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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Το διαδίκτυο συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες πληροφοριών, οι οποίες λόγω του 

όγκου τους πολλές φορές μένουν αναξιοποίητες. Οι τεχνικές εξόρυξης γνώσης μπορούν 

να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία της ανάκτησης χρήσιμων πληροφοριών από τον 

ιστό και να συνδυαστούν με συστήματα που μπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα συστήματα συστάσεων, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιούν την υπάρχουσα γνώση και να εντοπίζουν αυτόματα τις κατάλληλες επιλογές 

από ένα μεγάλο αριθμό εναλλακτικών, με βάση ορισμένα καθορισμένα κριτήρια. Για το 

λόγο αυτό τα συστήματα συστάσεων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τεχνικές εξόρυξης 

γνώσης, οι οποίες μέσα από πληθώρα πληροφοριών μπορούν να εξάγουν χρήσιμα 

στοιχεία που βοηθούν στην αυτοματοποιημένη παραγωγή συστάσεων, διαδικασία που 

γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκη όταν η πρόταση πρέπει να γίνει με βάση πολλαπλά 

κριτήρια, με διαφορετικά βάρη το καθένα.  

Εφαρμογές των συστημάτων συστάσεων υπάρχουν σε τομείς όπως η ψυχαγωγία, το 

ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και σε διαδικτυακές υπηρεσίες. Μία ακόμη εφαρμογή τους 

είναι και το πρόβλημα της αξιολόγησης ανθρώπινων χαρακτηριστικών, όπου τα 

κριτήρια των συστάσεων θα είναι οι δεξιότητες των ανθρώπων και το αντικείμενο της 

σύστασης θα είναι το πρόσωπο που αξιολογείται. Αυτά ονομάζονται συστήματα 

ηλεκτρονικών προσλήψεων (e-recruitment συστήματα) και αυτοματοποιούν τη 

διαδικασία της δημοσίευσης θέσεων εργασίας και τη λήψη βιογραφικών σημειωμάτων. 

Το πρόβλημα των ηλεκτρονικών προσλήψεων έχει δύο όψεις: Μπορεί να είναι είτε 

προσανατολισμένο στον υποψήφιο (seeker oriented) είτε προσανατολισμένο στον 

εργοδότη (company oriented). Στην πρώτη περίπτωση το σύστημα ηλεκτρονικών 

προσλήψεων προτείνει στον υποψήφιο μία λίστα από θέσεις εργασίας που ταιριάζουν 

καλύτερα στο προφίλ του. Στη δεύτερη περίπτωση οι εργοδότες δημοσιεύουν τις 

προδιαγραφές των διαθέσιμων θέσεων εργασίας οι υποψήφιοι εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον και στη συνέχεια γίνεται κατάταξη των υποψηφίων με βάση κριτήρια που 

εξαρτώνται από τη θέση εργασίας. 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η μελέτη και η εφαρμογή 

τεχνικών εξόρυξης γνώσης ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία των συστάσεων. Οι τεχνικές 

που προτείνονται εφαρμόζονται σε συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων 

προσανατολισμένων στον εργοδότη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των συστημάτων συστάσεων και δίνεται 

έμφαση στα συστήματα όπου οι συστάσεις βασίζονται στο φιλτράρισμα με βάση το 

περιεχόμενο. Σαν παράδειγμα των συστημάτων συστάσεων χρησιμοποιήθηκε ένα 
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σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων προσανατολισμένο στον εργοδότη που 

αυτοματοποιεί την αξιολόγηση των υποψηφίων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται μία νέα προσέγγιση στην κατάταξη υποψηφίων με πολλές βελτιώσεις σε 

σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα. Η προσέγγιση που προτείνεται διαφέρει από τα 

υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων στο γεγονός ότι δε δέχεται 

βιογραφικά, αλλά οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα στοιχεία του προφίλ τους 

χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες φόρμες μέσω διαδικτύου. Ακόμη, μοντελοποιεί τα 

βιογραφικά που προκύπτουν με χρήση της HR-XML γλώσσας μοντελοποίησης και στη 

συνέχεια κατατάσσει τους υποψηφίους, βαθμολογώντας τα προσόντα τους ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας. Η διαδικασία βαθμολόγησης και κατάταξης 

βασίζεται στον αλγόριθμο Analytic Hierarchy Process, ή AHP (Saaty, 1990). Για να 

ελεγχθεί η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του συστήματος σχεδιάστηκε και 

εκτελέστηκε  ένα σενάριο, που χρησιμοποίησε θέσεις εργασίας από το γραφείο 

διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, προτείνεται μία μέθοδος δημιουργίας συστάσεων που 

βασίζεται στην αυτόματη εξόρυξη των στοιχείων της προσωπικότητας των χρηστών. Το 

τελευταίο βασίζεται στη γλωσσολογική ανάλυση των γραπτών δεδομένων που 

σχετίζονται με τους υποψηφίους και είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες κοινωνικής 

δικτύωσης. Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των υποψηφίων θεωρούνται μεγάλης 

σημασίας στις περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά αγνοούνται εντελώς στα υπάρχοντα 

συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων. Στο σύστημα παροχής συστάσεων που 

υλοποιήθηκε, υπολογίστηκε η εξωστρέφεια του κάθε υποψηφίου, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε σαν ένα από τα κριτήρια κατάταξης. Στη συνέχεια, περιγράφεται η 

αρχιτεκτονική του συστήματος και παρουσιάζεται η εφαρμογή διαδικτύου που 

υλοποιήθηκε, η οποία ουσιαστικά είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών 

προσλήψεων που κατατάσσει τους υποψηφίους για κάθε θέση εργασίας. Η εφαρμογή 

αυτή δοκιμάστηκε με πραγματικά δεδομένα μέσω ενός πιλοτικού σεναρίου που 

σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το τμήμα προσωπικού της Novartis Hellas. Για τα 

πειραματικά αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν 100 ελληνικά ιστολόγια και 

υπολογίστηκαν τα LIWC σκορ για κάθε κατηγορία λέξεων σε κάθε ιστολόγιο. Τα 

αποτελέσματα αξιολογήθηκαν από έμπειρους υπεύθυνους προσλήψεων και δείχνουν 

την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε ένα πραγματικό σενάριο πρόσληψης 

προσωπικού.  

Στο τρίτο κεφάλαιο προτείνεται η εφαρμογή εποπτευόμενων αλγορίθμων μάθησης 

(supervised learning algorithms) σε αυτοματοποιημένα συστήματα συστάσεων, για να 

αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατάταξης. Η προτεινόμενη μέθοδος εφαρμόζεται σε 

ένα σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων όπου, ένα σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων 

εξάγεται  από το  LinkedIn προφίλ του υποψηφίου και υπολογίζονται τα χαρακτηριστικά 

της προσωπικότητάς του χρησιμοποιώντας γλωσσολογική ανάλυση στις δημοσιεύσεις 
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του ιστολογίου του. Το νέο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι πλέον αξιοποιεί τις 

κατατάξεις που έκανε ο υπεύθυνος προσλήψεων για κάθε θέση εργασίας, τις 

χρησιμοποιεί σαν δεδομένα εκπαίδευσης και ενσωματώνοντας αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης, το σύστημα «μαθαίνει» και ταξινομεί τους υποψηφίους με βάση τις 

προηγούμενες επιλογές. Μία ακόμη βελτίωση που προτείνεται στο κεφάλαιο αυτό 

είναι η δημιουργία και χρήση ταξινομίας, ώστε να γίνεται σημασιολογική αναζήτηση 

των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε θέση εργασίας και να μετράται η σχετική 

προϋπηρεσία. Χρησιμοποιώντας τη σημασιολογική αναζήτηση, το σύστημα μπορεί να 

ανταποκριθεί σε κάθε θέση εργασίας ακόμα και αν απαιτεί συγκεκριμένη προϋπηρεσία 

και εξειδικευμένα προσόντα. Τα αποτελέσματα του συστήματος που υλοποιήθηκε για 

την εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται συγκρίθηκαν με τις κατατάξεις ενός 

υπεύθυνου προσλήψεων και έδειξαν ότι το σύστημα που αναπτύχθηκε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες με πολύ καλή ακρίβεια. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μέθοδος εξόρυξης γνώσης σε επίπεδο 

κλώνων μοντέλων για την εκτίμηση της ποιότητας των εφαρμογών. Η μέθοδος 

προτείνει τη μοντελοποίηση του εννοιολογικού συστήματος μιας εφαρμογής. Στη 

συνέχεια, εφαρμόζοντας εργαλεία ανάκτησης υπογράφων γίνεται αναζήτηση κλώνων 

μοντέλων και υπολογίζονται οι κατάλληλες μετρικές ποιότητας. Σκοπός της 

μεθοδολογίας και του συστήματος που αναπτύχθηκε είναι να ανιχνεύει προβλήματα 

στο εννοιολογικό σχήμα μιας εφαρμογής όσο αφορά στην αποδοτικότητα, στη 

συνέπεια, στην ευχρηστία και γενικά στην ποιότητα μιας εφαρμογής. Η προτεινόμενη 

μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στη φάση του σχεδιασμού μιας 

εφαρμογής είτε στην ανακατασκευή της. Η σωστή λειτουργία του συστήματος που 

αναπτύχθηκε επιβεβαιώνεται πειραματικά μέσω ενός πιλοτικού σεναρίου. 
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DISSERTATION SUMMARY  

The internet gathers vast amounts of information, which remain unexploited. Data 

mining techniques can automate the process of extracting knowledge from the web, 

which can be exploited by information systems. On the other hand recommender 

systems can utilize knowledge for a specific domain to automatically find the best choice 

from a large number of alternatives according to certain specified criteria. Thus 

recommender systems are closely related to data mining techniques, which can be 

employed to extract useful data and produce automatic recommendations. This process 

becomes more complex when the recommendations are based on multiple criteria with 

different weights.  

Recommender systems have many applications in the areas of entertainment, e-

commerce and other web services. Another application is the problem of assessing 

human traits, where the recommendation criteria are the candidates’ skills and the 

recommendation objective is to assess candidate’s relevance to a specific position. 

These are termed e-recruitment systems and automate the process of publishing 

positions and receiving CVs. The online recruitment problem is two-sided: It can be 

seeker-oriented or company-oriented. In the first case the e-recruitment system 

recommends to the candidate a list of job positions that better fit his profile. In the 

second case recruiters publish the specifications of available job positions, the 

candidates apply and then they are ranked based on criteria that depend on the job 

position. 

The purpose of this thesis is the study the application of data mining techniques with 

an objective to improve the recommendation process. The proposed techniques are 

applied to company-oriented e-recruitment systems. Specifically, the first chapter 

presents the basic characteristics of the recommender systems and focuses on systems 

that make content-based predictions. As an example of recommender systems a 

company oriented e-recruitment system was used to automatically evaluate job 

applicants. In this chapter, a new approach for candidate ranking is presented that has 

many improvements over the existing systems. The proposed approach differs from 

conventional e-recruitment systems in that it does not accept CVs, but candidates fill 

predefined online forms. Moreover, it models the resulting CVs using the HR-XML 

modeling language and then ranks the candidates, graduating the required qualifications 

for each job. The process of scoring and ranking algorithm is based on the Analytic 

Hierarchy Process, or AHP. To test the functionality and the efficiency of the system a 

scenario was set based on job offers from the liaison office of the University of Patras. 
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The second chapter proposes a recommender system based on the algorithm of 

Analytic Hierarchy Process (AHP) and the automatic extraction of the users’ personality 

elements. The latter is based on the linguistic analysis of text data associated with the 

candidates and are available on social networking sites. The personality traits of the 

candidates are very important in most jobs, but completely ignored in the existing e-

recruitment systems. Then, the system architecture is shown and the Web application 

that was implemented is presented, which is essentially an integrated e-recruitment 

system that ranks the candidates for each job. This application was tested with real data 

through a pilot script that was designed in collaboration with the personnel department 

of Novartis Hellas. For the experimental results were used 100 Greek blogs and LIWC 

scores were calculated for each category of words in each blog. The results were 

evaluated by experienced recruiters and show the effectiveness of the system in real 

scenario recruitment. 

The third chapter introduces the application of supervised learning algorithms on 

automated recommender systems, to solve the problem of ranking. The proposed 

method is applied to an e-recruitment system where a set of objective criteria is 

extracted from the  candidate’s LinkedIn profile and then his personality traits are 

calculated using linguistic analysis to his blog posts. The new feature of this method is 

that it uses the recruiter’s rankings for each job position, uses them as training data and 

incorporates machine learning algorithms. The system “learns” and ranks the candidates 

based on previous recommendations. Another enhancement proposed in this chapter is 

the development and use of a taxonomy, to enable a semantic matching of the skills 

required for each job position and calculate the relevant experience. Using semantic 

matching, the system can respond to any job position even of it requires specific job 

experience and specialized skills. The results of the system implemented to validate the 

proposed method, were compared to a recruiter’s ranking and showed that the 

implemented system can be used in real world with very good accuracy. 

The fourth chapter presents a method for model clones mining to evaluate the 

applications’ quality. The method proposes the modeling of the conceptual schema of 

the application. Then, using tools for sub graphs mining a search for model clones is 

performed and the appropriate quality metrics are calculated. The purpose of the 

methodology and the implemented system was to detect problems in the conceptual 

schema of an application regarding the efficiency, consistency, usability and overall 

quality of an application. The proposed methodology can be used either in the design 

phase of an application or in the reconstruction phase. The proper functionality of the 

developed system is experimentally confirmed with a pilot scenario. 
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Συστήματα συστάσεων και εφαρμογές τους 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

συστημάτων συστάσεων και δίνεται έμφαση στα συστήματα όπου οι 

συστάσεις βασίζονται στο φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο. Σαν 

παράδειγμα των συστημάτων συστάσεων χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα 

ηλεκτρονικών προσλήψεων προσανατολισμένο στον εργοδότη που 

αυτοματοποιεί την αξιολόγηση των υποψηφίων. Στη συνέχεια του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται μία νέα προσέγγιση στην κατάταξη υποψηφίων με πολλές 

βελτιώσεις σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα. Η προσέγγιση που 

προτείνεται διαφέρει από τα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικών 

προσλήψεων στο γεγονός ότι δε δέχεται βιογραφικά, αλλά οι υποψήφιοι 

συμπληρώνουν τα στοιχεία του προφίλ τους χρησιμοποιώντας 

προκαθορισμένες φόρμες μέσω διαδικτύου. Ακόμη, μοντελοποιεί τα 

βιογραφικά που προκύπτουν με χρήση της HR-XML γλώσσας μοντελοποίησης 

και στη συνέχεια κατατάσσει τους υποψηφίους, βαθμολογώντας τα προσόντα 

τους ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας. Η διαδικασία 

βαθμολόγησης και κατάταξης βασίζεται στον αλγόριθμο Analytic Hierarchy 

Process, ή AHP (Saaty, 1990). Για να ελεγχθεί η λειτουργικότητα και η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε  ένα 

σενάριο, που χρησιμοποίησε θέσεις εργασίας από το γραφείο διασύνδεσης 

του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

1.1 Εισαγωγή 

Τα συστήματα συστάσεων περιλαμβάνουν όλες τις τεχνικές που παρέχουν 

εξατομικευμένες προτάσεις με σκοπό την ικανοποίηση του χρήστη. Τα βασικά δομικά 

στοιχεία ενός συστήματος συστάσεων είναι η είσοδος, η έξοδος και η μέθοδος 

παραγωγής των προτάσεων. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν γνώση που παρέχεται 

από ειδικούς ή από δεδομένα που είτε εισάγονται από το χρήστη είτε ανακτώνται από 

το διαδίκτυο. Γενικά, τα συστήματα συστάσεων ταξινομούνται σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: φιλτράρισμα με βάση το περιεχόμενο (content based filtering), 

συνεργατικό φιλτράρισμα (collaborative filtering) και υβριδικές προσεγγίσεις (hybrid 

approaches). Το content based filtering βασίζεται στις πληροφορίες των αντικειμένων 

προς σύσταση, ενώ το collaborative filtering (CF) στην «ομοιότητα» των χρηστών 
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προκειμένου να παράγουν συστάσεις. Οι δύο αυτές μέθοδοι μπορούν να συνδυαστούν 

σε υβριδικές προσεγγίσεις (Adomavicius and Tuzhilin, 2005). 

Η προσέγγιση με βάση το περιεχόμενο για την παραγωγή συστάσεων βασίζεται 

στην Ανάκτηση Πληροφορίας (Information Retrieval) και στο Φιλτράρισμα 

Πληροφοριών (Information Filtering). Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να εξαχθούν από 

τους χρήστες ρητά π.χ. μέσω ερωτηματολογίων, ή μέσω της παρακολούθησης της 

συμπεριφοράς τους κατά τη διάρκεια του χρόνου. Σε αντίθεση με τις τεχνικές που 

βασίζονται στο περιεχόμενο, τα συστήματα με συνεργατικό φιλτράρισμα προσπαθούν 

να προβλέψουν τη χρησιμότητα των αντικειμένων για ένα συγκεκριμένο χρήστη 

λαμβάνοντας υπόψη τα αντικείμενα που έχουν βαθμολογηθεί προηγουμένως από 

άλλους χρήστες. Σε αυτή τη διδακτορική διατριβή θα μελετηθούν και οι δύο μέθοδοι 

παραγωγής συστάσεων μέσω της ανάπτυξης διαφορετικών εκδόσεων ενός συστήματος 

συστάσεων και συγκεκριμένα ενός συστήματος ηλεκτρονικών προσλήψεων. 

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο είχε ραγδαία ανάπτυξη και πλέον έχει διεισδύσει 

στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων επηρεάζοντας όλες τις δραστηριότητές τους 

(εργασία, διαπροσωπικές σχέσεις, ψυχαγωγία κτλ.) (Neuman, 2010). Πολλοί είναι αυτοί 

που στρέφονται στο διαδίκτυο για την αναζήτηση εργασίας και χρησιμοποιούν όλο και 

περισσότερο τις web 2.0 υπηρεσίες, όπως το LinkedIn καθώς και ηλεκτρονικά 

συστήματα εύρεσης εργασίας (Bizer, 2005). Πολλές είναι όμως και οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν online συστήματα διαχείρισης γνώσης για την εύρεση και πρόσληψη 

των κατάλληλων υπαλλήλων (Ho et al., 2010, Jansen et al., 2005). Τα συστήματα αυτά 

ονομάζονται ηλεκτρονικά συστήματα προσλήψεων (e-recruitment systems) και στόχος 

τους είναι η αυτοματοποίηση της δημοσίευσης των θέσεων εργασίας, η λήψη 

βιογραφικών σημειωμάτων και η ανάθεση του κατάλληλου υποψηφίου στην κάθε θέση 

εργασίας. 

Πολλά συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων έχουν προταθεί και έχουν στόχο να 

αυτοματοποιήσουν και να επιταχύνουν τη διαδικασία της κατάταξης των υποψηφίων, 

τα οποία βελτιώνουν την όλη διαδικασία και αυξάνουν την αποδοτικότητα. Για 

παράδειγμα, η SAT telecom ανέφερε 44% μείωση κόστους και μεγάλη μείωση στο 

χρόνο που χρειαζόταν στην κάλυψη μιας κενής θέσης από 70 σε 37 μέρες (Pande, 2011) 

μετά την ανάπτυξη και χρήση ενός e-recruitment συστήματος. Στο (Ramar and Sivaram, 

2010) έγινε μία μελέτη σε μία εταιρεία, σύμφωνα με την οποία μόνο ο 1 από τους 120 

υποψηφίους επιλέχθηκε σε μία θέση εργασίας, ενώ το ποσοστό που έφτασε μέχρι τη 

φάση της συνέντευξης ήταν περίπου 1 στους 20. Επομένως είναι απαραίτητος ένας 

αυτοματισμός στη διαδικασία των προσλήψεων, που θα αποφασίσει ποιοι υποψήφιοι 

δεν ταιριάζουν καθόλου στη θέση εργασίας και να μειώσει το χρόνο και το κόστος της 

πρόσληψης. 
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Το διαδίκτυο λειτούργησε για πρώτη φορά σαν εργαλείο προσλήψεων στα μέσα της 

δεκαετίας του 1990 και τα δημοφιλή μέσα μαζικής ενημέρωσης το υποδέχτηκαν σαν 

την αρχή μιας «επανάστασης προσλήψεων» εξαιτίας των ωφελειών που θα πρόσφερε 

στους υπεύθυνους προσλήψεων (Boydell, 2002). Είχε προβλεφθεί ότι το μέλλον της 

βιομηχανίας προσλήψεων βρισκόταν στο δίκτυο (Edgeley, 1995) και ότι το διαδίκτυο 

είχε φέρει «ριζικές αλλαγές στις εταιρικές προσλήψεις» (Cappelli, 2001). Η διαδικασία 

των ηλεκτρονικών προσλήψεων εξελίχθηκε ραγδαία στη συνέχεια και πλέον 

χρησιμοποιείται ευρέως από τους υπεύθυνους προσλήψεων και από τους υποψηφίους 

σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική βρέθηκε (Cober and Brown, 2006) ότι πάνω από το 50% 

των νέων προσλήψεων προέκυψαν από το διαδίκτυο και ο αριθμός αυτός αυξάνονταν 

συνεχώς. Στην Αγγλία, οι (Total jobs, 2004) έδειξαν ότι τα δύο τρίτα των οργανισμών 

χρησιμοποιούσαν jobs boards (ανεξάρτητες ιστοσελίδες που ταιριάζουν τις θέσεις 

εργασίας στους υποψηφίους, συνήθως μέσω διαφημίσεων) υποστηρίζοντας την άποψη 

ότι το διαδίκτυο είναι πλέον σημαντικό μέρος των πρακτικών προσλήψεων σε πολλές 

εταιρείες. 

