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Έργο «2.2.3 στ Αρχιµήδης ΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Σερρών» 

 
Υποέργο µε τίτλο «Βέλτιστη Αυτόµατη Κατάρτιση Ωρολόγιου Προγράµµατος 
Μαθηµάτων και Εξετάσεων για Σχολές ΑΕΙ & ΤΕΙ µε χρήση µεθόδων Εξελικτικής 
Υπολογιστικής» 
 
Π.Ε.4 :  Πιλοτική δοκιµή στο ΤΕΙ Σερρών, στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση της αξιοπιστίας, ευχρηστίας και χρησιµότητας του λογισµικού µε διενέργεια 
έρευνας µέσω ερωτηµατολογίων µεταξύ των µελών ΕΠ των ιδρυµάτων. 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
 
 Στα πλαίσια του ΠΕ4 διενεργήθηκε έρευνα ανάµεσα στα µέλη ΕΠ των ιδρυµάτων 
σχετικά µε την αξιολόγηση της ευχρηστίας, της αξιοπιστίας και της χρησιµότητας του 
λογισµικού που αναπτύχθηκε στο ΠΕ3 για την Αυτόµατη Παραγωγή Ωρολόγιων 
Προγραµµάτων µε χρήση µεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής. Για τον σκοπό αυτό 
καταρτίστηκε ένα ερωτηµατολόγιο µε 10 ερωτήσεις, και µοιράστηκε ηλεκτρονικά στα µέλη 
ΕΠ των ιδρυµάτων. Οι ερωτήσεις που συµπερίλήφθηκαν στο ερωτηµατολόγιο είναι οι 
ακόλουθες: 
 
Ερώτηση 1: Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την εφαρµογή «Αυτόµατης Κατάρτισης Ωρολόγιου 

Προγράµµατος µε Χρήση Μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής» ?  
Ερώτηση 2: Θα εµπιστευόσασταν την παραγωγή του ωρολόγιου προγράµµατος του 

Τµήµατός σας στην εφαρµογή αυτή ?  
Ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το Τµήµα η δυνατότητα παραγωγής βέλτιστων 

ωρολόγιων προγραµµάτων µέσα σε λίγες ώρες από την εκτέλεση της 
εφαρµογής, σε αντίθεση µε τον χειροκίνητο τρόπο που απαιτούσε αρκετές 
ηµέρες ή και εβδοµάδες ?  

Ερώτηση 4: Θα δεχόσασταν να καταχωρείτε στην διαδικτυακή έκδοση της εφαρµογής αυτής 
τις προτιµήσεις σας για το ωράριό σας στην αρχή κάθε εξαµήνου, ώστε να 
υποβοηθάτε την αυτόµατη κατάρτιση του ωρολόγιου προγράµµατος ?  

Ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι θα είναι πλεονέκτηµα να πληροφορείστε εσείς αλλά και οι 
φοιτητές το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων µε αυτόµατο τρόπο µέσω του 
διαδικτύου λίγες µόνο ώρες µετά την εκκίνηση του Γενετικού Αλγόριθµου για 
την εύρεση του βέλτιστου προγράµµατος ?  

Ερώτηση 6: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του ωρολόγιου 
προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα βοηθήσει στην εξάλειψη των παραπόνων 
των καθηγητών και των φοιτητών σχετικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ?  
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Ερώτηση 7: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του ωρολόγιου 
προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα βοηθήσει στην ορθολογική χρήση των 
αιθουσών και των πόρων του Τµήµατος  ? 

Ερώτηση 8: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του ωρολόγιου 
προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα µειώσει τις µετακινήσεις καθηγητών και 
φοιτητών από αίθουσα σε αίθουσα µέσα στον χώρο του Ιδρύµατος   ?  

Ερώτηση 9: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του ωρολόγιου 
προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα καταφέρει να µειώσει τις «κενές ώρες» 
στο πρόγραµµα των καθηγητών και των φοιτητών ? 

Ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι η εφαρµογή µίας τέτοιας καινοτοµικής µεθόδου 
αυτοµατοποίησης των διαδικασιών του Τµήµατος θα συµβάλλει στην βελτίωση 
της συνολικής εικόνας του Τµήµατος και θα αποτελέσει ένα όχηµα για την 
περαιτέρω προβολή και ανάδειξη του Τµήµατος ?  

