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Özet

Bu çalışma okulumuzun halihazırda devam

eden bir projesi olan Akıllı Kampüs projesine

destek olma amacı ile fakültemizin sınav

takvimini web tabanlı oluşturacak ve

yayınlanabilecek bir platform oluşturulması

amaçlandı. Tasarlanan hızlı algoritma ile

derslerin çakışmadan sınav takviminin

oluşturulması sağlandı.

Proje İçeriği

A

B

Veritabanı Yapısı ve Tasarım

İletişim Bilgileri

GİRİŞ  

Bir işletme eğitimcinin performans

değerlendirmesini yaparak, eğitimcinin çalıştığı

işteki başarı oranlarını görebilir, eksik gördüğü

konularda ise geri dönüş sağlayabilir. Amacına

uygun bir performans değerlendirme sistemi ile

eğitimci eğitim verdiği kişilerden kendi

perfomansına yönelik geribildirim aldığı için bu

süreçte aktif rol oynarlar.Hem eğitimcinin

bilinçlenmesi hem de eğitim alan kişilerin aldığı

bilgileri uygulayabilmesi açısından önemlidir.

MEVCUT SİSTEMİN TANIMI, İNCELENMESİ

Proje Web tabanlı olup yöneticinin karar

almasına yardımcı olacak sistem üzerine

kurulmuştur. Okulun sahip olduğu derslikler,

dönemdeki dersler ve öğretim görevlilerinin

güncel verilerinin veritabanında tutularak

çakışma yaşanmadan en uygun şekilde

tasarlanması amacıyla oluşturulmuştur.

YÖNTEM-METOD

Çalışma kapsamında fakültemizin 2021

Bahar dönemi ders listesi baz alınarak, öğretim

görevlileri, derslikler ve dersler seçilmiş, ve

MySQL veritabanına eklenerek veritabanı

oluşturulmuştur. Öğretim görevlilerinin dersleri,

sınav tarihleri, sınav saatleri gibi verilerle oluşan

veritabanını, PHP ile uygulamanın web tabanlı

arayüzü tasarlandı, bu arayüzde genel olarak

fakültenin toplam derslik sayısı, öğretim görevlisi

sayısı ve ders sayısı yöneticiye genel bilgi

vermek amacıyla dashboardda sunulmuştur.

Aynı zamanda algoritma sonucunda hesaplanan

ve oluşturulan sınav takvimini sisteme giriş

yapmadan öğrencilerin görebilmesi için

görüntüleyebilecekleri bir buton ve filtre paneli

eklenerek bölümlerine, dönemlerine veya

hocalarına göre sınav takvimini

görüntüleyebilmeleri sağlanmıştır. MySQL ile

sorgulanan veriler Php kodları ile veritabanından

çekilmiş ve Web tabanlı olması sağlanmıştır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ – 30 Mayıs 2022

Sonuç ve Öneriler

• Sınav yapılan 25 farklı dersliğin bulundu İktisadi

ve İdari Bilimler fakültemizin, 2021 Bahar

dönemi için 139 öğretim görevlisi ve 549 ders ile

yoğun bir programa sahiptir. Bu açıdan

baktığımızda bu yoğun veritabanının akıcı

şekilde çalışması için bir algoritma yazılmıştır.

Bu algoritma sayesinde sınav takvimi hızlı ve

belirlenen tarihler aralığında oluşturulabilir,

oluşturulduktan sonra çakışma problemi

olmadan doğru bir şekilde yayınlanabilmesi

sağlanabilmektedir. Ayrıca Ana Sayfada verilen

info cardlar ile derslik, öğretim üyesi ve ders gibi

bilgiler gerekli yöneticiye özet olarak

sunulabilmektedir.
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Okulumuzun eskiyen sınav sistemini güncel

tasarım ve yazılım teknolojilerine adapte

edebilmesi, sahip olunan derslik, ders ve öğretim

üyesi gibi bilgilerin güncel veritabanlarında

saklanması büyük önem taşımaktadır. Özellikle

fakültemizin Akıllı Kampüs projesi ile teknolojik

altyapısının geliştiği bir dönemdeyken sınav

sisteminin de güncellenmesi oldukça faydalı

olacaktır. Yapılan çalışmanın amacına uygun

kullanılması ve üniversitemizin sınav sisteminin

bu sistem üzerinden oluşturulmasının doğru

hamle olacağı aşikardır.
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Kullanılan Teknik ve Yöntemler

• Html   

• Css        

• MySQL

• Php    

• Javascript       
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