Το πρόβλημα των ηλεκτρονικών προσλήψεων έχει δύο όψεις: Μπορεί να είναι είτε 

προσανατολισμένο στον υποψήφιο (seeker oriented) είτε προσανατολισμένο στον 

εργοδότη (company oriented). Στην πρώτη περίπτωση ο υποψήφιος υποβάλλει το 

βιογραφικό του και το σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων του προτείνει μία λίστα 

από θέσεις εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ του. Στη δεύτερη περίπτωση 

οι υπεύθυνοι προσλήψεων δημοσιεύουν τις προδιαγραφές των διαθέσιμων θέσεων 

εργασίας και οι υποψήφιοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον σε μία ή περισσότερες θέσεις. 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή μελετήθηκαν τα συστήματα ηλεκτρονικών 

προσλήψεων που απευθύνονται στον εργοδότη. Στα υπάρχοντα on-line συστήματα 

ηλεκτρονικών προσλήψεων οι υποψήφιοι υποβάλλουν το βιογραφικό τους, το οποίο 

είναι ένα έγγραφο κειμένου χωρίς συγκεκριμένη δομή και πρέπει να αξιολογηθεί από 

κάποιο έμπειρο υπεύθυνο προσλήψεων. Η διαδικασία αυτή όμως πιθανώς αυξάνει τον 

αριθμό των άσχετων βιογραφικών (καθώς κάνει πολύ εύκολη την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος) και εισάγει μία μεγάλη ασυμμετρία των πόρων που χρειάζονται από 

τους υποψήφιους και τους αξιολογητές και. Αυτό μπορεί να είναι μεγάλο μειονέκτημα 

για τις HR agencies, που πρέπει να διαθέσουν ανθρώπινους πόρους για την αξιολόγηση 

των βιογραφικών και την εκτίμηση της καταλληλότητας των υποψηφίων για τις θέσεις 

εργασίας.  

Στη διατριβή αυτή προτείνεται μία νέα προσέγγιση για την αυτοματοποίηση της 

κατάταξης των υποψηφίων. Στόχος είναι να περιοριστούν οι συνεντεύξεις των 

υποψηφίων, οι οποίες θα γίνονται μόνο για τους υποψηφίους που προτείνει το 

σύστημα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 

των προσλήψεων και οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους. Για να φανεί η 
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αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου συστήματος, υλοποιήθηκε και ελέγθηκε ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων που απευθύνεται στον εργοδότη, 

που αυτοματοποιεί την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαδικασία του pre-

screening.  

Το σύστημα σχεδιάστηκε με στόχο να ενσωματωθεί στις υποδομές των τμημάτων 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων των εταιριών, βοηθώντας και όχι αντικαθιστώντας τους 

υπεύθυνους προσλήψεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η προσέγγιση που 

προτείνεται διαφέρει από τα υπάρχοντα συστήματα σε πολλά στάδια σε όλη τη 

διαδικασία προσλήψεων. Καταρχάς  διαφέρει στη διαδικασία της υποβολής των 

στοιχείων, όπου χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες φόρμες ώστε να μειωθεί ο χρόνος 

και το κόστος της επεξεργασίας των βιογραφικών. Τα βιογραφικά που προκύπτουν 

μοντελοποιούνται με χρήση της γλώσσας HR-XML ώστε να διευκολυνθεί η 

διαλειτουργικότητα με τα υπάρχοντα συστήματα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 

γλωσσολογικές τεχνικές για την αξιολόγηση στοιχείων της προσωπικότητας των 

υποψηφίων, όπως η εξωστρέφεια που είναι πολύ σημαντική για κάποιες θέσεις 

εργασίας. 

 Ένα άλλο σημείο που διαφοροποιεί το προτεινόμενο σύστημα από τα υπάρχοντα 

είναι  η αξιολόγηση των υποψηφίων, η οποία βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο 

σύνολο από αντικειμενικά κριτήρια που αξιολογούνται σε αριθμητική κλίμακα, και 

προκύπτουν αυτόματα από το προφίλ των υποψηφίων στο LinkedIn. Για την κατάταξη 

των υποψηφίων χρησιμοποιήθηκε αρχικά ο αλγόριθμος Analytical Hierarchy Process 

(AHP), ο οποίος δίνει τη δυνατότητα να συγκριθούν τα κριτήρια επιλογής μεταξύ τους 

με ένα λογικό και συνεπή τρόπο, ενώ η σχετική τους σημασία (βάρος) ελέγχεται από 

τους υπεύθυνους προσλήψεων. Στη συνέχεια, έγινε βελτίωση του προτεινόμενου 

συστήματος και για την κατάταξη χρησιμοποιήθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης, 

οι οποίοι έκαναν το σύστημα ικανό να μαθαίνει από τις προηγούμενες κατατάξεις των 

υποψηφίων. Το προτεινόμενο σύστημα δούλεψε σε ένα πραγματικό σενάριο και 

προέκυψε ένα σύνολο πειραματικών αποτελεσμάτων, το οποίο επαληθεύτηκε από 

ειδικούς υπεύθυνους προσλήψεων.  

1.2 Ανασκόπηση στα υπάρχοντα e-recruitment συστήματα 

Η ιδέα στην οποία βασίζονται τα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων είναι αρκετά 

απλή. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι πιθανοί υποψήφιοι καταθέτουν τα βιογραφικά 

τους μέσω διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων. Οι εταιρείες 

κάνουν αναζήτηση στις βάσεις αυτές ανάμεσα σε χιλιάδες βιογραφικά ώστε να βρούνε 

τους υποψηφίους με τα προσόντα που ταιριάζουν στη θέση εργασίας. Οι περισσότερες 

προσεγγίσεις, τόσο οι ερευνητικές όσο και οι επαγγελματικές που προσπαθούν να 

αυτοματοποιήσουν τα συστήματα προσλήψεων επικεντρώνονται στην ανάκτηση 
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δεδομένων από τα βιογραφικά ακολουθώντας διάφορες τεχνικές. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται μία ανασκόπηση με τα πιο γνωστά ερευνητικά και επαγγελματικά 

συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων. 

1.2.1 Ερευνητικά e-recruitment συστήματα 

Πολλές είναι οι τεχνικές που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης των προφίλ των υποψηφίων. Οι 

περισσότερες από αυτές συνδυάζουν τεχνικές ανάκτησης πληροφορίας και 

συστημάτων συστάσεων, όπως το relevance feedback (Kessler et al, 2007), semantic 

matching (Mochol et al., 2007) και τεχνικές πολλαπλών πρακτόρων (Khosla, 2003). Μία 

άλλη προσέγγιση που προτάθηκε στο (Amdouni and Ben Abdessalem Karaa, 2010) 

χρησιμοποιεί NLP τεχνολογία για να αυτοματοποιήσει την αναπαράσταση των 

βιογραφικών. 

Το σύστημα E-Gen (Kessler et al., 2007),(Kessler et al., 2008) κάνει ανάλυση και 

κατηγοριοποίηση των αδόμητων θέσεων εργασίας (πχ αδόμητα αρχεία κειμένου). Οι 

συγγραφείς παρουσιάζουν μία τεχνική, η οποία χρησιμοποιεί αυτόματο φιλτράρισμα 

των θέσεων εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα επεξεργάζεται MS-Word αρχεία, 

τα οποία περιέχουν την περιγραφή της θέσης και δημιουργεί ένα άλλο έγγραφο 

κειμένου χωρίζοντας το αρχικό κείμενο σε επιμέρους τμήματα. Ακολουθεί το 

φιλτράρισμα και η λημματικοποίηση, και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία 

διανυσματική αναπαράσταση για κάθε τμήμα ώστε να του ανατεθεί μία σωστή ετικέτα 

χρησιμοποιώντας Support Vector Machines (SVM). Μία διορθωτική διαδικασία 

επεξεργάζεται την ακολουθία των ετικετών που προκύπτουν και είτε την επαληθεύει 

είτε προτείνει κάποια καλύτερη ακολουθία. Στο τέλος της επεξεργασίας δημιουργείται 

ένα XML αρχείο, το οποίο περιέχει τη δομημένη πλέον πληροφορία της θέσης 

εργασίας.  

Εκτός από τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την ανάλυση των θέσεων εργασίας, 

στο (Amdouni et al., 2010) οι συγγραφείς προσπαθούν να αναλύσουν τις πληροφορίες 

ενός βιογραφικού. Η βασική ιδέα είναι να μοντελοποιηθεί το σημασιολογικό 

περιεχόμενο αδόμητων βιογραφικών που μπορεί να είναι διάφοροι τύποι αρχείων 

(όπως PDF, doc, RTD, eml, κτλ.) και να τα αποθηκεύσει σε XML ακολουθώντας τη δομή 

βιογραφικών του Europass. Χρησιμοποιήθηκε tokeniser, λεξικό, διαχωριστής 

προτάσεων και μετατροπέας οντοτήτων. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν apis από 

υπάρχουσες εφαρμογές που υλοποιούν τα παραπάνω αλλά επιπλέον δημιουργήθηκαν 

και καινούριοι κανόνες ώστε να αναγνωρίζουν σε ένα βιογραφικό τις χρήσιμες 

οντότητες, όπως όνομα, εθνικότητα, προϋπηρεσία, εκπαίδευση κτλ. Ουσιαστικά, το 

σύστημα που προτείνεται είναι ένα αυτόματο εργαλείο για την ανάλυση βιογραφικών, 
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στόχος του οποίου είναι η ανάκτηση πληροφορίας στον τομέα της διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. 

Το σύστημα CommOn (Radevski and Trichet, 2006), αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες του Semantic Web στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 

Υποστηρίζει  τη δημιουργία γνώσης και οντολογιών που αναπαριστώνται με τη χρήση 

Semantic Web Languages και την ανάπτυξη υπηρεσιών διαδικτύου που βασίζονται στις 

δεξιότητες των υποψηφίων στα πλαίσια της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. Στο 

σύστημα αυτό προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

υποψηφίων χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε από ψυχολόγο 

και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται κανόνες που προσπαθούν να ταιριάξουν αυτόματα 

τα χαρακτηριστικά αυτά με δεξιότητες (πχ ικανότητα για διαπραγμάτευση, ικανότητα 

για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων κτλ). Στο σύστημα αυτό δε γίνεται ανάθεση 

υποψηφίου σε κάποια θέση εργασίας, παρά μόνο προκύπτουν οι δεξιότητες των 

υποψηφίων μέσω του ερωτηματολογίου. Το μειονέκτημα αυτού του συστήματος είναι 

ότι κριτήρια, όπως προσωπικές πληροφορίες (ηλικία, φύλλο αλλά και εκπαίδευση και 

επαγγελματική προϋπηρεσία), που είναι απαραίτητα σε έναν υπεύθυνο προσλήψεων 

δε λαμβάνονται υπόψη. 

Στο (Ramar and Sivaram, 2010)  οι συγγραφείς προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της ανάθεσης του καταλληλότερου υποψηφίου για κάθε θέση εργασίας 

χρησιμοποιώντας τους αλγόριθμους ομαδοποίησης K-means, fuzzy C-means και δέντρα 

απόφασης. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο βαθμός πτυχίου, οι βαθμοί που 

πήραν οι υποψήφιοι στα τεστ δεξιοτήτων και προγραμματισμού που έγιναν, καθώς και 

ο βαθμός τους από τη συνέντευξη. Ο αλγόριθμος ομαδοποίησης Fuzzy C-means είναι 

μία μέθοδος κατηγοριοποίησης, η οποία πραγματοποιείται μέσα από μία 

επαναληπτική βελτιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης. Ο αλγόριθμος 

υπολογίζει αρχικά την ευκλείδεια απόσταση ανάμεσα σε κάθε σημείο (τιμή κριτηρίου) 

και σε αυθαίρετα επιλεγμένα κέντρα για κάθε κατηγορία. Οι υπολογισμοί αυτοί 

παρέχουν μια πρώτη εκτίμηση για τον βαθμό συμμετοχής του συγκεκριμένου σημείου 

σε κάθε κατηγορία. Στην συνέχεια γίνεται προσπάθεια ελαχιστοποίησης μιας 

κατάλληλης αντικειμενικής συνάρτησης για να μετακινηθούν τα κέντρα κάθε κλάσης σε 

ένα τέτοιο σημείο στον d-διάστατο χώρο ώστε να ελαχιστοποιείται ένα μέτρο 

απόστασης.  

Ο αλγόριθμος K-means αρχικά έχει ένα τυχαία επιλεγμένο κέντρο για κάθε ομάδα 

και αναθέτει το κάθε δεδομένο στην κλάση, το κέντρο της οποίας είναι πιο κοντά σε 

αυτό. Ο αλγόριθμος αυτός στη συνέχεια επανυπολογίζει το κέντρο κάθε ομάδας και η 

διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να μην υπάρχει σημαντική αλλαγή στην τιμή 

του κέντρου της κάθε ομάδας. Ο αλγόριθμος K-means λειτουργεί με την υπόθεση ότι 

όλα τα δεδομένα είναι ανεξάρτητα και κανονικά κατανεμημένα. Τα δέντρα απόφασης 
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είναι μία απλή προσέγγιση για ανάκτηση δεδομένων, η οποία χρησιμοποιείται για την 

κατηγοριοποίηση των δεδομένων και τη δημιουργία προβλέψεων. Έχουν το 

πλεονέκτημα της εύκολης ερμηνείας και κατανόησης από τους υπεύθυνους λήψης 

αποφάσεων, οι οποίοι μπορούν να συγκρίνουν και να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα 

του αλγορίθμου, καθώς και να δικαιολογήσουν τις αποφάσεις τους. Οι συγγραφείς στα 

πειράματά τους πραγματοποίησαν μία συγκριτική μελέτη των παραπάνω αλγορίθμων, 

όπου παρατηρήθηκε ότι οι αλγόριθμοι ομαδοποίησης δεν είναι αρκετά κατάλληλοι για 

την κατηγοριοποίηση τέτοιου τύπου δεδομένων. Οι τρεις πιο γνωστοί αλγόριθμοι για 

τα δέντρα απόφασης, Id3, C4.5 και Cart εφαρμόστηκαν στο πρόβλημα και 

παρατηρήθηκε ότι το δέντρο που κατασκευάστηκε με τον C4.5 αλγόριθμο έχει 

μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Στο (Rafter et al., 2000) περιγράφεται το σύστημα CASPER. Το CASPER είναι ένα 

client–server σύστημα, το οποίο χρησιμοποιεί συνεργατικό φιλτράρισμα και content-

based τεχνικές για να παρέχει τις προτάσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι: 1) 

είναι προσανατολισμένο στο χρήστη 2) δημιουργεί προφίλ χρηστών παρακολουθώντας 

διακριτικά τις ενέργειες των χρηστών και 3) δεν παρέχει εργαλεία για τη σημασιολογική 

μοντελοποίηση μιας θέσης εργασίας. Στο CASPER, τα προφίλ των χρηστών 

δημιουργούνται αυτόματα, παίρνοντας τις πληροφορίες από τα server logs του 

JobFinder. Επομένως, τα προφίλ δημιουργούνται κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη 

με το JobFinder, χωρίς να πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει κάποιο ερωτηματολόγιο. 

Η βασική ιδέα του συστήματος είναι να προτείνει στο χρήστη θέσεις εργασίας, για τις 

οποίες έχουν ενδιαφερθεί άλλοι χρήστες με παρόμοιο προφίλ (δηλαδή χρήστες που 

έχουν ενδιαφερθεί για παρόμοιες θέσεις εργασίας). Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου 

είναι ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα χαρακτηριστικά μιας θέσης ή τα στοιχεία στο 

βιογραφικό του υποψηφίου ώστε να του προτείνει μία θέση εργασίας ανάλογη με τα 

προσόντα του.  

Στο (De Meo et al., 2007) οι συγγραφείς παρουσιάζουν ένα  σύστημα πολλαπλών 

πρακτόρων βασισμένο στην XML, το οποίο προσπαθεί να αυτοματοποιήσει το 

πρόβλημα των ηλεκτρονικών προσλήψεων. Το σύστημα που προτείνεται επιτρέπει την 

ενιαία διαχείριση ετερογενών θέσεων εργασίας. Η βασική ιδέα του προτεινόμενου 

συστήματος είναι η δημιουργία δύο πρακτόρων (για το χρήστη και την εταιρεία). Για 

την επικοινωνία μεταξύ των πρακτόρων χρησιμοποιείται η xml. Είναι ένα σύστημα 

προσλήψεων προσανατολισμένο στο χρήστη, το οποίο δε λαμβάνει υπόψη μόνο την 

τρέχουσα επιλογή του χρήστη αλλά και την αντίδρασή του σε παλιότερες προτάσεις 

που του έχουν γίνει από το σύστημα. Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι 

μπορεί και αναλύει τις ομοιότητες και τις σχέσεις ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας πριν από κάθε πρόταση.  
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1.2.2 Εμπορικά e-recruitment συστήματα 

Τα συστήματα παρακολούθησης υποψηφίων (Applicant Tracking Systems-ATS) είναι 

πλέον ο πιο συνηθισμένος τρόπος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας προσλήψεων, 

διαχειρίζοντας ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και τις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας των εταιρειών (job openings). Τα συστήματα αυτά συνήθως είναι εφαρμογές 

διαδικτύου. Οι νέες θέσεις εργασίας στα ATS συχνά συγκεντρώνονται από διαδικτυακές 

υπηρεσίες  όπως το Indeed και το CareerJet που έχουν εκατομμύρια νέες θέσεις 

εργασίας και επιτρέπουν στους υποψηφίους να εκτελούν απλές αναζητήσεις με λέξεις-

κλειδιά για θέσεις στην εταιρεία ή την τοποθεσία της προτίμησής τους. Οι υποψήφιοι 

συνήθως κάνουν αίτηση για θέσεις υποβάλλοντας το βιογραφικό τους, το οποίο 

αξιολογείται από ειδικούς recruiters. Πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μικρό ποσοστό των 

υποψηφίων λαμβάνει μία προσφορά εργασίας ή μία πρόσκληση για συνέντευξη, καθώς 

είναι πολύ εύκολη πλέον η υποβολή των βιογραφικών, το οποίο οδηγεί στην υποβολή 

μεγάλου αριθμού μη σχετικών βιογραφικών με τη θέση εργασίας. Για το λόγο αυτό 

έχουν δημιουργηθεί πολλά εμπορικά συστήματα, τα οποία προσπαθούν να 

αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία των προσλήψεων και τουλάχιστον να απορρίψουν 

τους υποψηφίους που ξεκάθαρα δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης, το οποίο 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της αποδοτικότητας και μεγάλη εξοικονόμηση σε χρόνο 

και χρήματα. 

Τα πιο γνωστά συστήματα στον τομέα των ηλεκτρονικών προσλήψεων, όπως το 

JobVite και το Monster έχουν προσθέσει ένα βαθμό αυτοματισμού στη διαδικασία 

επιλογής των υποψηφίων, που έχει ενσωματωθεί στις βασικές ATS λειτουργίες. Ο 

αυτοματισμός αυτός ποικίλλει από εύκολα στην υλοποίηση (αλλά και επιρρεπή σε 

λάθη) ερωτήματα με χρήση λέξεων-κλειδιών (π.χ. εμφάνισε τους υποψηφίους που 

έχουν τη λέξη «.Net» στο βιογραφικό τους) σε πιο εξελιγμένες τεχνικές σημασιολογικής 

αναζήτησης, μία προσέγγιση που αρχικά προτάθηκε στο (Mochol et al., 2007). Στην 

εργασία αυτή συνδέονται αντίστοιχες έννοιες (και όχι λέξεις) από τα κείμενα των 

βιογραφικών των υποψηφίων με τις περιγραφές των θέσεων, χρησιμοποιώντας ένα 

λεξικό συνωνύμων. 

