
μμετοχής
δημό
όσια προσβά
άσιμα για:


τα τρία πρώτα
π
τμήματα με την μ
μεγαλύτερη συμμετοχή



τα τρία πρώτα
π
μαθήματα με τηνν μεγαλύτερ
ρη συμμετοχ
χή

Στο εξάμηνο αναφοράς ολοκληρώ
ώθηκε η αξιολόγηση
α
ων του χεειμερινού
μαθημάτω
ακαδ
δημαϊκού έττους 2012-2
2013. Σε αυυτή δημιου
υργήθηκαν
ερωττηματολόγ
για αξιολόγγησης μαθθημάτων

συνολικά 316 ηλεκτρονικά

ο
συμμπληρώθηκα
αν 4823
για τα οποία

απαν
ντήσεις, όπ
πως σημειώννεται στο πα
αρακάτω πίννακα
Μέθο
οδος Συμμετοχής

Αριθμός

Συμπ
πληρωμένα
α

Ηλεκτρον
νικών

ερωττηματολόγιια

Ερωτηματτολογίων
Κουπ
πόνι (token
n)

27

356

Ηλεκ
κτρονικό λογαριασμό
λ
ό (login)

279

4467

Όσονν αφορά το ΠΣ Rep
ports, ολοκ
κληρώθηκε η φάση τη
ης δοκιμασστικής παρα
αγωγικής
λειτο
ουργίας με την καταχ
χώρηση σττοιχείων απ
πό ένα ενδ
δεικτικό τμήήμα (Γεωλ
λογίας &
Γεωπ
περιβάλλονττος) και ανττιμετωπίσθη
ηκε το σύνο
ολο των προ
οβλημάτων που διαπισττώθηκαν
σε αυυτή. Η εφαρ
ρμογή δόθη
ηκε προς συυμπλήρωση των στοιχείων που αφ
φορά το ακα
αδημαϊκό
έτος 2011-2012 στο σύνολ
λο των τμ
μημάτων το
ου ιδρύματτος, χωρίς να παραττηρηθούν
βλήματα λειττουργίας.
προβ
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3. Π
ΠΡΟΒΛΗ
ΗΜΑΤΑ
Δεν π
παρουσιάστηκαν ιδιαίτεερα προβλή ματα κατά το εξάμηνο αναφοράς.