 
Συγκεντρώθηκαν συνολικά 9 απαντηµένα ερωτηµατολόγια. Οι απαντήσεις των µελών ΕΠ 
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ερώτηση: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Καθηγητής 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Καθηγητής 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1
Καθηγητής 3 1 2 1 1 1 3 2 2 2 1
Καθηγητής 4 2 3 2 1 1 3 2 3 3 2
Καθηγητής 5 1 2 1 1 2 2 1 2 3 1
Καθηγητής 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Καθηγητής 7 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2
Καθηγητής 8 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Καθηγητής 9 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1

 
Σε κάθε ερώτηση, η απάντηση ήταν διαβαθµισµένη ως εξής : 
 
1. Πάρα πολύ 2. Αρκετά 3. Μέτρια 4. Λίγο 5. Καθόλου 
     
 
Σε κάθε απάντηση υπολογίστηκε το ποσοστό θετικών απαντήσεων µε ένα τρόπο ώστε αν µία 
απάντηση πάρει βαθµό 1 από όλους τους συµµετέχοντες, τότε να προκύπτει ως ποσοστό το 
100%, ενώ αν πάρει από όλους 5 τότε να προκύπτει το 0%. 
Ο τύπος υπολογισµού είναι ο ακόλουθος : 
 
Ποσοστό = (Σ (5-Απάντηση(i)) ) / 36 * 100% 
 
Όπου : Σ  σηµαίνει άθροισµα για όλους τους συµµετέχοντες 
 Απάντηση(i)  είναι η απάντηση του κάθε καθηγητή (1..5) 

36 είναι το µέγιστο άθροισµα για Απάντηση(i)=1 για όλα τα i 
 
Έτσι για κάθε ερώτηση ο υπολογισµός δίνει τα εξής αποτελέσµατα: 
 
Για την ερώτηση 1: Πόσο χρήσιµη θεωρείτε την εφαρµογή «Αυτόµατης Κατάρτισης 
Ωρολόγιου Προγράµµατος µε Χρήση Μεθόδων Εξελικτικής Υπολογιστικής» 
Ποσοστό θετικής άποψης : 97,22% 
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Για την ερώτηση 2: Θα εµπιστευόσασταν την παραγωγή του ωρολόγιου προγράµµατος του 
Τµήµατός σας στην εφαρµογή αυτή ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 88,89% 
 
Για την ερώτηση 3: Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το Τµήµα η δυνατότητα παραγωγής 
βέλτιστων ωρολόγιων προγραµµάτων µέσα σε λίγες ώρες από την εκτέλεση της εφαρµογής, 
σε αντίθεση µε τον χειροκίνητο τρόπο που απαιτούσε αρκετές ηµέρες ή και εβδοµάδες ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 97,22% 
 
Για την ερώτηση 4: Θα δεχόσασταν να καταχωρείτε στην διαδικτυακή έκδοση της 
εφαρµογής αυτής τις προτιµήσεις σας για το ωράριό σας στην αρχή κάθε εξαµήνου, ώστε να 
υποβοηθάτε την αυτόµατη κατάρτιση του ωρολόγιου προγράµµατος ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 100% 
 
Για την ερώτηση 5: Πιστεύετε ότι θα είναι πλεονέκτηµα να πληροφορείστε εσείς αλλά και οι 
φοιτητές το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων µε αυτόµατο τρόπο µέσω του διαδικτύου λίγες 
µόνο ώρες µετά την εκκίνηση του Γενετικού Αλγόριθµου για την εύρεση του βέλτιστου 
προγράµµατος ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 94,44% 
 
Για την ερώτηση 6: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του 
ωρολόγιου προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα βοηθήσει στην εξάλειψη των παραπόνων 
των καθηγητών και των φοιτητών σχετικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 69,44% 
 
Για την ερώτηση 7: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του 
ωρολόγιου προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα βοηθήσει στην ορθολογική χρήση των 
αιθουσών και των πόρων του Τµήµατος  ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 94,44% 
 
Για την ερώτηση 8: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του 
ωρολόγιου προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα µειώσει τις µετακινήσεις καθηγητών και 
φοιτητών από αίθουσα σε αίθουσα µέσα στον χώρο του Ιδρύµατος   ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 80,56% 
 
Για την ερώτηση 9: Πιστεύετε ότι η αυτοµατοποίηση της διαδικασίας παραγωγής του 
ωρολόγιου προγράµµατος µε βέλτιστο τρόπο θα καταφέρει να µειώσει τις «κενές ώρες» στο 
πρόγραµµα των καθηγητών και των φοιτητών ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 77,78% 
 