Το Jobvite είναι μία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικών προσλήψεων για αναπτυσσόμενες 

εταιρείες που διαχειρίζεται όλη τη διαδικασία προσλήψεων. Το Jobvite καλύπτει 

ολόκληρη τη διαδικασία από τη δημοσίευση μιας νέας θέσης μέχρι την πρόσληψη ενός 

υποψηφίου. Υποστηρίζει την εύρεση υποψηφίων, την πρόσληψη και την εσωτερική 

ανακατανομή των εργαζομένων μιας εταιρείας χρησιμοποιώντας μία απλή και 

εύχρηστη διεπαφή. Το Jobvite συνδέεται με σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και παρέχει 

προσαρμοσμένες αναφορές.  

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι ότι οι 

εργοδότες μπορούν να στέλνουν προσκλήσεις, ή όπως ονομάζονται Jobvites, όπου θα 
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δείχνουν το άνοιγμα μία θέσης εργασίας στις επαφές τους στο LinkedIn, στο Facebook, 

στο Twitter αλλά και στο Outlook και σε άλλες πλατφόρμες email. Όταν στέλνεται μία 

πρόσκληση Jobvite στις επαφές ενός κοινωνικού δικτύου, με χρήση τεχνικών matching 

προτείνεται το καταλληλότερο άτομο του δικτύου για τη θέση. Ουσιαστικά 

προτείνονται άτομα βάσει των πληροφοριών του κοινωνικού προφίλ τους. Το Jobvite 

dashboard είναι απλό και επιτρέπει τη βέλτιστη χρηστικότητα. Για παράδειγμα στην 

καρτέλα των υποψηφίων, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες 

από τη βάση δεδομένων των υποψηφίων και να οργανώσουν τα δεδομένα με 

αναζήτηση, ταξινόμηση και εφαρμογή φίλτρων. Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν 

ομάδες υποψηφίων με συγκεκριμένες ικανότητες ώστε να είναι πιο εύκολη η 

διαχείρισή τους.   

Το 1994, η Monster.com ξεκίνησε τη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου. Από 

τότε, έχει επεκταθεί αρκετά σε σχέση με την αρχική της λειτουργία σαν μία απλή 

μηχανή αναζήτησης. Τώρα, η Monster.com προσφέρει μία πλήρη σειρά υπηρεσιών για 

όσους ψάχνουν μία νέα θέση εργασίας αλλά και για τους εργοδότες που αναζητούν 

νέους εργαζόμενους μέσα από το ένα εκατομμύριο διαθέσιμες θέσεις εργασίας κάθε 

στιγμή και πάνω από 150 εκατομμύρια βιογραφικά, αλλά και πάνω από 63 

εκατομμύρια υποψηφίους το μήνα. Η Monster.com διαθέτει μία μηχανή αναζήτησης 

εργασίας που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν θέσεις εργασίας ανάλογα με 

διάφορους παράγοντες. Κάποια παραδείγματα κριτηρίων αναζήτησης εργασίας είναι η 

τοποθεσία, ο τίτλος της θέσης και η φιλοσοφία της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας 

συνδυασμούς των κριτηρίων αναζήτησης, οι υποψήφιοι βρίσκουν θέσεις εργασίας που 

είναι σχετικές με το προφίλ τους και δε χρειάζεται να ψάχνουν σε θέσεις που δεν 

πληρούν τα κριτήριά τους. Οι υποψήφιοι μπορούν να ειδοποιούνται μέσω email για τις 

νέες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στα κριτήρια που έχουν θέσει τη στιγμή που 

δημοσιευθούν. 

Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η Monster.com προσφέρει μόνο υπηρεσίες 

αναζήτησης εργασίας όπου οι εταιρείες δημοσιεύουν θέσεις εργασίας και οι 

υποψήφιοι αναζητούν ώστε να βρούνε την κατάλληλη. Παρόλα αυτά, η αναζήτηση 

εργασιών είναι μόνο μία από τις υπηρεσίες που προσφέρει η Monster.com. Υπάρχουν 

επίσης ενότητες για συμβουλές καριέρας, παρέχονται συμβουλές για τη σωστή 

συγγραφή ενός βιογραφικού, δίδονται συμβουλές για αναζήτηση εργασίας, συγκρίσεις 

μισθών, ημερολόγιο για επικείμενα ραντεβού για συνεντεύξεις, εκπαιδευτικό υλικό και 

πολλές ακόμη σχετικές υπηρεσίες,. Σήμερα, η Monster.com προσπαθεί να κάνει την 

αναζήτηση πιο εύκολη με ένα νέο εργαλείο, που ονομάζεται SeeMore και έχει 

σχεδιαστεί ώστε οι εργοδότες να χρησιμοποιούν μεθόδους σημασιολογικής 

αναζήτησης. 
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Η Reppify είναι μία εταιρεία τεχνολογίας αιχμής που εξειδικεύεται στην αυτόματη 

επιλογή υποψηφίων και βοηθάει τις επιχειρήσεις να βρούνε και να προσλάβουν τον 

κατάλληλο υποψήφιο. Η μέθοδος matching του Reppify, η οποία βασίζεται στα 

προαπαιτούμενα της θέσης εργασίας, στην κουλτούρα της εταιρείας, καθώς και στα 

χαρακτηριστικά των υποψηφίων που προκύπτουν από τα κοινωνικά δίκτυα, βοηθάει 

τους εργοδότες να ξεχωρίσουν τον κατάλληλο υποψήφιο από όσους βρίσκονται στη 

βάση δεδομένων. Το σύστημα Reppify Automated Screening + Social είναι ένα πολύ 

ισχυρό εργαλείο επιλογής υποψηφίων, το οποίο αναλύει την προϋπηρεσία κάθε 

υποψηφίου, την εκπαίδευσή του σε συνδυασμό με την παρουσία του στα κοινωνικά 

δίκτυα (LinkedIn, Facebook, Twitter, κτλ), επισημαίνοντας τους κορυφαίους 

υποψηφίους με βάση τα κριτήρια πρόσληψης για κάθε θέση. Είναι διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο αλλά και ενσωματωμένο σε ένα σύστημα αναζήτησης υποψηφίων και 

επιλέγει υποψηφίους 10 φορές πιο γρήγορα από έναν άνθρωπο και με καλύτερα 

αποτελέσματα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Reppify Automated Screening + Social 

περιλαμβάνουν: 

• Επιλογή υποψηφίων με χρήση Reppify μετρικών και βαθμών 

• Reppify αναφορές και απλή ενσωμάτωση τους σε άλλα συστήματα τμημάτων 

διαχείρισης προσωπικού 

• API για επιλογή υποψηφίων με χρήση Reppify μετρικών και βαθμών απλή 

ενσωμάτωση τους σε άλλα ATS συστήματα  

Τέλος, το ZipRecruiter.com είναι μία online υπηρεσία  ηλεκτρονικών προσλήψεων. 

Στο ZipRecruiter οι εργοδότες μπορούν να δημοσιεύσουν θέσεις εργασίας, αλλά με μία 

παραλλαγή. Το ZipRecruiter δεν επιτρέπει απλά τη δημοσίευση νέων θέσεων σε πολλές 

ιστοσελίδες, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον εργοδότη να εξετάζει όλους τους 

υποψηφίους χωρίς να χρειάζεται να επισκεφθεί όλες τις σελίδες χωριστά. Βασικά, το 

ZipRecruiter είναι ένα εικονικό κέντρο ανθρώπινων πόρων, όπου μπορούν να γίνουν 

ερωτήσεις επιλογής, να χρησιμοποιηθούν εργαλεία για τη συνεργασία ομάδων ώστε να 

γίνονται 'συνεντεύξεις ομάδων' και να αποθηκεύονται σημειώσεις κατά τον έλεγχο των 

βιογραφικών και των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια ώστε να μπορούν να 

κοινοποιηθούν και σε άλλα μέλη της ομάδας. Γενικά, το ZipRecruiter είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο, εύκολο στη χρήση και βοηθάει στον εξορθολογισμό των αναγκών για 

μία πρόσληψη. 

1.3 Μία νέα μέθοδος αξιολόγησης βιογραφικών 

Τα συστήματα που αναφέρθηκαν στις παραπάνω ενότητες, παρόλο που παρέχουν 

σημαντικές λειτουργίες και κάποια από αυτά έχουν μεγάλο αριθμό χρηστών, έχουν 

κάποια μειονεκτήματα που σχετίζονται είτε με την ασυνέπεια της δομής των 
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βιογραφικών, είτε με την πληροφορία που έχουν. Τα περισσότερα από αυτά τα 

συστήματα αναπτύχθηκαν με στόχο την εξόρυξη περισσότερης και πιο χρήσιμης 

πληροφορίας από τα βιογραφικά, τα οποία τα δέχονται σε τυχαία, μη δομημένη μορφή 

χωρίς να επικεντρώνονται στη διαδικασία της κατάταξης των υποψηφίων. Στην 

παρούσα διδακτορική διατριβή, το σύστημα που αναπτύχθηκε δέχεται δομημένα 

βιογραφικά (οι υποψήφιοι συμπληρώνουν τα στοιχεία τους σε συγκεκριμένες φόρμες), 

τα μοντελοποιεί χρησιμοποιώντας την HR-XML και εστιάζει στη διαδικασία κατάταξης 

των υποψηφίων για κάθε θέση εργασίας. Στην κατάταξη αξιοποιούνται τόσο τα 

αντικειμενικά προσόντα του κάθε υποψηφίου όσο και οι πληροφορίες που μπορεί να 

ανακτήσει από την παρουσία του στο διαδίκτυο και τα αποτελέσματα προκύπτουν με 

χρήση του αλγορίθμου AHP, η αρχή λειτουργίας του οποίου περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

Ο AHP είναι μία τεχνική λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των προβλημάτων που 

απαιτούν την εξέταση πολλαπλών κριτηρίων ταυτόχρονα. Κάθε ένα από αυτά τα 

κριτήρια έχει διαφορετική βαρύτητα στη λήψη της απόφασης (στη συγκεκριμένη 

περίπτωση στην κατάταξη των υποψηφίων), ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε 

θέσης εργασίας. Από τη στιγμή που αναπτύχθηκε αυτός ο αλγόριθμος έχει 

χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς, όπως στην οικονομία, στις κοινωνικές επιστήμες, 

στην πολιτική και στη βιομηχανία σαν εργαλείο λήψης αποφάσεων. Οι εφαρμογές του 

σε αυτούς τους τομείς περιλαμβάνουν τη διοίκηση επιχειρήσεων, την ανάλυση 

κόστους-κέρδους, τον προσδιορισμό των απαιτήσεων, την κατανομή των πόρων, τη 

μέτρηση της απόδοσης, το σχεδιασμό συστημάτων και την εξασφάλιση της 

σταθερότητας των συστημάτων. Ο AHP θεωρείται σαν ένα «ευέλικτο μοντέλο, το οποίο 

επιτρέπει σε μεμονωμένα άτομα ή σε ομάδες ατόμων να ορίσουν προβλήματα 

κάνοντας τις δικές τους υποθέσεις και να λάβουν το επιθυμητό αποτέλεσμα» (Saaty, 

1982). 

Ο AHP χρησιμοποιεί μία πολυεπίπεδη ιεραρχική δομή, η οποία αποτελείται από το 

στόχο, τα κριτήρια και τις εναλλακτικές και παρέχει και μία υπολογιστική μέθοδο για τη 

δημιουργία μιας τελικής κατάταξης που βασίζεται στις συγκρίσεις όλων των κριτηρίων 

ανά δύο. Η λήψη της απόφασης, δηλαδή η επιλογή μίας ανάμεσα στις εναλλακτικές 

προτάσεις, γίνεται με βάση τη σχετική τους σημασίας. Βασικό χαρακτηριστικό του 

αλγορίθμου είναι ότι μπορεί να παίρνει μία απόφαση που να ικανοποιεί το στόχο με 

βάση τις τιμές ανομοιόμορφων κριτηρίων, που μετρώνται με διαφορετικές μονάδες 

μέτρησης.   Με τον τρόπο αυτό, ο αλγόριθμος μπορεί να οργανώνει πολλούς 

παράγοντες και να παρέχει μία δομημένη λύση σε διάφορα προβλήματα λήψης 

αποφάσεων. 

Τα βασικά βήματα του AHP είναι τα εξής: 

1. Ορισμός του προβλήματος και του στόχου. 
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2. Ορισμός των κριτηρίων που παίρνουν μέρος στη διαδικασία λήψης της 

απόφασης. 

3. Δόμηση μιας ιεραρχίας παραγόντων, που συμβάλλουν στην απόφαση από το 

ανώτερο μέχρι το κατώτερο επίπεδο. Το βήμα αυτό επιτρέπει σε ένα πολύπλοκο 

πρόβλημα να δομηθεί με τη μορφή μιας ιεραρχίας, από τον τελικό στόχο σε 

διάφορα κριτήρια και υποκριτήρια, μέχρι και το κατώτερο επίπεδο. Σύμφωνα με 

τον Saaty (2000) για να δομηθεί μία ιεραρχία χρειάζεται δημιουργική σκέψη και 

διαφορετικές προοπτικές. 

4. Μετά τη δόμηση της ιεραρχικής δομής, ακολουθεί ο υπολογισμός πινάκων. Τα 

στοιχεία των πινάκων αυτών προκύπτουν από τις συγκρίσεις των κριτηρίων κάθε 

επιπέδου ανά δύο χρησιμοποιώντας μία σχετική κλίμακα μέτρησης. Οι 

συγκρίσεις των κριτηρίων ανά δύο γίνονται στα πλαίσια του πόσο μεγαλύτερο 

βάρος έχει ένα κριτήριο A από ένα κριτήριο B για τη λήψη της τελικής 

απόφασης.  

5. Υπολογισμός της σχετικής τιμής κάθε κριτηρίου χρησιμοποιώντας 

ιδιοδιανύσματα που προκύπτουν από τους πίνακες του παραπάνω βήματος. Οι 

προτεραιότητες ανάμεσα στις εναλλακτικές και τα βάρη των κριτηρίων 

συνθέτονται σε ένα συνολικό βαθμό. 

6. Εκτέλεση ενός ελέγχου συνέπειας στα τελικά αποτελέσματα. 

1.3.1 Δημιουργία ιεραρχικής δομής 

Το πιο βασικό σημείο στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης είναι ο σωστός ορισμός 

των παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση. Στον αλγόριθμο AHP αρχικά γίνεται η 

επιλογή των παραγόντων, οι οποίοι στη συνέχεια οργανώνονται σε μία ιεραρχική δομή, 

που αποτελείται από ένα στόχο-απόφαση, τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

απόφαση και τις εναλλακτικές επιλογές. Κατά τη δημιουργία της ιεραρχίας τα βασικά 

σημεία είναι τα εξής: 

• Το πρόβλημα πρέπει να αναπαρασταθεί με λεπτομέρεια 

• Πρέπει να προσδιοριστούν προσεκτικά οι παράγοντες που θα επηρεάσουν την 

επιλογή και τη βαρύτητα του κάθε παράγοντα 

• Πρέπει να προσδιοριστούν οι εναλλακτικές επιλογές 

Η δημιουργία της ιεραρχικής δομής εξυπηρετεί δύο σκοπούς: παρέχει μία συνολική 

άποψη του προβλήματος και βοηθάει αυτόν που παίρνει την τελική απόφαση να 

εκτιμήσει και να συγκρίνει τη βαρύτητα των στοιχείων που είναι στο ίδιο επίπεδο. Η 

ιεραρχία δεν είναι ένα παραδοσιακό δέντρο απόφασης. Κάθε στοιχείο μπορεί να 
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αναπαριστά μία διαφορετική όψη του προβλήματος. Για παράδειγμα, ένα στοιχείο 

μπορεί να αναπαριστά κοινωνικούς παράγοντες και ένα άλλο πολιτικούς παράγοντες, 

οι οποίοι πρέπει να αξιολογηθούν από την άποψη  των κοινωνικών παραγόντων ή και 

ανάποδα. Επίσης, αυτός που παίρνει τις αποφάσεις μπορεί να εισάγει ή να διαγράψει 

επίπεδα και στοιχεία αν θέλει να τονίσει κάποιο συγκεκριμένο μέρος της ιεραρχίας. 

Στοιχεία που έχουν πιο γενικό χαρακτήρα μπορούν να αναπαρασταθούν πιο ψηλά στην 

ιεραρχία ενώ άλλα που χαρακτηρίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορούν να 

τοποθετηθούν πιο χαμηλά. 

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο Ν

Επίπεδο Ν-1

.

.

.

.  .  .

.  .  .

.  .  .

.

.

.

 

Σχήμα 1: Η ιεραρχική δομή του AHP 

Στην ιεραρχική δομή του AHP που φαίνεται στο Σχήμα 1, οι κόμβοι αναπαριστούν το 

στόχο (Επίπεδο 1), τις εναλλακτικές (Επίπεδο N) και τα κριτήρια (Επίπεδο 2 έως Επίπεδο 

Ν-1), με βάση τα οποία θα γίνει ο υπολογισμός του σκορ κάθε εναλλακτικής. Οι ακμές 

που συνδέουν τους κόμβους διαφορετικών επιπέδων αναπαριστούν τις σχέσεις που 

υπάρχουν μεταξύ τους. Κάθε σχέση (ακμή) αναπαριστά και ένα σχετικό βάρος (ή 

σημασία) ενός κόμβου στο επίπεδο L σε σχέση με ένα κόμβο του επιπέδου L-1, όπου L = 

2, 3, …, N. Στον AHP τριών επιπέδων, ο οποίος χρησιμοποιείται στο σύστημα που 

προτείνεται στη διατριβή αυτή τα επίπεδα 1 έως 3 αντιστοιχούν στο γενικό στόχο, στο 

σύνολο των κριτηρίων και στο σύνολο των εναλλακτικών επιλογών (δηλαδή στους 

υποψηφίους που πρέπει να αξιολογηθούν) αντίστοιχα. Για τη λήψη της τελικής 

απόφασης επιλέγεται μία από τις εναλλακτικές με βάση τη σχετική σημασία αλλά και 

την τιμή του καθενός. 

1.3.2 Υπολογισμός των πινάκων συγκρίσεων 

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία του AHP είναι να γίνουν οι συγκρίσεις όλων των 

κριτηρίων ανά δύο. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να συγκρίνει τη 

σημασία των προαναφερθέντων κριτηρίων, εισάγοντας τα κατάλληλα βάρη ανάλογα με 
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το βάρος του καθενός. Τα βάρη αυτά αντικατοπτρίζουν τη σχετική σημασία κάθε 

ζεύγους κριτηρίων. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να αποφασίσει 

πόσο πιο σημαντική είναι η προϋπηρεσία από την εκπαίδευση. Όσο αφορά στην 

κλίμακα που χρησιμοποιείται για την ποσοτικοποίηση των συγκρίσεων, είναι 

διαθέσιμες πολλές προσεγγίσεις, αν και η γραμμική κλίμακα του (Saaty, 1990), που 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί ( 

 

 

Πίνακας 1) ήταν η πρώτη που προτάθηκε και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς. Το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας των συγκρίσεων φαίνεται στον πίνακα A (1.1), όπου wi 

είναι το βάρος του i-οστού κριτηρίου που έχει εισάγει ο υπεύθυνος προσλήψεων. Στη 

συνέχεια, υπολογίζεται το κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα του πίνακα A, το οποίο 

είναι το weight vector ω που ποσοτικοποιεί τη σχετική σημασία των κριτηρίων 

επιλογής. 
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Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι συγκρίνονται ως προς κάθε κριτήριο του επιπέδου 2 

(χρησιμοποιείται o AHP με τρία επίπεδα όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη 

ενότητα). Αν υπάρχουν N υποψήφιοι που πρέπει να συγκριθούν ανά 2 ως προς κάθε 

ένα από τα k κριτήρια επιλογής δημιουργούνται k πίνακες με διαστάσεις N x N, δηλαδή 

ένας πίνακας για κάθε κριτήριο του επιπέδου 2. Ο πίνακας Bk αντιστοιχεί στο k-οστό 

κριτήριο (βλ. 1.2). 
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Η παράμετρος 

)(k

iC
, που φαίνεται στον τύπο (1.2), αντιστοιχεί στην τιμή του k-

οστού κριτηρίου για τον i-οστό υποψήφιο. Για κάθε πίνακα Bk, υπολογίζεται το 

κανονικοποιημένο ιδιοδιάνυσμα Xk, το οποίο ονομάζεται priority vector του κριτηρίου 

k. Τέλος, το global priority vector R (βλ. 1.3), που έχει τα τελικά σκορ των υποψηφίων, 

υπολογίζεται από το γραμμικό συνδυασμό του weight vector ω με τα priority vectors Xk, 

όπως φαίνεται από τον τύπο (1.3). 
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Πίνακας 1: Η βασική κλίμακα του AHP 

Αριθμητική 

τιμή 

Ορισμός Επεξήγηση 

1 ΄Ιδια σημασία 
Δύο κριτήρια συμβάλλουν εξίσου 

στο στόχο 

3 
Μικρή διαφορά 

σημασίας 

Το ένα κριτήριο ευνοείται ελαφρώς 

σε σχέση με το άλλο 

5 
Αρκετή διαφορά 

σημασίας 

Το ένα κριτήριο ευνοείται σαφώς σε 

σχέση με το άλλο  

7 
Αποδεδειγμένη 

διαφορά σημασίας 

Σαφής εύνοια του ενός κριτηρίου, η 

οποία φαίνεται και πρακτικά 

9 
Απόλυτη διαφορά 

σημασία 

Πολύ μεγαλύτερη εύνοια του ενός 

κριτηρίου 

2,4,6,8 Ενδιάμεσες τιμές Όταν χρειάζεται συμβιβασμός 

Μη 

μηδενικές 

αντίστροφες 

τιμές 

Αν ένα κριτήριο i έχει μία από τις παραπάνω τιμές 

συγκρινόμενο με το j, τότε το j έχει την αντίστροφη τιμή όταν 

συγκρίνεται με το i. 

1.3.3 Έλεγχος συνέπειας των αποτελεσμάτων 

Τα στοιχεία του πίνακα Α (βλ. 1.1) είναι τα αποτελέσματα των συγκρίσεων της 

σημασίας των κριτηρίων ανά δύο. Επειδή όμως αυτά είναι υποκειμενικά (προκύπτουν 

από την προσωπική κρίση του υπεύθυνου προσλήψεων), ανακύπτει ένα ζήτημα ως 

προς τη συνέπειά τους. Γενικά, ένας πίνακας συγκρίσεων θεωρείται συνεπής αν ισχύει 

αijαjk=αik για κάθε τιμή των i, j, k. Καθώς όμως υπάρχει και το υποκειμενικό στοιχείο δεν 

μπορεί να ισχύει το παραπάνω και για το λόγο αυτό, προτάθηκε ο δείκτης συνέπειας 

(C.I.) ώστε να ποσοτικοποιήσει το βαθμό ασυνέπειας που μπορεί να αντέξει το μοντέλο 

του AHP. Ο Saaty (Saaty, 1990) πρότεινε τους ορισμούς των Consistency Index (C.I.),  

Random Index (R.I.) και consistency ratio (C.R.), που φαίνονται στον τύπο (1.4) και στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 2).  
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Στον τύπο (1.4) το N έχει τον αριθμό των υποψηφίων, το λmax είναι το 

ιδιοδιάνυσμα του πίνακα A (weight vector ω) και η τιμή του R.I. προκύπτει από τον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2), ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα, δηλαδή τον αριθμό 

των κριτηρίων επιλογής. Αν η τιμή του C.R. είναι μικρότερη από 0.1, οι συγκρίσεις που 

έχουν γίνει θεωρούνται συνεπείς και επομένως αποδεκτές. Αν το C.R. είναι μεγαλύτερο 

από 0.10, οι συγκρίσεις πρέπει να ξαναγίνουν καθώς τα αποτελέσματα δε θα 

θεωρούνται αξιόπιστα.  

Πίνακας 2: Οι τιμές του Random Index ανάλογα με το μέγεθος του πίνακα 

Matrix Size 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I. 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

1.4 Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία των προσλήψεων που ακολουθείται 

από το προτεινόμενο σύστημα. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, η διαδικασία ξεκινάει με 

τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους μέσω της διαδικτυακής 

διεπαφής του συστήματος. Στη συνέχεια, τα βιογραφικά μετατρέπονται σε HR-XML 

αναπαράσταση και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του συστήματος. Αυτό 

βοηθάει στη διατήρηση της δομής του βιογραφικού, όπως ένα αρχείο XML και στη 

διαλειτουργικότητα του προτεινόμενου συστήματος με τα υπάρχοντα συστήματα 

ηλεκτρονικών προσλήψεων. 

 

Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 
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Όταν μία νέα θέση εργασίας γίνεται διαθέσιμη, ο υπεύθυνος προσλήψεων 

ακολουθεί μία online διαδικασία πρόσληψης που αποτελείται από τρία βήματα. Τα 

βήματα αυτά περιλαμβάνουν ένα φιλτράρισμα των ακατάλληλων υποψηφίων (δηλαδή, 

αυτών που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα για τη θέση), ένα αυτόματο online 

background search και τέλος την κατάταξη των υποψηφίων. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζεται με λεπτομέρεια η υλοποίηση και η λειτουργία όλων των τμημάτων του 

συστήματος.  

1.4.1 Μοντελοποίηση των βιογραφικών 

Στο σύστημα που προτείνεται στο κεφάλαιο αυτό (Faliagka et al., 2011) οι 

υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους με ένα δομημένο τρόπο, 

συμπληρώνοντας προκαθορισμένες φόρμες μέσω διαδικτύου. Οι φόρμες αυτές 

περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου ο υποψήφιος συμπληρώνει σε 

συγκεκριμένα πεδία τα επαγγελματικά του προσόντα καθώς και ερωτήσεις που 

αφορούν στην προσωπικότητα και στις δεξιότητές του. Υπάρχουν επίσης και ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου, οι απαντήσεις στις οποίες εξετάζονται από τους υπεύθυνους 

προσλήψεων μόνο κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων, ώστε να αποφευχθεί το 

υπερβολικό κόστος εξέτασης όλων των απαντήσεων. Οι φόρμες που σχεδιάστηκαν 

χωρίζονται σε 4 βασικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες σχετίζεται και με μία 

διαφορετική κατηγορία προσόντων του υποψηφίου. 

Στην πρώτη ενότητα, που είναι η ενότητα της εκπαίδευσης, ο υποψήφιος 

συμπληρώνει τα πτυχία του (BSc, MSc, PhD), τους τίτλους των προγραμμάτων, τα 

στοιχεία του πανεπιστημίου και της σχολής, τις ημερομηνίες των σπουδών του καθώς 

και τυχόν διακρίσεις που είχε και σχετίζονται με την ακαδημαϊκή του πορεία. Ο 

υποψήφιος πρέπει να μπορεί να αποδείξει όλες τις πληροφορίες που εισάγει στην 

ενότητα αυτή. 

Στη δεύτερη ενότητα, η οποία είναι η ενότητα της προϋπηρεσίας, υπάρχουν 

ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική προϋπηρεσία του υποψηφίου. Αυτές 

περιλαμβάνουν τις προηγούμενες θέσεις εργασίας, τους τίτλους των θέσεων, το 

αντικείμενό τους, το χρόνο  που έμεινε σε κάθε μία, τυχόν συστάσεις που έχει από 

συναδέλφους ή από τον εργοδότη και την κουλτούρα των εταιριών. Ο υποψήφιος 

πρέπει να μπορεί να αποδείξει όλες τις πληροφορίες που εισάγει και σε αυτή την 

ενότητα. 

Στην ενότητα της προσωπικότητας, ο υποψήφιος καλείται να κάνει μία αυτοκριτική 

και να εκτιμήσει κάποια στοιχεία της προσωπικότητάς του. Τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

Από τις απαντήσεις του υπολογίζεται ένας μέσος βαθμός για κάθε κατηγορία, που 
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αποτελεί και το βαθμό του στο κριτήριο αυτό. Η ενότητα αυτή στην εξέλιξη του 

συστήματος δε συμπεριλαμβάνεται και τα στοιχεία της προσωπικότητας ανακτώνται 

αυτόματα με γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων των προσωπικών ιστολογίων του 

υποψηφίου. 

Στην τελευταία ενότητα δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να δηλώσει τις 

ικανότητές του. Ο υποψήφιος μπορεί να αναφέρει οποιαδήποτε δεξιότητα ή ταλέντο 

που τυχόν έχει, όπως αν είναι καλός με τους αριθμούς, αν γράφει καλά, αν έχει 

κοινωνικές δεξιότητες, ή επιστημονικό/αναλυτικό τρόπο σκέψης. Με τον τρόπο αυτό οι 

νέοι υποψήφιοι που έχουν ταλέντα αλλά ακόμα δεν έχουν αποδεδειγμένες γνώσεις 

λόγω έλλειψης επαγγελματικής προϋπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν και 

να αξιοποιηθούν από κάποιο υπεύθυνο προσλήψεων.  

Στις δύο τελευταίες ενότητας (προσωπικότητας και δεξιοτήτων), ο υποψήφιος δεν 

μπορεί να αποδείξει με κάποιο πιστοποιητικό τις πληροφορίες που εισάγει και τα 

στοιχεία αυτά μπορούν να εκτιμηθούν μόνο κατά τη διαδικασία της συνέντευξης ή 

μέσω κάποιων τεστ που πολλές φορές γίνονται σε κάποιο ενδιάμεσο στάδιο της 

διαδικασίας προσλήψεων. 

 

Εικόνα 1: Αξιολόγηση της προσωπικότητας του υποψηφίου 

Στο προτεινόμενο σύστημα τα βιογραφικά που εισάγονται από τους υποψήφιους, 

ακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής, στη συνέχεια μοντελοποιούνται με χρήση της 

HR-XML γλώσσας μοντελοποίησης. Η HR-XML είναι μία βιβλιοθήκη των XML schemas 

που υποστηρίζει μία ποικιλία από επιχειρηματικές διαδικασίες που σχετίζονται με τη 

διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και προτάθηκε και αναπτύχθηκε από το HR-XML 

Consortium. Περιλαμβάνει σχήματα, τα οποία αναπαριστούν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για έναν υποψήφιο. Η αναπαράσταση των βιογραφικών σε HR-XML 

επιτρέπει στις HR agencies αλλά και στις εταιρίες να ανταλλάσσουν βιογραφικά με ένα 

τυποποιημένο τρόπο κατανοητό από τις μηχανές, εύκολο να επεξεργαστεί, 

αυτοματοποιώντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της συνολικής διαδικασία των προσλήψεων. 
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Το προτεινόμενο σύστημα δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να κατεβάσει από το 

σύστημα την HR-XML αναπαράσταση του βιογραφικού που έχει υποβάλλει και να την 

υποβάλλει ξανά σε άλλο σύστημα αποφεύγοντας τη διαδικασία της μετατροπής. 

Εκτός από τη μοντελοποίηση του βιογραφικού η HR-XML επιτρέπει και τη 

μοντελοποίηση των θέσεων εργασίας. Διαθέτει όλα τα σχήματα και τα πεδία που 

χρειάζονται για μία ολοκληρωμένη περιγραφή μιας θέσης και τη στιγμή που ο 

υπεύθυνος προσλήψεων δημιουργήσει μία νέα θέση, το σύστημα αυτόματα τη 

μοντελοποιεί σε HR-XML και την αποθηκεύει στη βάση δεδομένων, όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 3: Διάγραμμα υποψηφίων 

Οι πληροφορίες που περιγράφουν έναν υποψήφιο οργανώνονται σε ενότητες όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 3. Οι λεπτομερείς και δομημένες πληροφορίες για τον υποψήφιο 

βρίσκονται στα χαμηλότερα επίπεδα, για παράδειγμα η ενότητα Language. Μπορούν 

να δημιουργηθούν απεριόριστα προφίλ μέσα στο ίδιο έγγραφο του υποψηφίου. Οι 

λόγοι για τα πολλαπλά προφίλ είναι πολλοί και ποικίλουν: οι υποψήφιοι μπορούν να 

έχουν διαφορετικά προφίλ ανάλογα με τις δεξιότητες που θέλουν να τονίσουν, ή 

ανάλογα με τα διαφορετικά ακροατήρια στα οποία απευθύνονται ή μπορεί να θέλουν 

να δημιουργήσουν ένα προφίλ για κάθε γλώσσα. Οι ενότητες του 
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StructuredXMLResume είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να καλύπτουν τα περισσότερα 

σενάρια.  

 

 

 

Πίνακας 3: Η αναπαράσταση ενός βιογραφικού σε HR-XML 

<?xml version="1.0"?> 

<Candidate> 

  <CandidateProfile> 

<CandidateCode>1</ CandidateCode > 

    <ProfileName>surname</ProfileName> 

    <EducationHistory> 

      <SchoolOrInstitution> 

        <School> 

     <SchoolName>university of Patras</SchoolName> 

        </School>  

<Degree> <DegreeName>degree</DegreeName> 

 <DatesOfAttendance> 

    <StartDate> 

       <AnyDate>2001-10</AnyDate> 

     </StartDate> 

     <EndDate> 

     <AnyDate>2006-07</AnyDate> 

     </EndDate> 

   </DatesOfAttendance> 

  </Degree> 

      </SchoolOrInstitution> 

    </EducationHistory> 

  </CandidateProfile> 

  <Resume> 

    <StructuredXMLResume>  

      <Qualifications> <Competency>programming</Competency> 

      </Qualifications> 

    </StructuredXMLResume> 

  </Resume> 

</Candidate> 

Στον κώδικα που φαίνεται παραπάνω (Πίνακας 3) παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 

της HR-XML αναπαράστασης ενός υποψηφίου. Ο υποψήφιος έχει συμπληρώσει τις 

προσωπικές του πληροφορίες, την εκπαίδευσή του και τα προσόντα του. Συγκεκριμένα 

στην ενότητα με τις προσωπικές πληροφορίες έχει συμπληρώσει την εθνικότητά του, τη 

μητρική του γλώσσα, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο. Για την αναπαράσταση 

των χωρών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του HR-XML Consortium, προτείνεται η 

χρήση κωδικών με δύο γράμματα, όπως περιγράφονται στο ISO 3166-1 και για την 
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αναπαράσταση της γλώσσας, προτείνονται οι κωδικοί με δύο γράμματα όπως 

περιγράφονται στο ISO 639-1 codes. Το σύνολο των κωδικών αυτών καλύπτει 136 

γλώσσες και σήμερα είναι το πιο διαδεδομένο. Τέλος, για την αναπαράσταση του 

φύλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του HR-XML χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του 

ISO 5218.  

1.4.2 Διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων 

1.4.2.1 Διαδικασία φιλτραρίσματος 

Το υποσύστημα του φιλτραρίσματος είναι το πρώτο βήμα στην προτεινόμενη 

διαδικασία κατάταξης και διενεργεί ένα αυτόματο pre-screening των υποψηφίων, ώστε 

να εντοπίσει αυτούς που πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της προτεινόμενης θέσης.  

Η διαδικασία φιλτραρίσματος υλοποιήθηκε σαν μία σειρά από XQueries (Boag, 2002). 

Χρησιμοποιώντας XQueries ο υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να κάνει 

επαναλαμβανόμενα ερωτήματα ώστε να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της 

θέσης. Παράδειγμα τέτοιων ερωτήσεων είναι: “οι υποψήφιοι που έχουν BSc σε 

επιστήμη υπολογιστών και επαγγελματική προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια”. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι που απορρίπτονται από το τμήμα φιλτραρίσματος δε 

συνεχίζουν στη διαδικασία των προσλήψεων. 

 

Εικόνα 2: Η φόρμα των απαραίτητων προσόντων 

Τα XQueries δημιουργούνται από το σύστημα μέσω μιας εύχρηστης διεπαφής, όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 2, ανάλογα με τα απαραίτητα προσόντα και τις τιμές που εισάγει 

ο εργοδότης στη φόρμα. Ένα παράδειγμα ενός XQuery φαίνεται στον κώδικα του 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 4). Μετά την εφαρμογή αυτού του ερωτήματος στα 

διαθέσιμα βιογραφικά εμφανίζεται στον εργοδότη μία λίστα υποψηφίων που έχουν 

master και γνωρίζουν προγραμματισμό. 

Πίνακας 4: Παράδειγμα ενός XQuery 

for $cand in doc("cv.xml") 

let $ candcode := $ cand/CandidateCode 

where $ cand/DegreeName= "msc" 

and $cand/Competency ="programming"  

return $candcode 
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1.4.2.2 Αναζήτηση διαδικτυακής παρουσίας 

Η διαδικτυακή δραστηριότητα του κάθε υποψηφίου μπορεί να είναι σχετική με κάποιες 

θέσεις εργασίας, καθώς μπορεί να πιστοποιήσει κάποιες σημαντικές ικανότητες για μία 

θέση. Ανεπίσημες δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή του υποψηφίου στον ελεύθερο 

χρόνο του σε project ανοιχτού κώδικα μπορεί να θεωρηθεί πιο σημαντικό από επίσημα 

προσόντα. Έχουν παραδεχθεί ευρέως ότι οι εργοδότες κάνουν αναζητήσεις στο 

διαδίκτυο και εκμεταλλεύονται τη δραστηριότητα του υποψηφίου στο διαδίκτυο. 

Κάναμε αναζητήσεις στη Google με το ονοματεπώνυμο του χρήστη, την τοποθεσία και 

το affiliation χρησιμοποιώντας το Google AJAX Search API. Επίσης, ζητήσαμε από τον 

υποψήφιο να δώσει εθελοντικά την προσωπική του ιστοσελίδα, το ιστολόγιό του κτλ. 

Για να εκτιμηθεί η σημασία της υποβληθείσας πληροφορίας χρησιμοποιήσαμε το 

Google toolbar API και πήραμε το PageRank κάθε σελίδας (Wu, 2008), (Page, 1999). Η 

τιμή του PageRank που επιστρέφεται από το toolbar API υποδεικνύει τη σημασία της 

ιστοσελίδας στην κλίμακα 1-5, όπως υπολογίστηκε από τους αλγορίθμους της Google. 

Έτσι, η μετρική που δείχνει τη δραστηριότητα του υποψηφίου στο διαδίκτυο μετράται 

σαν τον αριθμό των σημαντικών ιστοσελίδων που επιστρέφει η παραπάνω διαδικασία. 

Μία ιστοσελίδα θεωρείται σημαντική όταν η τιμή PageRank είναι μεγαλύτερη από 3. Η 

μετρική αυτή αναπαριστά το ένα κριτήριο που χρησιμοποιείται στη διαδικασία 

κατάταξης υποψηφίων. 

1.4.2.3 Διαδικασία κατάταξης 

Η κατάταξη των υποψηφίων είναι η διαδικασία κατά την οποία αναθέτονται σκορ 

στους υποψήφιους, που αντανακλούν το πόσο καλά ταιριάζουν τα προφίλ τους με τις 

απαιτήσεις του υπεύθυνου προσλήψεων. Οι τελικές θέσεις των υποψηφίων στην 

κατάταξη προκύπτουν από τα σκορ των υποψηφίων στα επιμέρους κριτήρια, π.χ. 

εκπαίδευση, προϋπηρεσία, Loyalty και εξωστρέφεια. Η τελική θέση των υποψηφίων 

προκύπτει από τα επιμέρους σκορ χρησιμοποιώντας τον Analytical Hierarchy Process 

(AHP) (Saaty, 1990), που επιτρέπει στα κριτήρια επιλογής να συγκριθούν μεταξύ τους 

με ένα λογικό και συνεπή τρόπο. 

Στο στάδιο της κατάταξης, το σύστημα κατατάσσει τους υποψηφίους που πέρασαν 

το στάδιο του φιλτραρίσματος, βάσει της analytic hierarchy process, ή αλλιώς AHP. 

Όπως ειπώθηκε στην ενότητα 1.3.1 ο AHP προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ιεραρχικής 

δομής, η οποία στο σύστημα που υλοποιήθηκε φαίνεται στο Σχήμα 4.  
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Επιλογή 

υποψηφίου

Προσωπικότητα Εκπαίδευση
Επαγγελµατική 

προϋπηρεσία
Loyalty

Υποψήφιος 1 ... Υποψήφιος n

Επίπεδο 1, Στόχος:

Επίπεδο 2, Κριτήρια:

Επίπεδο 3, 

Εναλλακτικές:

∆εξιότητες
∆ραστηριότητα 

στο διαδίκτυο

 

Σχήμα 4: Το μοντέλο του AHP για το πρόβλημα της επιλογής των υποψηφίων 

Το πρώτο βήμα είναι ο ορισμός των κριτηρίων κατάταξης και των τιμών που μπορεί 

να πάρει το κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια μπορεί να παίρνουν είτε αριθμητικές τιμές είτε 

και χαρακτηρισμούς όπως: άριστα, πολύ καλά, μέτρια. Οι τιμές αυτές μπορούν ακόμα 

και να διαφέρουν για κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν στο 

προτεινόμενο σύστημα είναι τα εξής: 

• Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: οι μέσοι όροι των σκορ των 4 κατηγοριών 

προσωπικότητας που φαίνονται στην Εικόνα 1.  

• Εκπαίδευση: Ο αριθμός των χρόνων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.  

• Επαγγελματική προϋπηρεσία (Χρόνια σε σχετική θέση) 

• Loyalty (μέσος όρος της διάρκειας εργασίας ανά θέση σε χρόνια). 

• Διαδικτυακή δραστηριότητα: Οι τιμές της περιγράφονται στην παράγραφο 

1.4.2.2 

• Δεξιότητες: Οι προαιρετικές δεξιότητες του υποψηφίου. 