Για την ερώτηση 10: Πιστεύετε ότι η εφαρµογή µίας τέτοιας καινοτοµικής µεθόδου 
αυτοµατοποίησης των διαδικασιών του Τµήµατος θα συµβάλλει στην βελτίωση της 
συνολικής εικόνας του Τµήµατος και θα αποτελέσει ένα όχηµα για την περαιτέρω προβολή 
και ανάδειξη του Τµήµατος ? 
Ποσοστό θετικής άποψης : 91,67% 
 
Τα παραπάνω ποσοστά ανά ερώτηση συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
 
Ερώτηση 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ποσοστό 97,22% 88,89% 97,22% 100,0% 94,44% 69,44% 94,44% 80,56% 77,78% 91,67%
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Από την µελέτη των απαντήσεων προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 
 

Στις περισσότερες ερωτήσεις αξιολόγησης οι απαντήσεις είναι γενικά θετικές, µε 
υψηλότερα ποσοστά στην ερώτηση 4 (100%) που σχετίζεται µε την ανάληψη της επιπλέον 
υποχρέωσης για την καταχώρηση πληροφοριών στο σύστηµα, ώστε να τροφοδοτηθεί µε τα 
σωστά δεδοµένα, στην ερώτηση 1 (97,22%) που σχετίζεται µε την χρησιµότητα της 
εφαρµογής και στην ερώτηση 3 (97,22%) που σχετίζεται µε την ωφέλεια που θα προκύψει 
για το Τµήµα από την χρήση της εφαρµογής. 
 

Το χειρότερο ποσοστό (69,44%) συναντάται στην ερώτηση 6 που σχετίζεται µε την 
εξάλειψη παραπόνων των καθηγητών και των φοιτητών σχετικά µε το ωρολόγιο πρόγραµµα, 
ίσως επειδή υπάρχει η πεποίθηση ότι οι λύσεις που παράγονται από τις µεθόδους Εξελικτικής 
Υπολογιστικής, ειδικά σε προβλήµατα µε µεγάλο αριθµό περιορισµών, πετυχαίνουν ένα 
βέλτιστο συµβιβασµό µεταξύ αλληλοσυγκρουόµενων απαιτήσεων, που ως «συµβιβασµός» 
µπορεί να εγείρει υποκειµενικές ενστάσεις και παράπονα. 
 

Ιδιαίτερα θετική είναι η άποψη των καθηγητών, για την ερώτηση 5 (94,44%) που 
σχετίζεται µε την βελτίωση της πληροφόρησης καθηγητών και φοιτητών σχετικά µε το 
ωρολόγιο πρόγραµµα, δια µέσω της εφαρµογής, όπως και για την ερώτηση 7 (94,44%) που 
σχετίζεται µε την βελτίωση της ορθολογικής χρήσης των πόρων του Ιδρύµατος. 
 
 Συµπερασµατικά η άποψη των καθηγητών για την λειτουργία της εφαρµογής 
βέλτιστης και αυτόµατης παραγωγής ωρολόγιων προγραµµάτων κρίνεται θετικότατη σε όλα 
τα σηµεία, µε µόνη ίσως εξαίρεση το θέµα της εξάλειψης των παραπόνων φοιτητών και 
καθηγητών για τις επιλογές του ωρολόγιου προγράµµατος. Αυτό εν µέρει µπορεί να 
αποδοθεί: 
Α) στο γεγονός ότι οι πόροι του ιδρύµατος (αίθουσες, καθηγητές, κ.λ.π.) είναι περιορισµένοι 
µε συνέπεια σε ένα ωρολόγιο πρόγραµµα να δηµιουργούνται αλληλοσυγκρουόµενοι 
περιορισµοί που συναγωνίζονται για την χρήση των πόρων, µε αποτέλεσµα η βέλτιστη λύση 
να αποτελεί απλά ένα «χρυσό» συµβιβασµό µεταξύ αυτών των περιορισµών, που µπορεί να 
δηµιουργεί υποκειµενικά παράπονα, 
Β) στην φύση του ανθρώπου που έτσι και αλλιώς βλέπει τα πράγµατα υποκειµενικά και εν 
µέρει «εγωιστικά», µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συµβιβαστεί µε λύσεις που ευνοούν το 
γενικό όφελος και λιγότερο ίσως το ατοµικό. 
 
 
 

Ο Επιστηµονικώς Υπεύθυνος 
Σπυρίδων Α. Καζαρλής 
 
 
 
∆ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
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