Το δεύτερο βήμα είναι οι συγκρίσεις των κριτηρίων ανά δύο. Συγκεκριμένα, ο 

υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να συγκρίνει τη σχετική σημασία των παραπάνω 

κριτηρίων, εισάγοντας βάρη. Αυτά τα βάρη βαθμολογούν τη σχετική σημασία κάθε 

ζεύγους κριτηρίων. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να αποφασίσει 

πόσο πιο σημαντική είναι για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας η προϋπηρεσία από την 

εκπαίδευση. Για τη διαδικασία αυτή υλοποιήθηκε μία φόρμα, που φαίνεται στην 

Εικόνα 3. 

Από τις παραπάνω συγκρίσεις προκύπτει ένας πίνακας A με διαστάσεις nxn, όπου n 

ο αριθμός των κριτηρίων. Στη συνέχεια, αθροίζονται τα στοιχεία κάθε στήλης του 
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πίνακα και κάθε στοιχείο του πίνακα διαιρείται με το άθροισμα της στήλης του, με 

αποτέλεσμα την κανονικοποίηση του πίνακα. Το global priority vector, που αποτελείται 

από τα βάρη των κριτηρίων κατάταξης προκύπτει από τον μέσο όρο κάθε γραμμής του 

πίνακα. 

 

Εικόνα 3: Φόρμα για τις συγκρίσεις των κριτηρίων ανά δύο 

Στη συνέχεια γίνονται συγκρίσεις ανά δύο υποψηφίους ως προς κάθε κριτήριο 

κατάταξης σχηματίζοντας 9 πίνακες, όσα και τα κριτήρια κατάταξης. Τα στοιχεία αυτών 

των πινάκων υπολογίζονται αυτόματα από το βαθμό κάθε υποψηφίου σε κάθε 

κριτήριο, δημιουργώντας 9 πίνακες που είναι τα local priority vectors. Τέλος, 

υπολογίζεται ο τελικός βαθμός του υποψηφίου, που είναι ο γραμμικός συνδυασμός 

του priority vector που υπολογίστηκε από τον υπεύθυνο προσλήψεων και τα local 

priority vectors που υπολογίστηκαν αυτόματα.  

1.4.3  Πιλοτικό σενάριο 

Για να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα του προτεινόμενου συστήματος κατασκευάστηκε 

ένα σενάριο δοκιμής που χρησιμοποιεί όλα τα τμήματα που αναλύθηκαν παραπάνω. 

Χρησιμοποιήθηκαν βιογραφικά 30 αποφοίτων από το Πανεπιστήμιο Πατρών.  

Δύο θέσεις εργασίας επιλέχθηκαν από το γραφείο διασύνδεσης του πανεπιστημίου 

Πατρών. Οι δουλειές αυτές απαιτούσαν διαφορετικά προσόντα, έτσι ώστε να είναι πιο 

ξεκάθαρη η επιλογή και η κατάταξη των υποψηφίων. Η πρώτη θέση εργασίας ήθελε 

ένα junior java developer και η δεύτερη ένα junior researcher. Για την πρώτη θέση τα 

προαπαιτούμενα ήταν η γνώση java και ένας χρόνος προϋπηρεσίας, ενώ για τη δεύτερη 

θέση ήταν απαραίτητη η κατοχή MSc. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το τμήμα 

φιλτραρίσματος για να αποκλειστούν οι υποψηφίοι που δεν είχαν τα προαπαιτούμενα 

προσόντα. 

Στη φάση της κατάταξης, υπολογίστηκαν τα priority vectors και τα global και local 

priority vectors για την πρώτη θέση εργασίας, τα οποία φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακας 5). Δείχνουμε τα αποτελέσματα μόνο για τα 6 πρώτα κριτήρια λόγω 

έλλειψης χώρου. Η δεύτερη σειρά του πίνακα είναι το global priority vector και οι 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

   Συστήµατα συστάσεων και εφαρµογές τους    

 
 

  

53

 

 

 

 

 

  
 

στήλες είναι τα local priority vectors. Είναι προφανές (Πίνακας 5) ότι το κριτήριο 6 (η 

προϋπηρεσία), έχει το μεγαλύτερο βάρος 27% από τα υπόλοιπα κριτήρια με 

αποτέλεσμα να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο τελικό αποτέλεσμα. 

Πίνακας 5: Local and global priorities για την πρώτη θέση εργασίας 

 1 2 3 4 5 6 

 0,08 0,14 0,02 0,05 0,13 0,27 

C18 0,09 0,11 0,09 0,08 0,07 0,15 

C23 0,06 0,10 0,07 0,09 0,05 0,12 

C6 0,09 0,09 0,12 0,07 0,07 0,13 

C12 0,08 0,07 0,05 0,06 0,06 0,10 

C14 0,07 0,08 0,11 0,05 0,07 0,09 

 
Τα αποτελέσματα του πιλοτικού σεναρίου ήταν πολλά υποσχόμενα. Οι πρώτοι 

πέντε υποψήφιοι για τις δύο θέσεις εργασία ήταν διαφορετικοί, το οποίο 

δικαιολογείται από τις διαφορετικές απαιτήσεις των δύο θέσεων. Μετά την αξιολόγηση 

των δεξιοτήτων των πέντε πρώτων υποψηφίων της πρώτης θέσης εργασίας 

διαπιστώθηκε ότι οι υποψήφιοι αυτοί ήταν καλύτεροι σε τεχνικές δεξιότητες και 

υπερτερούσαν σε προϋπηρεσία, και κάποιοι είχαν συμμετάσχει σε open-source 

projects. Στη δεύτερη θέση εργασίας η κατάταξη βασίστηκε κυρίως σε κριτήρια 

προσωπικότητας ενώ η προϋπηρεσία και οι τεχνικές δεξιότητες δεν ήταν τόσο 

σημαντικά και είχαν μικρά βάρη.  

1.5 Συμπεράσματα και ανοιχτά ζητήματα 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μία εκτενής περιγραφή των υπαρχόντων συστημάτων 

ηλεκτρονικών προσλήψεων υποψηφίων, ερευνητικών και εμπορικών. Στη συνέχεια, 

προτάθηκε και υλοποιήθηκε μία νέα προσέγγιση για την παροχή συστάσεων στα 

συστήματα πρόσληψης νέων υποψηφίων και συγκεκριμένα στα σύστημα προσλήψεων 

προσανατολισμένο στον εργοδότη. Το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποίησε τον 

Analytic Hierarchy Process (AHP) για την κατάταξη των υποψηφίων βάσει κριτηρίων, οι 

τιμές των οποίων προκύπτουν από φόρμες διαδικτύου και από αναζητήσεις στο 

διαδίκτυο. Το σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων δοκιμάστηκε με ένα πιλοτικό 

σενάριο με 30 υποψήφιους. Τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν το 

προτεινόμενο σύστημα από τα υπάρχοντα είναι η χρήση φορμών διαδικτύου για την 

εισαγωγή των στοιχείων αντί να δέχεται αδόμητα βιογραφικά και η χρήση του 

αλγορίθμου AHP για την κατάταξη των υποψηφίων. Επίσης, έγινε μία πρώτη 

προσπάθεια για την εισαγωγή των στοιχείων προσωπικότητας και την αξιοποίηση των 
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δεξιοτήτων των υποψηφίων και των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο και της 

σημασίας τους. Για τα στοιχεία αυτά το σύστημα βασίστηκε στην προσωπική άποψη 

του υποψηφίου. 

Πολλές βελτιώσεις μπορούν να γίνουν ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική αυτή η 

έκδοση του συστήματος. Καταρχάς, η προσωπικότητα του υποψηφίου δεν πρέπει να 

βασίζεται στην προσωπική του άποψη, καθώς αυτό μπορεί να αλλοιώσει τα 

αποτελέσματα. Μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία μία σειρά ψυχολογικών 

τεστ, από τα οποία θα προκύπτουν κάποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ή να 

γίνεται αυτόματη εξόρυξη της προσωπικότητας χρησιμοποιώντας ό,τι δεδομένα 

υπάρχουν για τον υποψήφιο στο διαδίκτυο. Επίσης, η διαδικασία φιλτραρίσματος 

μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές σημασιολογικής αναζήτησης και 

οντολογίες ώστε να αποφευχθεί η απλή αναζήτηση λέξεων-κλειδιών. 

Ένα άλλο ανοιχτό ζήτημα είναι η αναζήτηση της διαδικτυακής παρουσίας του 

υποψηφίου, καθώς στην τρέχουσα έκδοση είναι δύσκολο να αναγνωριστούν οι 

συνωνυμίες. Ακόμη, το pagerank, που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της 

διαδικτυακής παρουσίας δεν αξιολογεί άμεσα την ποιότητα του υποψηφίου αλλά μόνο 

τη σημασία των ιστοσελίδων στις οποίες εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό του. Αυτά τα 

δύο δεν έχουν πάντοτε συσχέτιση. Επίσης, εκτός από τα αναζητήσεις στο διαδίκτυο, σε 

μια μελλοντική έκδοση του συστήματος θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι 

πληροφορίες που υπάρχουν για κάθε υποψήφιο στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσω αυτόν 

μπορεί να γίνεται μία πιστοποίηση των πληροφοριών που εισάγει ο χρήστης αλλά και 

να αξιοποιηθούν οι πληροφορίες για τις επαφές του κάθε υποψηφίου. Στα επόμενα 

κεφάλαια γίνεται μία προσπάθεια να βελτιωθούν τα παραπάνω ανοιχτά ζητήματα ώστε 

τα αποτελέσματα της αυτόματης κατάταξης να είναι πιο έγκυρα και να βασίζονται σε 

πιο πολλά στοιχεία. 

 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

   Συστήµατα συστάσεων και εφαρµογές τους    

 
 

  

55

 

 

 

 

 

  
 

1.6 Βιβλιογραφία 

Adomavicius, G., Tuzhilin, A., (2005), "Toward the next generation of recommender 

systems: a survey of the state-of-the-art and possible extensions",  IEEE Transactions on 

Knowledge and Data Engineering, vol. 17, pp.734-749.  

Agrawal, R., Arning, A., Bollinger, T., Mehta, M., Shafer, J., Srikant, R., (1996), “The 

Quest Data Mining System”, in Proc. 2nd Int'l Conference on Knowledge Discovery in 

Databases and Data Mining, Portland, Oregon, pp. 244-249. 

Amdouni, S., Ben Abdessalem Karaa, W., "Web-based recruiting", (2010), in Proc.  

IEEE/ACS International Conference on Computer Systems and Applications (AICCSA), 16-

19 May 2010, pp.1-7. 

Bizer, R.H., Rainer, E., (2005), “Impact of Semantic web on the job recruitment 

Process”, Wirtschaftsinformatik. Physica-Verlag HD. 

Boydell, M. (2002), “Internet recruitment helps HR careers”, Canadian HR Reporter, 

Vol. 11, p. 5. 

Cappelli, P. (2001), “Making the most of online recruiting”, Harvard Business Review, 

March, pp. 139-46. 

Cober, R. and Brown, D. (2006), Direct Employers Association Recruiting Trends 

Survey, Booz Allen Hamilton, Washington, DC. 

De Meo, P., Quattrone, G. Terracina, G. Ursino, D., (2007), “An XML-Based 

Multiagent System for Supporting Online Recruitment Services”, Systems, Man and 

Cybernetics, Part A: Systems and Humans, IEEE Transactions. IEEE 

Edgley, K. (1995), “The best job in the world may be one click away”, The Times, 11 

October. 

Faliagka, E., Ramantas, K., Tsakalidis, A., Viennas, M., Kafeza, E., Tzimas, G., (2011), 

“An Integrated e-Recruitment System for CV Ranking based on AHP”, Proceedings of 

WEBIST 2011, pp. 147-150. 

Ho, L., Kuo, T., Lin, B., (2010), “Influence of online learning skills in cyberspace”, 

Internet Research, vol. 20, pp. 55-71 

Jansen, B., Jansen, K., Spink, A., (2005), “Using the web to look for work: Implications 

for online job seeking and recruiting”, Internet Research, vol. 15, pp. 49-66. 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ευανθία Φαλιάγκα    

 
 

    

56  Κεφάλαιο 1 

   

   

 

   

   

 

   

       
 

Kessler, R., Béchet, N., Roche, M., El-Bèze, M., Torres-Moreno, J., (2008), “Automatic 

Profiling System for Ranking Candidates Answers in Human Resources”, Lecture Notes in 

Computer Science, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, Vol. 5333, pp. 625– 634. 

Kessler, R., Torres-Moreno, J., El-Beze, M., (2007), “E-Gen: automatic job offer 

processing system for human resources”. in Proc. of the artificial intelligence 6th 

Mexican international conference on Advances in artificial intelligence (MICAI'07), 

Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, pp. 985-995. 

Khosla R.  and Goonesekera T., (2003), “An online multi-agent e-sales recruitment 

system”, Web Intelligence. 

Mochol, M., Wache, H., Nixon, L., (2007), “Improving the Accuracy of Job Search with 

Semantic Techniques”, Business Information Systems, vol. 4439, pp. 301-313. 

Neuman, C., (2010), “Prospero: a tool for organizing Internet resources”, (2010), 

Internet Research, vol. 20, pp. 408-419. 

Page L., Brin S., Motwami R., Winograd T., (1999), “The PageRank citation ranking: 

bringing order to the Web”, Technical report, Stanford University. 

Pande S., (2011), "E-recruitment creates order out of chaos at SAT Telecom: System 

cuts costs and improves efficiency", Human Resource Management International Digest, 

Vol. 19, pp. 21 – 23. 

 Radevski, V., Trichet, F., (2006), “Ontology-Based Systems Dedicated to Human 

Resources Management: An Application in e-Recruitment”, On the Move to Meaningful 

Internet Systems, Springer Berlin / Heidelberg, pp. 1068 – 1077. 

Rafter, R., Bradley, K., Smyth, B., (2000), “Automated collaborative filtering 

applications for online recruitment services”, in Proc. Int. Conf. AH, Trento, Italy, pp. 

363–368. 

Ramar, Κ., Sivaram, Ν., (2010), “Applicability of Clustering and Classification 

Algorithms for Recruitment Data Mining”, International Journal of Computer 

Applications, Foundation of Computer Science, pp. 23–28. 

Saaty TL., (1990), “How to make a decision: The analytic hierarchy process”, 

European Journal of Operational Research, Elsevier Science B.V. 

Total jobs (2004), available at: www.totaljobs.co.uk 

Wu, X., Kumar, V., Quinlan, JR., Ghosh, J., Yang, Q., Motoda, H., McLachlan, GJ., Ng, 

A., Liu, B., Yu, PS., Zhou, Z-H., Steinbach, M., Hand, DJ., Steinberg, D., (2008), “Top 10 

algorithms in data mining”, Knowledge and Information Systems, Springer London.



   

 

   

   

 

   

   

 

   

     
 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

Κεφάλαιο 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Εξόρυξη γνώσης στις εφαρµογές 
κοινωνικής δικτύωσης και ανάλυση 

της ̟ροσω̟ικότητας 
 

 

 

 

 

 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

       

 
 

      

 

   

   

 

   

   

 

   

       
 

 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

      
 

 

  

 

 

 

 

  
 

“Character may almost be called  

the most effective means of persuasion.” 
 

 

 

Aristotle  

Classical Philosopher 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

       

 
 

      

 

   

   

 

   

   

 

   

       
 

 

 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

      
 

 

  

 

 

 

 

  
 

Εξόρυξη γνώσης στις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και 

ανάλυση της προσωπικότητας 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό, προτείνεται μία μέθοδος δημιουργίας συστάσεων που 

βασίζεται στην αυτόματη εξόρυξη των στοιχείων της προσωπικότητας των 

χρηστών. Το τελευταίο βασίζεται στη γλωσσολογική ανάλυση των γραπτών 

δεδομένων που σχετίζονται με τους υποψηφίους και είναι διαθέσιμα στις 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των 

υποψηφίων θεωρούνται μεγάλης σημασίας στις περισσότερες θέσεις 

εργασίας αλλά αγνοούνται εντελώς στα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικών 

προσλήψεων. Στο σύστημα παροχής συστάσεων που υλοποιήθηκε, 

υπολογίστηκε η εξωστρέφεια του κάθε υποψηφίου, το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε σαν ένα από τα κριτήρια κατάταξης. Στη συνέχεια, 

περιγράφεται η αρχιτεκτονική του συστήματος και παρουσιάζεται η 

εφαρμογή διαδικτύου που υλοποιήθηκε, η οποία ουσιαστικά είναι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων που κατατάσσει τους 

υποψηφίους για κάθε θέση εργασίας. Η εφαρμογή αυτή δοκιμάστηκε με 

πραγματικά δεδομένα μέσω ενός πιλοτικού σεναρίου που σχεδιάστηκε σε 

συνεργασία με το τμήμα προσωπικού της Novartis Hellas. Για τα πειραματικά 

αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν 100 ελληνικά ιστολόγια και υπολογίστηκαν 

τα LIWC σκορ για κάθε κατηγορία λέξεων σε κάθε ιστολόγιο. Τα 

αποτελέσματα αξιολογήθηκαν από έμπειρους υπεύθυνους προσλήψεων και 

δείχνουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος σε ένα πραγματικό 

σενάριο πρόσληψης προσωπικού. 

 

2.1 Εισαγωγή 

Το διαδίκτυο έδινε πάντα τη δυνατότητα για σχετικά φθηνή, ακόμα και δωρεάν 

δημοσίευση πληροφοριών. Παρόλα αυτά, μέχρι και αρκετά πρόσφατα η έλλειψη 

γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων των απλών χρηστών του διαδικτύου αποτελούσαν 

εμπόδια ώστε ο καθένας να μπορεί να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες που ήθελε είτε 

στην προσωπική του ιστοσελίδα είτε κάπου αλλού στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξη όμως των 

Web 2.0 εφαρμογών το άλλαξε αυτό, κάνοντας τη διεπαφή χρήστη τόσο εύκολη, ώστε ο 

καθένας να μπορεί να δημοσιεύσει ό,τι περιεχόμενο θέλει στο διαδίκτυο. Στον τομέα 

των ηλεκτρονικών προσλήψεων, υπάρχουν πλέον πολλά εργαλεία, που συμμετέχουν 

διαφορετικά στην όλη διαδικασία και ποικίλλουν από απλές ιστοσελίδες μέχρι και 

ολοκληρωμένα συστήματα και Web 2.0 εργαλεία. Οι πιο διαδεδομένες web 2.0 
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εφαρμογές που έχουν κάποιο ρόλο στη διαδικασία των ηλεκτρονικών προσλήψεων 

είναι οι εξής: 

 

• Ιστολόγια (Blogs), τα οποία μπορούν να δημιουργηθούν από υποψήφιους και 

εργοδότες. 

• Κοινωνικά δίκτυα μέσω διαδικτύου (Online Social Networks): Το Facebook ή 

ακόμα και πιο επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα (LinkedIn ή Viadeo) βοηθάνε 

στην εύρεση πελατών, συνεργατών και μελλοντικών εργαζομένων, παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τους και καθιστούν πολύ 

εύκολη την επικοινωνία τους. 

• Εικονικοί κόσμοι (Virtual worlds): Τον Ιούνιο του 2007 διοργανώθηκε το πρώτο 

γαλλικό φόρουμ ηλεκτρονικών προσλήψεων στο Second Life με 1500 

συμμετέχοντες. 

• Αρχεία ροής (RSS feeds - Real Simple Syndication): Ο φυλλομετρητής δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ποια αρχεία ροής επιθυμεί να διαβάζει και 

να τα εγκαταστήσει ως δυναμικούς σελιδοδείκτες στο περιβάλλον του 

φυλλομετρητή. 

• Πλατφόρμες Video (Video platforms): To Youtube δίνει τη δυνατότητα στις 

εταιρείες να παρουσιάσουν τις προσφορές τους με ελκυστικό τρόπο και στους 

υποψήφιους να προβάλλουν το βιογραφικό και τα προσόντα τους πιο εύκολα 

και πρωτότυπα. 

Το Web 2.0 δίνει τη δυνατότητα τόσο στις εταιρείες όσο και στους εργαζόμενους να 

έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο δίκτυο και να διατηρούν και να αναπτύσσουν νέες 

σχέσεις μεταξύ τους. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα 

με εργαζόμενους που έχουν ενδιαφέροντα προφίλ και δεν έχουν κάνει καν αίτηση για 

εργασία.  

Στην εποχή του Web 2.0 υπάρχει τεράστια ποσότητα πληροφορίας σε γραπτά 

κείμενα για εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου, που έχει αποδειχτεί ότι είναι 

αξιόπιστη πηγή για τον προσδιορισμό της προσωπικότητας των χρηστών. Στο σύστημα 

που έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια αυτής της διατριβής ο υποψήφιος μπορεί να παρέχει 

ένα σύνδεσμο για το προσωπικό του ιστολόγιο και το λογαριασμό του στο Facebook, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα ιστολόγια περιλαμβάνουν πληθώρα γλωσσολογικών 

χαρακτηριστικών, που αντικατοπτρίζουν πτυχές της προσωπικότητας ενός υποψηφίου 

(Oberlander and Nowson, 2006).  Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι εφαρμόζοντας 

γλωσσολογική ανάλυση στα ιστολόγια μπορούν να εξάγουν χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των συγγραφέων (Oberlander and Nowson, 2006, Gill et al. 2009), 
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καθώς και τη διάθεση και τα συναισθήματά τους (Mishne, 2005). Αυτές οι έρευνες 

βασίστηκαν σε προγράμματα ανάλυσης κειμένου όπως το LIWC (Linguistic Inquiry and 

Word Count) για να εξάγουν γλωσσολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία έδειχναν την 

προσωπικότητα των συγγραφέων. Το LIWC εργαλείο (Pennebaker et al., 2001) 

αναπτύχθηκε αναλύοντας γραπτά δείγματα εκατοντάδων φοιτητών, ώστε να 

συσχετίσουν τη χρήση των λέξεων με χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Το εργαλείο 

χρησιμοποιεί ένα λεξικό τμημάτων λέξεων (word stems), που κατηγοριοποιούνται σε 

σημασιολογικές και συντακτικές κατηγορίες λέξεων.  

2.2 Κοινωνική δικτύωση και ηλεκτρονικές προσλήψεις 

Ο κοινωνικός Ιστός (Social Web) είναι ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων, που συνδέουν 

τους ανθρώπους στο διαδίκτυο. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται σήμερα για να 

περιγράψει το πώς οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνται ή αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε 

όλο το διαδίκτυο. Ο κοινωνικός ιστός πέρασε τρία στάδια μέχρι να φτάσει στη σημερινή 

του μορφή, και από απλές ιστοσελίδες μετατράπηκε σε ένα τεράστιο δίκτυο αληθινών 

κοινωνικών εφαρμογών (Porter, 2008). Κατά τη διάρκεια της εποχής των μονόδρομων 

συνομιλιών στις σελίδες στα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι περισσότερες από τις 

σχεδόν 18000 ιστοσελίδες ήταν "μόνο για ανάγνωση", ή απλές "στατικές ιστοσελίδες" 

με την πληροφορία να απορρέει αποκλειστικά από το άτομο ή τον οργανισμό που 

διατηρούσε τη σελίδα. Η επικοινωνία ήταν δύσκολη και μόνο όσοι διατηρούσαν 

προσωπικές σελίδες μπορούσαν να σχολιάζουν σε αυτές τα κείμενα των άλλων. (Porter, 

2008) 

Την εποχή εκείνη, η Amazon και άλλες πρωτοπόρες εταιρείες σημείωσαν μεγάλη 

πρόοδο στη βελτίωση και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μέσω 

διαδικτύου, βρίσκοντας τρόπο να συνδέσουν τις βάσεις δεδομένων τους με τις 

ιστοσελίδες τους. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε η αποθήκευση και η παρουσίαση 

πληροφοριών τόσο από τον ιδιοκτήτη της σελίδας όσο και από τους επισκέπτες, οι 

οποίοι πλέον μπορούσαν να εισάγουν στοιχεία μέσα από φόρμες διαδικτύου. Αυτό σε 

συνδυασμό με άλλες καινοτομίες, οδήγησε στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, που επέτρεπαν 

την "αμφίδρομη επικοινωνία" ανάμεσα στους χρήστες και στα άτομα ή τους 

οργανισμούς που διατηρούσαν την ιστοσελίδα.  

Καθώς οι εφαρμογές διαδικτύου γίνονταν όλο και πιο εξεζητημένες, ο κόσμος 

άρχισε να είναι πιο άνετος με τη χρήση και την αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, η 

πρόσβαση στο διαδίκτυο έγινε πιο διαδεδομένη δίνοντας τη δυνατότητα στους 

σχεδιαστές να ξεκινήσουν να υλοποιούν νέα χαρακτηριστικά, που επέτρεπαν στους 

χρήστες όχι μόνο να επικοινωνούν με τους κατόχους αλλά και με τους άλλους 

επισκέπτες των ιστοσελίδων. Παρόλο που αυτό ήταν ένα μικρό βήμα από άποψης 
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τεχνολογίας, ήταν ένα τεράστιο βήμα κοινωνικά, που για πρώτη φορά επέτρεπε την 

αλληλεπίδραση των χρηστών και λέγεται ότι αυτή η ανταλλαγή ανάμεσα σε επισκέπτες 

σελίδων είναι που διαχωρίζει τις εφαρμογές διαδικτύου από τις κοινωνικές εφαρμογές 

διαδικτύου. 

Καθώς οι κοινωνικές εφαρμογές διαδικτύου δημιουργήθηκαν με στόχο να 

ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των χρηστών βασίζονται στα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• Identity: Η ταυτότητα του κάθε ατόμου, δηλαδή ποιος είναι.  

• Reputation: Η φήμη που ακολουθεί τον κάθε χρήστη, τι νομίζουν οι άλλοι για 

αυτόν. 

• Presence: Η παρουσία του κάθε χρήστη στο διαδίκτυο, δηλαδή οι σελίδες που 

είτε κατέχει είτε τον αναφέρουν. 

• Status: Η τρέχουσα κατάσταση του κάθε χρήστη, η οποία συνήθως δηλώνεται 

από το χρήστη με ένα σύντομο μήνυμα στο προσωπικό του προφίλ. 

• Relationships: Οι σχέσεις του ατόμου με άλλους είτε είναι φιλικές, είτε 

επαγγελματικές είτε απλά κοινωνικές. 

• Conversations: Οι συζητήσεις που κάνει με τους άλλους, το θέμα τους, το 

περιεχόμενο τους. 

• Sharing: Τι μοιράζεται το άτομο με τους άλλους, σκέψεις, άρθρα, 

φωτογραφίες, βίντεο. 

Οι εφαρμογές του Social Web δεν χρειάζεται να καλύπτουν όλα τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά, αλλά όσο πιο πολλά καλύπτουν τόσο πιο ελκυστικές γίνονται. Πολλές 

από τις εφαρμογές αυτές χρησιμοποιούνται για προσλήψεις εργαζομένων μέσω 

διαδικτύου, καθώς λόγω της φύσης τους επιτρέπει σε εργοδότες και εργαζομένους να 

έρχονται πολύ εύκολα σε επικοινωνία. Ένα πρώτο παράδειγμα που δείχνει της ευκολία 

επικοινωνίας προέρχεται από ένα στέλεχος μάρκετινγκ που σκέφτηκε έναν ιδιαίτερα 

ευφυή τρόπο για να αναζητήσει εργασία. Το εγχείρημα αυτό βρήκε μεγάλη απήχηση 

και στη συνέχεια ονομάστηκε «The Google Job Experiment». Πιο συγκεκριμένα, το 

στέλεχος αυτό τοποθέτησε μια διαφήμιση μέσω της Google (με χρήση της πλατφόρμας 

Ad Words) με στόχο τα ονόματα διευθυντικών στελεχών. Έτσι όταν τα εν λόγω στελέχη 

χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης (το Google που είναι και η 

δημοφιλέστερη)  ψάχνοντας κάτι που τους αφορά (με τα ονόματά τους), έβλεπαν τον 

υποψήφιο να τους απευθύνει προσωπικό χαιρετισμό, όπως επίσης και το αίτημα του 

για να τον προσλάβουν! Πρόκειται για μία ιδιαίτερα πρωτότυπη ιδέα, άμεση και με 

ελάχιστο κόστος.  
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Ένα άλλο παράδειγμα ηλεκτρονικών προσλήψεων χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές 

web 2.0 είναι το social networking recruitment. Πιο συγκεκριμένα, η έννοια αφορά στην 

επιλογή προσωπικού χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το LinkedIn, ένα κοινωνικό δίκτυο που 

προορίζεται για τους επαγγελματίες που εργάζονται και εκπροσωπεί πάνω από 150 

εταιρείες. 

2.2.1 LinkedIn 

Το LinkedIn είναι το πιο σημαντικό εργαλείο στο διαδίκτυο για την επικοινωνία μεταξύ 

συναδέλφων, την εύρεση πιθανών πελατών και την αναζήτηση νέων ευκαιριών 

απασχόλησης. Ανήκει στην κατηγορία των κοινωνικών δικτύων και αποτελεί μια 

υπηρεσία επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 

2002, ενώ άρχισε να λειτουργεί τον Μάιο του 2003. Από το 2010 αριθμεί 

περισσότερους απο 75 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες σε περισσότερες από 

200 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Το δίκτυο απευθύνεται τόσο σε εργοδότες όσο και 

σε εργαζόμενους και κάνει τη δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους πολύ εύκολη και 

ανέξοδη. Βασικός σκοπός του LinkedIn είναι να παρέχει επιχειρηματικές ευκαιρίες για 

τους επαγγελματίες από όλο τον κόσμο μέσα από την οργάνωση και την επέκταση 

επαγγελματικών δικτύων. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του LinkedIn είναι η δημιουργία συνδέσεων (links), που 

ενώνουν τα άτομα μεταξύ τους και έτσι σχηματίζεται το δίκτυο στο LinkedIn. Όσο 

περισσότερες συνδέσεις έχει ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερο είναι το δίκτυό του και έτσι, 

αυξάνονται οι πιθανότητες να δει το προφίλ τους, κάποιος υπεύθυνος προσλήψεων. Οι 

συνδέσεις μπορεί να έχουν στόχο την αναζήτηση το κατάλληλου ατόμου, καθώς επίσης 

και την ανάδειξη της θέση που κατέχει στην εργασία του (σε ποιο τομέα ανήκουν οι 

επαφές του).  
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Εικόνα 4:Παράδειγμα ενός LinkedIn προφίλ 

Το LinkedIn έχει πολλές λειτουργίες, σχεδιασμένες για την παρουσίαση του προφίλ 

του χρήστη, την επέκταση των δικτύων και την αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών. 

Πολλές από αυτές τις λειτουργίες είναι υπό συνεχή εξέλιξη, ενώ νέα χαρακτηριστικά 

προκύπτουν τακτικά. Οι λειτουργίες του LinkedIn, που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής είναι το επαγγελματικό προφίλ, η 

εκπαίδευση, οι δεξιότητες και οι συστάσεις (Εικόνα 4). 

Ο χρήστης μπορεί να εισάγει την επαγγελματική του προϋπηρεσία, 

συμπληρώνοντας το όνομα της εταιρείας στην οποία εργαζόταν, τη χρονική διάρκεια, 

τη θέση που είχε, τις δεξιότητες που χρειάζονταν και μία περιγραφή των καθηκόντων 

του. Εκτός από την προϋπηρεσία, το LinkedIn έχει ενότητα για την εκπαίδευση, όπου 

συμπληρώνεται το όνομα του πανεπιστημίου, ο τίτλος που απέκτησε ο χρήστης, η 

χρονική διάρκεια και το βασικό αντικείμενο των σπουδών. Επιπλέον, υπάρχει και η 

δυνατότητα παροχής συστάσεων από συναδέλφους, συνεργάτες, και καθηγητές. Η 

παροχή συστάσεων επιτυγχάνεται μέσω αίτησης και αναζήτησης, ισχυροποιεί το 

προφίλ και τριπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης του προφίλ του χρήστη σε 

αναζητήσεις άλλων. Τέλος, ένα ολοκληρωμένο προφίλ απαιτεί τη συμπλήρωση 
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επιπρόσθετων πληροφοριών (πχ. προσωπική ιστοσελίδα, twitter, ενδιαφέροντα, 

διακρίσεις και ομάδες στις οποίες συμμετείχε) και επιπλέον προσωπικών στοιχείων (πχ. 

τηλέφωνο, διεύθυνση, email, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση). 

Πολλές είναι οι εταιρείες, που χρησιμοποιούν το LinkedIn για να βρούνε τους 

κατάλληλους υποψηφίους, εξαιτίας των λειτουργιών που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Πολύ σημαντικό στοιχείο του LinkedIn είναι η αξιοπιστία των πληροφοριών που 

εισάγονται από τους υποψηφίους, καθώς η εγκυρότητά τους μπορεί εύκολα να 

πιστοποιηθεί από τους εργοδότες ή τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μπορούν να 

προσθέτουν και συστάσεις για τον εργαζόμενο. Το σύστημα που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της διατριβής αυτής και παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό, χρησιμοποιεί το 

LinkedIn για να εξάγει αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υποψήφιο, ώστε 

να μειώσει τον κόπο του υποψηφίου, όπως περιγράφεται πιο αναλυτικά στην ενότητα 

2.4. 

2.3 Εξόρυξη γνώσης και ανάλυση προσωπικότητας 

Τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας των υποψηφίων είναι πολύ σημαντικά για την 

επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου για κάποιες θέσεις εργασίας, αλλά 

παραβλέπονται από τα υπάρχοντα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων. Τυπικά, η 

προσωπικότητα των υποψηφίων εκτιμάται κατά το στάδιο των συνεντεύξεων, στο 

οποίο συμμετέχουν μόνο όσοι περνάνε το στάδιο της πρώτης επιλογής. Παρόλα αυτά, η 

συγκέντρωση κάποιων αρχικών δεδομένων για την προσωπικότητα των υποψηφίων θα 

ήταν πολύτιμη πριν τη φάση της πρώτης επιλογής, κυρίως σε θέσεις όπου η 

προσωπικότητα του εργαζομένου παίζει σημαντικό ρόλο, όπως είναι οι πωλητές. 

Σήμερα, αυτή τη διαδικασία την αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι προσλήψεων, οι οποίοι 

είναι γνωστό ότι κάνουν αναζήτηση στοιχείων για τους υποψηφίους, πριν τη φάση της 

συνέντευξης εκμεταλλευόμενοι την παρουσία τους στο διαδίκτυο και τα κοινωνικά 

δίκτυα. Όμως, θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματικό να αυτοματοποιηθεί αυτή η 

διαδικασία χρησιμοποιώντας τεχνικές εξόρυξης δεδομένων από το διαδίκτυο και 

προγράμματα ανάλυσης κειμένων. 

2.3.1 Ιστολόγια και προσωπικότητα 

Τα προσωπικά ιστολόγια (blogs), πολύ περισσότερο από τα άλλα μέσα, έδωσαν τη 

δυνατότητα στους απλούς χρήστες, που δεν έχουν γνώσεις υπολογιστών να εκφράσουν 

το πάθος τους για το  γράψιμο και να εκφραστούν ελεύθερα. Οι άνθρωποι πάντα είχαν 

την τάση να γράφουν ημερολόγια ή κάποια άρθρα, όπου κατέγραφαν τις σκέψεις και 

τα συναισθήματά τους, τα οποία όμως σπάνια δημοσιεύονταν, με αποτέλεσμα να 
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χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Σε σπάνιες περιπτώσεις, άνθρωποι που 

ασχολούνταν με την πολιτική η τον πολιτισμό δημοσίευαν τα ημερολόγιά τους, 

δημιουργώντας υποψίες ότι γράφονταν εξαρχής με σκοπό να δημοσιευθούν. Τώρα τα 

ιστολόγια δίνουν τη δυνατότητα για άμεση δημοσίευση φωτογραφιών και γραπτών 

κειμένων (Sorapure, 2003). Ένα ιστολόγιο ορίζεται σαν «μία ιστοσελίδα που 

ανανεώνεται συχνά και αποτελείται από πολλές δημοσιεύσεις, που οργανώνονται κατά 

χρονολογική σειρά έτσι ώστε τα πιο πρόσφατα άρθρα να εμφανίζονται πρώτα» 

(Herman et al., 2005).  

Οι πιο συχνές μορφές ενός ιστολογίου είναι το προσωπικό ημερολόγιο ή το 

ιστολόγιο μιας εφημερίδας (Herring, et al., 2005). Γράφοντας ένα ιστολόγιο (όπως 

συνέβαινε και με το ημερολόγιο) παρέχεται στο συγγραφέα η ελευθερία προσωπικής 

έκφρασης. Εξαιτίας αυτής της ελευθερίας, τα προσωπικά ιστολόγια αποτελούν ένα 

ιδανικό μέσο για να παρέχουν μία εικόνα για τα βασικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας των συγγραφέων. Σε έρευνα που έγινε (Gill et. al, 2009), φάνηκε πώς 

από τα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά των κειμένων των ιστολογίων μπορούν να 

βγούνε ασφαλή συμπεράσματα για το θέμα για το οποίο γράφει κάποιος στο ιστολόγιό 

του και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τον εαυτό του ο κάθε συγγραφέας. Η 

ανάλυση ενός ιστολογίου μπορεί να δείξει ακόμα και το κίνητρο του συγγραφέα για να 

δημιουργήσει το ιστολόγιο. Εφαρμόζοντας για παράδειγμα ανάλυση περιεχομένου σε 

πολωνικά ιστολόγια, αποδείχθηκε ότι η προσωπική έκφραση ήταν πιο συχνά το κίνητρο 

συγγραφής από ότι ήταν η κοινωνική αλληλεπίδραση και ότι οι συγγραφείς γράφουν 

κυρίως για τα  συναισθήματα ή τις σκέψεις τους και λιγότερο για τα ενδιαφέροντα και 

τις συνήθειές τους. (Trammell et al. 2006). Η ανάλυση περιεχομένου μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακόμη και για να εντοπίσει τα βασικά σημεία μιας συζήτησης (Glance 

et al. 2004; Nallapati and Cohen 2008), ή ακόμα και τη διάθεση του συγγραφέα 

(Mishne, 2005). 

Επίσης, κάποιες άλλες έρευνες που έγιναν επικεντρώθηκαν στο ύφος και το θέμα 

των κειμένων των ιστολογίων ανάλογα με τα τρέχοντα κοινωνικά γεγονότα, όπως για 

παράδειγμα οι αλλαγές στη γλώσσα των κειμένων την περίοδο που συνέβησαν τα 

γεγονότα της ενδεκάτης Σεπτεμβρίου 2001 (Cohn et. al, 2004). Στην περίπτωση αυτή 

βρέθηκε ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα υπήρξε μεγάλη έκφραση αρνητικών 

συναισθημάτων και οι συγγραφείς έγραφαν κυρίως για κοινωνικά θέματα και 

αναφέρονταν λιγότερο σε προσωπικά θέματα και συναισθήματα. Με το πέρασμα του 

χρόνου, αυτά τα χαρακτηριστικά σταδιακά άλλαξαν προς τα αρχικά επίπεδα. Οι 

(Nowson et. al, 2005) χρησιμοποίησαν ένα μέτρο συνάφειας βασισμένο σε κανόνες 

γραμματικής (Heylighen and Dewaele 2000) ώστε να συγκρίνουν προσωπικά ιστολόγια 

με άλλες πηγές του British National Corpus (BNC). Τα προσωπικά ιστολόγια 

αποδείχθηκε ότι είχαν λιγότερο χρήσιμο (από γλωσσολογικής απόψεως) περιεχόμενο 

από αυτό των προσωπικών γραμμάτων αλλά περισσότερο από τις βιογραφίες ή άλλα 
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κείμενα. Αυτό ενισχύει την άποψη για τη φύση των ιστολογίων (τουλάχιστον για τα 

προσωπικά ιστολόγια) ότι είναι μία ενδιάμεση μορφή έκφρασης ανάμεσα στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο. 

2.3.2 Τρόπος λειτουργίας του LIWC εργαλείου 

Για τη δημιουργία μιας αποδοτικής μεθόδου για τη μελέτη των στοιχείων της 

προσωπικότητας που παρουσιάζονται στον προφορικό και το γραπτό λόγο, 

αναπτύχθηκε μία εφαρμογή ανάλυσης κειμένου που ονομάζεται Linguistic Inquiry and 

Word Count, ή LIWC. Η πρώτη LIWC εφαρμογή αναπτύχθηκε σαν ένα τμήμα μιας 

ερευνητικής μελέτης της γλώσσας (Francis and Pennebaker, 1993). Η δεύτερη έκδοση 

της εφαρμογής, το LIWC2007, είναι μια ανανεωμένη και πιο εξελιγμένη έκδοση της 

αρχικής εφαρμογής. Οι LIWC2007 εφαρμογές έχουν σχεδιαστεί ώστε να αναλύουν ένα 

γραπτό κείμενο λέξη-λέξη, υπολογίζοντας το ποσοστό των λέξεων ενός κειμένου που 

ταιριάζουν σε μία από τις 82 γλώσσες που υποστηρίζονται και να δημιουργούν μία 

έξοδο. Η έξοδος που προκύπτει είναι ένα κείμενο χωρισμένο με στηλοθέτες (tabs) και 

μπορεί να διαβαστεί χωρίς καμία μετατροπή από προγράμματα όπως SPSS για 

Windows, Excel, κτλ. 

Το LIWC2007 διαβάζει κάθε αρχείο κειμένου που έχει δοθεί σαν είσοδος και 

συγκεκριμένα διαβάζει μία λέξη κάθε φορά. Κατά την επεξεργασία της κάθε λέξης, 

γίνεται αναζήτηση στο αρχείο με τα διαθέσιμα λεξικά, ώστε να βρεθεί αυτό που 

ταιριάζει με την τρέχουσα λέξη. Κάθε λέξη μπορεί να ανήκει σε μία η περισσότερες 

κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται είτε σε στοιχεία προσωπικότητας (κοινωνικός, 

ντροπαλός κ.α.) είτε σε ψυχολογικές καταστάσεις (χαρούμενος, θυμωμένος κ.α.). Αν η 

λέξη ταιριάξει με κάποια από το λεξικό, αυξάνεται ο αντίστοιχος μετρητής στην 

κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκει η λέξη. Επίσης, κατά τη διάρκεια αυτής 

της διαδικασίας αυξάνονται και οι μετρητές για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά και 

δομικά στοιχεία του κειμένου (π.χ. ο μετρητής των συνολικών λέξεων και οι μετρητές 

για τα σημεία στίξης). 

Για κάθε αρχείο κειμένου, δημιουργούνται περίπου 80 μεταβλητές εξόδου και 

καταγράφονται σε μία γραμμή στον αρχείο εξόδου. Η γραμμή αυτή περιλαμβάνει το 

όνομα του αρχείου, τέσσερις αριθμούς που αντιπροσωπεύουν γενικές κατηγορίες 

(μετρητής συνολικών λέξεων, λέξεις ανά πρόταση, ποσοστό των λέξεων που βρέθηκαν 

στο λεξικό και ποσοστό των λέξεων με μήκος μεγαλύτερο από 6 γράμματα) και 22 

βασικές γλωσσικές διαστάσεις (π.χ., ποσοστό των λέξεων του κειμένου που είναι 

αντωνυμίες, άρθρα, βοηθητικά ρήματα κ.τλ.). Επίσης, περιλαμβάνει 32 κατηγορίες 

λέξεων, που αφορούν ψυχολογικούς παράγοντες, 7 κατηγορίες που αφορούν 

προσωπικές υποθέσεις (π.χ. εργασία, σπίτι, δραστηριότητες αναψυχής), 3 
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παραγλωσσολογικές διαστάσεις και 12 κατηγορίες σημείων στίξης (τελείες, κόμματα 

κ.τ.λ). 

Πίνακας 6: Παράδειγμα κατηγοριών αγγλικών λέξεων του LIWC 

Χαρακτηριστικό Παράδειγμα 

Anger words Hate, kill, pissed 

Metaphysical issues God, heaven, coffin 

Physical state/function Ache, breast, sleep 

Inclusive words With, and, include 

Social processes Talk, us, friend 

Family members Mom, brother, cousin 

Past tense verbs Walked, were, had 

References to friends Pal, buddy, coworker 

Στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 6) φαίνεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα με 

κατηγορίες αγγλικών λέξεων που χρησιμοποιούνται από το εργαλείο LIWC. Το εργαλείο 

αυτό αναλύει δείγματα κειμένου υπολογίζοντας τις σχετικές συχνότητες των λέξεων 

που βρίσκονται σε κάθε κατηγορία. Οι Pennebaker και King έχουν βρει σημαντικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις συχνότητες των λέξεων και τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας των συγγραφέων (Pennebaker and King, 1999), όπως αυτά 

παρουσιάζονται στις Big-Five διαστάσεις προσωπικότητας. 

2.3.3 Στοιχεία προσωπικότητας στο e-recruitment 

Ανάμεσα στις Big-Five διαστάσεις προσωπικότητας, η εξωστρέφεια έχει συγκεντρώσει 

το μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς έχει αποδειχθεί ότι αντικατοπτρίζεται 

επαρκώς μέσα από το γραπτό λόγο και μπορεί να  εντοπιστεί με τη χρήση τεχνικών 

ανάλυσης κειμένου (Mairesse et al., 2007). Η εξωστρέφεια είναι ένα πολύ σημαντικό 

χαρακτηριστικό προσωπικότητας για την επιλογή υποψηφίων κυρίως σε θέσεις που 

χρειάζεται η αλληλεπίδραση με πελάτες ή η συμμετοχή σε ομάδες, όπου οι κοινωνικές 

δεξιότητες είναι απαραίτητες. Επιπλέον, έχει αποδειχθεί ότι οι χαρισματικοί ομιλητές 

και οι άνθρωποι που υπερέχουν στις συναντήσεις είναι συνήθως εξωστρεφείς (Rienks 

and Heylen, 2006). Για το λόγο αυτό, στο σύστημα που αναπτύχθηκε, το κριτήριο που 

χρησιμοποιήθηκε για να δείχνει την προσωπικότητα των υποψηφίων ήταν η 

εξωστρέφεια εξαιτίας της σημασίας που είχε στην επιλογή των υποψηφίων. 

Γλωσσολογικοί δείκτες για την εξωστρέφεια είναι η χρήση πολλών θετικών λέξεων και 

κοινωνικών λέξεων και λιγότερων αρνητικών λέξεων (Pennebaker et al., 2001). Στο 

σύστημα που προτείνεται στο κεφάλαιο αυτό, ο βαθμός εξωστρέφειας του κάθε 

υποψηφίου υπολογίζεται άμεσα από τα LIWC scores (ή συχνότητες), αθροίζοντας το 

σκορ που δείχνει τη θετικότητα των κειμένων με το σκορ των κοινωνικών λέξεων που 

επίσης προκύπτει από τις LIWC συχνότητες: 
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• Το σκορ της θετικότητας υπολογίζεται από τη διαφορά των LIWC σκορ ανάμεσα 

στις θετικές και τις αρνητικές λέξεις. Όσο πιο μεγάλο είναι το σκορ, τόσο πιο 

θετικό είναι το ύφος του κειμένου. 

• Το σκορ των κοινωνικών λέξεων προκύπτει από τη συχνότητα των κοινωνικών 

λέξεων (όπως φίλος, συνάδελφος κτλ) και τη συχνότητα των προσωπικών 

αντωνυμιών. Συγκεκριμένα για υψηλό σκορ χρειάζονται πολλές κοινωνικές 

λέξεις και λίγες προσωπικές αντωνυμίες. Υψηλά «κοινωνικά» σκορ δείχνουν 

πολλές αναφορές σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή μεγάλο βαθμό κοινωνικότητας 

του συγγραφέα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σκορ εξωστρέφειας δεν έχει κάποια φυσική υπόσταση 

(δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ο ισχυρισμός ότι κάποιος είναι δύο φορές πιο εξωστρεφής 

από κάποιον άλλο επειδή έχει διπλάσιο σκορ εξωστρέφειας) αλλά ποσοτικοποιεί τις 

σχετικές διαφορές στους βαθμούς εξωστρέφειας των ατόμων. Για παράδειγμα, στην 

εργασία (Argamon et al., 2005) οι συγγραφείς χαρακτηρίζουν τους συγγραφείς 

ιστολογίων που βρίσκονται στο ανώτερο ένα τρίτο της κατανομής σαν εξωστρεφείς και 

αυτούς που είναι στο κατώτερο τρίτο σαν εσωστρεφείς ενώ για το υπόλοιπο δείγμα δεν 

μπορεί να βγει κάποιο ιδιαίτερο συμπέρασμα. 

2.3.4 Αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε μπορεί να επεξεργαστεί τόσο αγγλικά όσο και ελληνικά 

κείμενα. Για την επεξεργασία των αγγλικών κειμένων χρησιμοποιήθηκε το λεξικό της 

εφαρμογής LIWC ενώ για τα ελληνικά κείμενα, δημιουργήθηκε από την αρχή λεξικό 

στην ίδια φιλοσοφία με αυτό του LIWC. Καθώς το λεξικό που χρησιμοποιήθηκε δεν είχε 

δοκιμαστεί ξανά, η εκπαίδευση του συστήματος ήταν απαραίτητη και για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο από 100 ελληνικά ιστολόγια. Για κάθε ιστολόγιο 

υπολογίστηκαν τα LIWC σκορ κάθε κατηγορίας. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε και 

σχεδιάστηκε η κατανομή της συχνότητας των κοινωνικών λέξεων καθώς και η κατανομή 

των λέξεων που δείχνουν τη διάθεση, που στη συνέχεια θα αναφέρονται σαν emotion 

λέξεις. Η κατηγορία emotion προκύπτει από τη διαφορά των posemo και negemo 

κατηγοριών (δηλαδή των θετικών μείον των αρνητικών λέξεων), επιβάλλοντας 

ουσιαστικά μία ποινή για τη χρήση αρνητικών λέξεων.  

Οι κατανομές φαίνονται στο Σχήμα 5, με τα LIWC να ομαδοποιούνται σε διαστήματα 

μεγέθους 0.5 και να αναπαριστώνται από τη μέση τιμή τους. Οι κατανομές αυτές 

χρησιμοποιούνται σαν βάση για να υπολογιστούν τα σκορ των διαστάσεων 

προσωπικότητας των υποψηφίων (κοινωνικό και emotion), βάσει της απόστασής τους 

από την αντίστοιχη μέση τιμή. Παρόλο που εστιάζοντας σε υποψηφίους με ιστολόγια 

θα ήταν λογικό να εισχωρήσει μία υποκειμενικότητα (δηλαδή, οι bloggers θα 
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μπορούσαν να θεωρηθούν πιο εξωστρεφείς από το μέσο όρο), η κατανομή που 

φαίνεται στο Σχήμα 5 είναι κανονική. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με προηγούμενες 

έρευνες. (Gill et al., 2009). 
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Σχήμα 5: Κατανομή των κοινωνικών και των emotion λέξεων. 

2.4 Αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 

Το προτεινόμενο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων υποστηρίζει την αυτόματη 

κατάταξη των υποψηφίων βάσει ενός συνόλου κριτηρίων. Η αρχιτεκτονική του 

συστήματος που αναπτύχθηκε φαίνεται στο Σχήμα 6.  

2.4.1 Επιλογή και ανάλυση των κριτηρίων κατάταξης 

Για την κατάταξη των υποψηφίων χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα κριτήρια που συνθέτουν 

ένα ολοκληρωμένο προφίλ για τον υποψήφιο, τα οποία είναι τα εξής: Εκπαίδευση 

(μετράται σε χρόνια ακαδημαϊκής εκπαίδευσης), επαγγελματική προϋπηρεσία 

(μετράται σε μήνες), Loyalty (μέσος αριθμός μηνών ανά εργασία) και προσωπικότητα, 

όπως αυτά φαίνονται στο Σχήμα 7.  

Όταν υπάρχει διαθέσιμη μία θέση εργασίας, ο υπεύθυνος προσλήψεων εισάγει τα 

προαπαιτούμενα της θέσης και το βάρος κάθε κριτηρίου σε μία φόρμα και αυτά 

αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Η διαδικασία της κατάταξης ξεκινάει με τους 

υποψηφίους να κάνουν αίτηση για τη θέση σε μία σελίδα όπου φαίνονται όλες οι 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ο υποψήφιος μπορεί να  συνδεθεί στο σύστημα και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του λογαριασμού του στο LinkedIn, ώστε να 

γίνει αυτόματη εξαγωγή όλων των απαραίτητων δεδομένων (εκπαίδευση, προϋπηρεσία 
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και δεξιότητες) για τη δημιουργία του προφίλ του. Για την εκτίμηση της 

προσωπικότητας του υποψηφίου, επεξεργάστηκαν τα διαθέσιμα κείμενα που τον 

αφορούν και υπάρχουν στο ιστολόγιό του. Ο υποψήφιος καλείται να εισάγει το URL του 

ιστολογίου του και αν υπάρχει διαθέσιμο, εφαρμόζεται γλωσσολογική ανάλυση στα 

κείμενα του ιστολογίου ώστε να προκύψουν τα χαρακτηριστικά που αντανακλούν την 

προσωπικότητα του υποψηφίου. 

 

Σχήμα 6: Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος 
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Σχήμα 7: Το μοντέλο του AHP που χρησιμοποιήθηκε 

Τα προσόντα των υποψηφίων καθώς και τα σκορ που προκύπτουν από τη 

γλωσσολογική ανάλυση αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί στο 

σημείο αυτό ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης, ο υποψήφιος δεν 

καλείται να εισάγει ο ίδιος πληροφορίες, όπως στην πρώτη έκδοση του συστήματος 

ούτε να συμμετάσχει σε χρονοβόρα τεστ προσωπικότητας, όπως στο (Radevski and 

Trichet, 2006). Έτσι. Εξασφαλίζεται η φιλικότητα προς το χρήστη, η πρακτικότητα του 

συστήματος και η επιτάχυνση της διαδικασίας. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας 

προσλήψεων, προκύπτει η τελική κατάταξη των υποψηφίων. Η τελική κατάταξη είναι 

ένα δείγμα του πόσο καλά ταίριαξε το προφίλ του με τις απαιτήσεις του υπεύθυνου 

προσλήψεων. Η κατάταξη βασίζεται στον AHP, η λειτουργία του οποίου περιγράφηκε 

αναλυτικά στην ενότητα 1.3. Ο υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να επανεξετάσει και να 

ζητήσει νέα κατάταξη από το σύστημα αλλάζοντας τα βάρη στα κριτήρια επιλογής. Η 

διαδικασία προσλήψεων τελειώνει με τους κορυφαίους υποψηφίους να καλούνται στη 

φάση της συνέντευξης, όπου θα γίνει και η τελική αξιολόγηση από τον υπεύθυνο 

προσλήψεων.  

2.4.2 Διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων 

Το τελικό σκορ του υποψηφίου προκύπτει από τα επιμέρους σκορ των κριτηρίων 

επιλογής, χρησιμοποιώντας τον Analytical Hierarchy Process (AHP). Κάθε κριτήριο έχει 

διαφορετικό βάρος στη δημιουργία της κατάταξης, σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα 

της θέσης εργασίας. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία του AHP είναι οι συγκρίσεις των 

κριτηρίων ανά δύο, δημιουργώντας τον πίνακα . Η παράμετρος  

αντιπροσωπεύει τη σχετική σημασία των κριτηρίων i και j, την οποία αποφασίζει ο 

υπεύθυνος προσλήψεων. Στη συνέχεια υπολογίζεται το ιδιοδιάνυσμα του πίνακα, το 
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οποίο ονομάζεται weight vector.  Το επόμενο βήμα είναι οι συγκρίσεις των υποψηφίων 

ανά δύο ως προς κάθε κριτήριο ξεχωριστά. Έτσι, δημιουργούνται 4 πίνακες, ένας για 

κάθε κριτήριο, κάθε στοιχείο του οποίου δείχνει πόσο καλύτερος είναι ο υποψήφιος i 

από τον j. Τέλος, υπολογίζονται τα ιδιοδιανύσματα των πινάκων αυτών, τα οποία 

ονομάζονται local priority vectors. Το τελικό σκορ κάθε υποψηφίου (που ονομάζεται και 

global priority) υπολογίζεται με ένα γραμμικό συνδυασμό των weight και local priority 

vectors.  

2.5 Παρουσίαση της εφαρμογής 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική υλοποιήθηκε με τη μορφή μιας εφαρμογής διαδικτύου 

στο Microsoft .Net περιβάλλον. Στη συνέχεια,  παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες 

και οι οθόνες της εφαρμογής. Το σύστημα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη: τις σελίδες 

που αφορούν στο χρήστη και τις σελίδες, τις οποίες χειρίζεται ο υπεύθυνος 

προσλήψεων. 

2.5.1 Λειτουργίες χρήστη 

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό τους στο 

LinkedIn, το οποίο έχει διασυνδεθεί με το σύστημα προσλήψεων που προτείνεται 

(Εικόνα 5). Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να εξάγει αυτόματα τις πληροφορίες που 

χρειάζονται χωρίς να είναι αναγκασμένος ο υποψήφιος να εισάγει όλες τις 

πληροφορίες που αφορούν στην εκπαίδευση, στην προϋπηρεσία και στις δεξιότητές 

του. Οι υποψήφιοι ταυτοποιούνται μέσω του LinkedIn API, το οποίο χρησιμοποιεί το 

OAuth για πρωτόκολλο ταυτοποίησης. Μετά από την επιτυχή ταυτοποίηση του χρήστη, 

ένα OAuth token επιστρέφεται στο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση 

πληροφοριών από το προσωπικό LinkedIn προφίλ του υποψηφίου. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το σύστημα δεν έχει άμεση πρόσβαση στον κωδικό του LinkedIn προφίλ, 

το οποίο προφανώς θα έθετε θέματα ασφάλειας. Οι χρήστες με LinkedIn προφίλ πρέπει 

να εισάγουν οι ίδιοι τα στοιχεία τους στη φόρμα που εμφανίζει το σύστημα όπως 

φαίνεται στην Εικόνα 5. 
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Εικόνα 5: Σύνδεση στο LinkedIn μέσω της εφαρμογής προσλήψεων 

 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, ο υποψήφιος καλείται να 

συμπληρώσει το ιστολόγιό του και συγκεκριμένα το URL της ροής του προσωπικού του 

ιστολογίου (RSS feed URL), όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα 

να διαβάζει τα κείμενα και να υπολογίζει το σκορ εξωστρέφειας με την τεχνική 

εξόρυξης προσωπικότητας που παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.3.3. Τα κείμενα του 

ιστολογίου αποτελούν την είσοδο για το εργαλείο Tree Tagger (Schmid, 1995), το οποίο 

κάνει λεξική ανάλυση και λημματοποίηση. Δηλαδή, ο Tree Tagger χωρίζει το κείμενο σε 

λέξεις και επιστρέφει κάθε λέξη ξεχωριστά καθώς και τη ρίζα της λέξης. Στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας το λεξικό του LIWC, το οποίο δίνεται σαν μέρος του LIWC εργαλείου, 

το σύστημα κατηγοριοποιεί τις λέξεις που επέστρεψε ο Tree Tagger σε μία από τις 

κατηγορίες που μας ενδιαφέρουν (δηλαδή θετικές, αρνητικές και κοινωνικές). Μετά 

από επεξεργασία των 50 πιο πρόσφατων δημοσιεύσεων στο ιστολόγιο, το σύστημα 

υπολογίζει τις σχετικές συχνότητες των παραπάνω κατηγοριών και υπολογίζει το σκορ 

εξωστρέφειας του υποψηφίου.  
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Εικόνα 6: Τα βήματα για τη συμπλήρωση ενός πλήρους προφίλ 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει λογαριασμό στο LinkedIn ή δεν είναι 

επικαιροποιημένο το προφίλ του, έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί τα στοιχεία, η 

εισαγωγή των οποίων έχει γίνει αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνεται από τη δεύτερη επιλογή 

του μενού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 7. Στην εικόνα αυτή φαίνεται ότι εκτός από τα 

στοιχεία του υποψηφίου που αφορούν στην εκπαίδευση και την προϋπηρεσία του 

φαίνονται και οι συστάσεις που του έχουν γίνει και από ποιον προέρχονται οι 

συστάσεις αυτές.  

 

Εικόνα 7: Επεξεργασία του βιογραφικού 

Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να κάνει αίτηση για περισσότερες από μία θέσεις 

εργασίας, όπως φαίνεται και στην Εικόνα 8 και μπορεί ακόμη και να αποσύρει το 

ενδιαφέρον του για κάποια θέση. Το σύστημα αποθηκεύει τις αιτήσεις του υποψηφίου 

μαζί με τα σκορ που έχει σε όλα τα κριτήρια επιλογής στη βάση δεδομένων και 
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ειδοποιείται μέσω  e-mail ώστε να συμμετάσχει στη συνέντευξη αν περάσει τη φάση 

της πρώτης επιλογής. 

 

Εικόνα 8:Αίτηση σε θέση εργασίας 

2.5.2 Λειτουργίες του υπεύθυνου προσλήψεων 

Μετά την επιτυχή είσοδό τους στο σύστημα, οι υπεύθυνοι προσλήψεων έχουν 

πρόσβαση στις επιλογές για δημιουργία νέας θέσης εργασίας και ταξινόμηση των 

υποψηφίων. Στην Εικόνα 9 φαίνεται η οθόνη για τη δημιουργία μιας νέας θέσης 

εργασίας, όπου ο υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να συμπληρώσει τον τίτλο της θέσης, 

μια περιγραφή και τα βάρη που θα χρησιμοποιηθούν για την κατάταξη των 

υποψηφίων. Συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος προσλήψεων πρέπει να συγκρίνει τη σημασία 

των κριτηρίων για την τρέχουσα θέση, εισάγοντας βάρη που δείχνουν τη σχετική 

σημασία των κριτηρίων ανά δύο, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.4.2. Στη συνέχεια, 

με την επιλογή «rank candidates», που φαίνεται δεύτερη στο μενού στην Εικόνα 9, 

εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες θέσεις και τους υποψηφίους που έχουν 

κάνει αίτηση για τις θέσεις αυτές. Μετά από αίτηση του υπεύθυνου προσλήψεων, το 

σύστημα κατατάσσει αυτόματα τους υποψηφίους και τους εμφανίζει σε μία λίστα. Στη 

λίστα αυτή το όνομα κάθε υποψήφιου είναι ένας σύνδεσμος, οποίος οδηγεί στη σελίδα 

του βιογραφικού του ώστε ο υπεύθυνος προσλήψεων να μπορεί να δει τα αναλυτικά 

στοιχεία του υποψηφίου που τον ενδιαφέρει. Ο υπεύθυνος προσλήψεων μπορεί να 

αλλάξει τα βάρη των κριτηρίων επιλογής και να ανακατατάξει τους υποψηφίους όσες 

φορές επιθυμεί.  
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Εικόνα 9: Οθόνη δημιουργίας νέας θέσης εργασίας 

2.6 Αξιολόγηση του συστήματος με χρήση ελληνικών βιογραφικών 

Το προτεινόμενο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων δοκιμάστηκε μέσα από ένα 

πραγματικό σενάριο προσλήψεων. Στο πιλοτικό αυτό σενάριο συμμετείχαν 15 

υποψήφιοι (προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών), οι οποίοι έκαναν 

αίτηση για μία θέση πωλητή. Όλοι οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν έτσι ώστε να έχουν 

LinkedIn προφίλ και να γράφουν σε προσωπικό ιστολόγιο στα ελληνικά. Τα κριτήρια 

που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάταξη των υποψηφίων καθώς και η βαρύτητά τους 

για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας καθορίστηκαν μετά από συνεργασία με το τμήμα 

ανθρώπινων πόρων της Novartis Hellas. Το σύστημα χρησιμοποίησε το LinkedIn API για 

να ανακτήσει τις τιμές των αντικειμενικών κριτηρίων (εκπαίδευση, προϋπηρεσία και 

loyalty) και το LIWC εργαλείο με το ελληνικό λεξικό που δημιουργήθηκε για να 

υπολογίσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Στο σενάριο αυτό η κοινωνικότητα 

και η θετική διάθεση του υποψηφίου χρησιμοποιήθηκαν σαν δύο ξεχωριστά κριτήρια 

επιλογής. Το σύστημα έκανε αυτόματη κατάταξη χρησιμοποιώντας τον AHP και 

προέκυψε η τελική λίστα των υποψηφίων.  

Το weight vector που υπολόγισε ο AHP με βάση τη σημασία των κριτηρίων που 

έδωσε ο υπεύθυνος προσλήψεων φαίνεται στην πρώτη γραμμή του παρακάτω πίνακα 

(Πίνακας 7). Είναι προφανές ότι τα πρώτα δύο κριτήρια (αυτά δηλαδή που σχετίζονται 

με την προσωπικότητα) είναι τα πιο σημαντικά καθώς η θέση απαιτεί επικοινωνιακές 

δεξιότητες και αυτό συμφωνεί και με τις τιμές του weight vector αυτών των κριτηρίων. 
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Το υπόλοιπο του πίνακα (Πίνακας 7) δείχνει τις local και global priorities για τρεις από 

τους δεκαπέντε υποψηφίους όπως υπολογίστηκαν από τον αλγόριθμο.  

Πίνακας 7:  Local και Global priorities 

 

Weight vector 

Social 

(0.33) 

Emotion 

(0.33) 

Education 

(0.11) 

Work 

(0.17) 

Loyalty 

(0.07) 

Global 

priorities 

Υποψήφιος 1 0.15 0.08 0.07 0.04 0.09 0.097 

Υποψήφιος 2 0.03 0.04 0.11 0.07 0.08 0.052 

… … … … … … … 

Υποψήφιος 15 0.06 0.08 0.09 0.08 0.06 0.074 

Τέλος, στο Σχήμα 8 οι υποψήφιοι αναπαριστώνται με κύκλους, τοποθετημένους σε 

ένα δισδιάστατο χώρο βάσει των σκορ προσωπικότητας, ενώ η ακτίνα του κύκλου είναι 

ανάλογη με το τελικό σκορ του υποψηφίου. Οι άξονες X και Y είναι τοποθετημένοι στις 

μέσες τιμές των δύο κριτηρίων προσωπικότητας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8. Είναι 

προφανές ότι οι υποψήφιοι που είναι ψηλά στην κατάταξη (μεγάλοι κύκλοι) βρίσκονται 

κυρίως στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο (δηλαδή έχουν υψηλά σκορ προσωπικότητας), το 

οποίο αποδεικνύει ότι στις πρώτες θέσεις είναι υποψήφιοι με την επιθυμητή 

προσωπικότητα. 

 

Σχήμα 8: Τα σκορ προσωπικότητας σε σχέση με τα τελικά σκορ των υποψηφίων 

2.7 Αξιολόγηση του συστήματος με χρήση ξενόγλωσσων βιογραφικών 

Στη συνέχεια, έγινε ένα μεγαλύτερο πείραμα με πιο πολλούς συμμετέχοντες, οι οποίοι 

έγραφαν σε ιστολόγια στα αγγλικά. Ο σκοπός του νέου πειράματος ήταν διπλός: 

καταρχάς έπρεπε να ελεγχθεί πόσο αποτελεσματικό είναι το προτεινόμενο σύστημα 

παρέχοντας μία ακριβή κατάταξη για τους πρώτους υποψηφίους (δηλαδή αυτούς που 
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θα περάσουν στο στάδιο της συνέντευξης) και δεύτερον, έπρεπε να εκτιμηθεί η 

ακρίβεια της προτεινόμενης μεθόδου για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας (δηλαδή πόσο κοντά υπολογίστηκε σε σχέση με τους υπολογισμούς 

από τον υπεύθυνο προσλήψεων).  

2.7.1 Συλλογή δεδομένων 

Στο σενάριο προσλήψεων χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο 100 υποψηφίων με 

λογαριασμό και προφίλ στο LinkedIn καθώς και προσωπικό ιστολόγιο γραμμένο στα 

αγγλικά, τα οποία είναι και τα βασικά στοιχεία του προτεινόμενου συστήματος. Οι 

υποψήφιοι επιλέχθηκαν τυχαία μέσω του Google blog search API με μοναδικό 

περιορισμό να έχουν ένα τεχνικό υπόβαθρο (αυτό φαίνεται από τα μεταδεδομένα του 

ιστολογίου) και να έχουν προφίλ στο LinkedIn. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το 

Google profile search API και έγινε αναζήτηση για bloggers στην ενότητα «Τεχνολογία».  

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης, πέρασαν από μία διαδικασία φιλτραρίσματος και 

τελικά επιλέχθηκαν μόνο αυτοί που το προφίλ τους στο LinkedIn σχετιζόταν με το 

ιστολόγιό τους. Επίσης, τα ιστολόγια χωρίς αυτοβιογραφικό περιεχόμενο (π.χ. 

τεχνολογικά ιστολόγια) αποκλείστηκαν από τη μελέτη, καθώς αυτά δεν περιλαμβάνουν 

πληροφορίες σχετικές με την προσωπικότητα του συγγραφέα. Οι πρώτοι 100 

υποψήφιοι που πληρούσαν όλα τα παραπάνω κριτήρια αποτέλεσαν τους υποψηφίους 

που συμπεριλήφθηκαν στο πείραμα. Αυτή η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων 

δεν αναμένεται να επηρεάσει τα αποτελέσματα, καθώς κατά τη διάρκεια της επιλογής 

τους δε λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια κατάταξης (δηλαδή, όλοι οι bloggers στην 

ενότητα τεχνολογία είχαν τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγούν ανεξάρτητα από την 

προϋπηρεσία, την εκπαίδευση, την προσωπικότητα και το loyalty). 

Συγκεντρώθηκαν επίσης, τρεις αντιπροσωπευτικές τεχνικές θέσεις εργασίας, οι 

οποίες ανακοινώθηκαν από μία εταιρεία πληροφορικής. Κάθε θέση δίνει σημασία σε 

διαφορετικά κριτήρια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 8). Στο σενάριο 

αυτό χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα κριτήριο προσωπικότητας, η εξωστρέφεια, η οποία 

υπολογίστηκε από τους Η ύπαρξη διαφορετικών κριτηρίων για κάθε θέση εργασίας 

αναμένεται να ελέγξει την ικανότητα του συστήματος να προτείνει τους κατάλληλους 

υποψηφίους για κάθε θέση. Είναι προφανές ότι στη θέση sales engineering χρειάζεται 

μεγάλος βαθμός εξωστρέφειας, ενώ η επαγγελματική προϋπηρεσία είναι το σημαντικό 

χαρακτηριστικό για τους senior programmers. Οι junior programmers επιλέγονται 

κυρίως βάσει του loyalty (μία εταιρεία δε θα επένδυε να εκπαιδεύσει κάποιον με 

τάσεις να αλλάζει δουλειές συχνά) και της εκπαίδευσής του. Πρέπει να σημειωθεί εδώ 

ότι παρόλο που το πιλοτικό σενάριο εστίασε σε τεχνικές θέσεις, οι διαδικασίες που 

χρησιμοποιήθηκαν δεν ήταν συγκεκριμένες για τις θέσεις αυτές αλλά η ίδια ανάλυση 

μπορεί να γίνει και σε άλλους τομείς. 
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Πίνακας 8: Οι θέσεις εργασίας και τα αντίστοιχα βάρη για κάθε κριτήριο 

 Extraversion Education Experience Loyalty 

Sales engineer 0.31 0.24 0.31 0.14 

Junior programmer 0.12 0.32 0.18 0.38 

Senior programmer 0.11 0.22 0.43 0.24 

2.7.2 Παρουσίαση πειραματικών αποτελεσμάτων 

Στο πείραμα θεωρείται ότι κάθε υποψήφιος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για όλες τις 

διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Για κάθε θέση, οι υποψήφιοι κατατάχθηκαν σύμφωνα με 

την καταλληλότητά τους για τη θέση και από το σύστημα (αυτόματη κατάταξη) και από 

έναν υπεύθυνο προσλήψεων, βάσει ενός συνόλου προκαθορισμένων κριτηρίων. 

Εξαιτίας της υποκειμενικότητας του κριτηρίου της εξωστρέφειας, έγιναν αρχικά κάποια 

πειράματα για να διαπιστωθεί η ακρίβεια της διαδικασίας της εξόρυξης 

προσωπικότητας (ενότητα 2.7.2.1). Το σκορ εξωστρέφειας για κάθε υποψήφιο 

συγκρίθηκε με το σκορ που του ανατέθηκε από τον υπεύθυνο προσλήψεων, που είχε 

πρόσβαση στα ίδια ιστολόγια με αυτά του συστήματος. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα 

σκορ (grading error) ποσοτικοποιήθηκε με χρήση της Cumulative Distribution Function 

(CDF) καθώς και της correlation coefficient (Spearman’s rho) αυτών των σκορ. 

Για κάθε θέση εργασίας υπολογίστηκε ο πίνακας A με βάση τις συγκρίσεις των 

κριτηρίων ανά δύο με βάση τον τύπο 1.1. Το σύστημα έκανε την ταξινόμηση με χρήση 

του Analytic Hierarchy Process (AHP), υπολογίζοντας τα priority vectors (ένα για κάθε 

κριτήριο) και τα τελικά σκορ των υποψηφίων. Ένα παράδειγμα αυτών των υπολογισμών 

για τη θέση Sales engineer φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί ( 

 

 

 

 

 

Πίνακας 9), για 5 από 100 υποψηφίους. Οι υποψήφιοι αξιολογήθηκαν ακόμη από 

έναν υπεύθυνο προσλήψεων και δημιουργήθηκε μία κατάταξη για κάθε θέση εργασίας. 

Για να επιτευχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, τα βάρη των κριτηρίων επιλογής 

επιλέχθηκαν από τον υπεύθυνο προσλήψεων που έκαναν και τις αξιολογήσεις.  Οι 

κατατάξεις των υποψηφίων για κάθε θέση συγκρίθηκαν με αυτές που προέκυψαν από 

το σύστημα, για να ελεγχθεί αν το σύστημα μπορεί να παρέχει παρόμοια κατάταξη με 

αυτή του υπεύθυνου προσλήψεων (ενότητα 2.7.2.2). 

 

 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

   Εξόρυξη γνώσης στις εφαρµογές 
κοινωνικής δικτύωσης και ανάλυση της ̟ροσω̟ικότητας

   

 
 

  

83

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Πίνακας 9: Local και Global priorities 

 
Extraversion Education  

Work 

experience 
Loyalty  

Final 

score 

Candidate 1 0,0097 0,0073 0.00058 0,0016 0,0052 

Candidate 2 0,01 0,0098 0.0016 0,0015 0,0064 

Candidate 3 0,0092 0,0073 0,0002 0,0005 0,0047 

Candidate 4 0,018 0,0098 0,016 0,0051 0,0136 

Candidate 5 0,012 0,01 0,035 0,049 0,0240 

… … … … … … 

2.7.2.1 Αξιολόγησης της μεθόδου εξόρυξης προσωπικότητας 

Στην ενότητα αυτή αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της προσέγγισης για εξόρυξη 

της προσωπικότητας, όπως αυτή παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα. Το σύστημα 

εκμεταλλεύεται τα δεδομένα κειμένου από τα ιστολόγια των υποψηφίων για να 

υπολογίσει το σκορ εξωστρέφειας. Το σκορ εξωστρέφειας για καθένα από τους 100 

υποψηφίους συγκρίθηκε με το αντίστοιχο σκορ που ανατέθηκε από τον υπεύθυνο 

προσλήψεων, που αξιολόγησε τα ίδια κείμενα με το σύστημα. Για να αξιολογηθούν τα 

αποτελέσματα της σύγκρισης υπολογίστηκε η Cumulative Distribution Function (CDF) 

του absolute grading error, η οποία φαίνεται στο Σχήμα 9. Φαίνεται ότι για το 80% των 

υποψηφίων το λάθος είναι μικρότερο από 1.5 στην κλίμακα από 0 έως 5, ενώ το 

correlation coefficient (Spearman’s rho) ανάμεσα στα σκορ του συστήματος και του 

υπεύθυνου προσλήψεων μετρήθηκε ότι είναι 0.63. Επομένως, από τα αποτελέσματα 

αυτά προκύπτει ότι η μέθοδος που υλοποιήθηκε και ενσωματώθηκε στο σύστημα 

μπορεί να είναι αξιόπιστη για την αξιολόγηση της προσωπικότητας ενός υποψηφίου. 
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Σχήμα 9: Η CDF του absolute grading error σε σχέση με το σκορ του υπεύθυνου 

προσλήψεων 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι αρχικά τα σκορ του συστήματος και του υπεύθυνου 

προσλήψεων μετρήθηκαν σε διαφορετική κλίμακα. Για το λόγο αυτό έγινε μία 

κανονικοποίηση των σκορ στην κλίμακα 0-5 πριν μετρηθούν τα grading errors. 

2.7.2.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης κατάταξης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο, σκοπός της ανάπτυξης του συστήματος 

προσλήψεων, ήταν να χρησιμοποιηθεί σε ένα τμήμα ανθρώπινων πόρων και να 

παρέχει αξιόπιστη κατάταξη των υποψηφίων. Στόχος του σεναρίου που ακολουθεί 

είναι να συγκρίνει την κατάταξη του συστήματος με την κατάταξη του υπεύθυνου 

προσλήψεων για τρεις διαφορετικές θέσεις εργασίας. Η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος αξιολογήθηκε ως προς την ικανότητα να διακρίνει τους πρώτους 

υποψηφίους και να κάνει κατάταξη σχετική με αυτή ενός υπεύθυνου προσλήψεων. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις τεχνικές για την αξιολόγηση: η πιο απλή είναι ο αριθμός των 

υποψηφίων που βρίσκονται και στις δύο λίστες κατάταξης στις  top-k θέσεις για κάθε 

θέση εργασίας, όπου k=25 να αντιστοιχεί στο 25% των συνολικών υποψηφίων. 

Πρακτικά, το k θα αντιστοιχεί στον αριθμό των υποψηφίων που περνάει στο επόμενο 

στάδιο της διαδικασίας πρόσληψης. 

Η δεύτερη μετρική είναι η correlation coefficient (Spearman’s rho) των top-k 

υποψηφίων για κάθε θέση. Υπολογίζεται στη λίστα με τους υποψήφιους που 

βρίσκονται και στις δύο top-k κατατάξεις. Η τρίτη μετρική είναι η mean absolute 

difference (ranking error) των σκορ των top-k υποψηφίων. Οι μετρικές απόδοσης για τις 

τρεις θέσεις εργασίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 10). Για μία πιο 

διαισθητική αναπαράσταση της σχέσης των κατατάξεων, σχεδιάστηκαν τα ζευγάρια των 
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θέσεων κατάταξης (θέση του συστήματος, θέση του υπεύθυνου προσλήψεων) για τους 

κοινούς top-25 υποψηφίων για κάθε θέση εργασίας στο δισδιάστατο χώρο (Σχήμα 10). 

Τα ζευγάρια που βρίσκονται ή είναι κοντά στη διαγώνιο δείχνουν ότι το σύστημα και ο 

υπεύθυνος προσλήψεων συμφωνούν στη θέση κατάταξης, ενώ τα σημεία πάνω και 

κάτω από τη διαγώνιο αναπαριστούν υποψηφίους, για τους οποίους το σύστημα και ο 

υπεύθυνος έδωσαν διαφορετική θέση στην κατάταξη. 

Πίνακας 10: Μετρικές αξιολόγησης της απόδοσης για κάθε θέση εργασίας 

 Top-k Correlation Ranking error 

Sales engineer 19 (76%) 0.72 4.15 

Junior programmer 21 (84%) 0.75 3.9 

Senior programmer 9 (36%) 0.49 7 

Παρατηρώντας το Σχήμα 10 φαίνεται ότι η αξιοπιστία της κατάταξης του 

συστήματος εξαρτάται πολύ από τη φύση της κάθε θέσης εργασίας. Για τη θέση sales, 

το σκορ του υποψηφίου εξαρτάται πολύ από το πολύ υποκειμενικό σκορ της 

εξωστρέφειας, αυξάνοντας έτσι την αβεβαιότητα της συνολικής κατάταξης. Παρόλα 

αυτά το σύστημα πέτυχε στη λίστα με τους top-25 να υπάρχει επικάλυψη μέχρι και 76% 

και να έχει rank correlation index 0.72. Η επιλογή ενός αρχάριου προγραμματιστή 

βασίζεται σε πιο αντικειμενικά κριτήρια, όπως το loyalty και η εκπαίδευση, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος βαθμός επικάλυψης, (84%) και υψηλό rank correlation 

index (0.75). Τέλος, όσο αφορά στη θέση του senior programmer, το σύστημα δεν 

αποδίδει τόσο καλά, καθώς έχει 36% βαθμό επικάλυψης και 0.49 rank correlation 

index. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα της αξιολόγησης ενός βιογραφικού για μία 

senior θέση, η οποία τυπικά προϋποθέτει συγκεκριμένη προϋπηρεσία και 

συγκεκριμένες δεξιότητες, που δεν μπορούν να καλυφθούν εύκολα από τα 

προκαθορισμένα κριτήρια επιλογής που χρησιμοποιούνται από το σύστημα. Στο 

προηγούμενο σενάριο ο υπεύθυνος προσλήψεων ευνόησε τους υποψηφίους με 

προϋπηρεσία σε τεχνολογίες διαδικτύου, που ήταν το αντικείμενο της θέσης ενώ το 

σύστημα προσλήψεων υπολόγισε με βάση τη συνολική προϋπηρεσία, το οποίο 

δικαιολογεί τη διαφορά στην κατάταξη. Το σύστημα όμως μπόρεσε να φιλτράρει τους 

υποψηφίους που ήταν σαφώς ακατάλληλοι και δε θα έπρεπε να έχουν κάνει αίτηση για 

τη θέση, καθιστώντας το πολύ χρήσιμο σαν «πρώτη γραμμή άμυνας» στη διαδικασία 

των προσλήψεων. 
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Σχήμα 10: Κατάταξη των κοινών top-k υποψηφίων για κάθε θέση εργασίας 

2.8 Συμπεράσματα και ανοιχτά ζητήματα 

Στο κεφάλαιο αυτό προτάθηκε και υλοποιήθηκε μία νέα προσέγγιση για την πρόσληψη 

νέων υποψηφίων και συγκεκριμένα ένα σύστημα προσλήψεων προσανατολισμένο στις 

εταιρείες. Το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποίησε τον Analytic Hierarchy Process 

(AHP) για την κατάταξη των υποψηφίων βάσει κριτηρίων, οι τιμές των οποίων 

προκύπτουν από το LinkedIn προφίλ των υποψηφίων και κάνει μία γλωσσολογική 

ανάλυση στα ιστολόγια των υποψηφίων για να προκύψουν τα χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας. Το προτεινόμενο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων ελέγθηκε σε 

ένα μεγάλης κλίμακας σενάριο, το οποίο περιελάμβανε τρεις διαφορετικές θέσεις 

εργασίας και 100 υποψήφιους. Το σύστημα αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ 

αποτελεσματικό στον καθορισμό της εξωστρέφειας των υποψηφίων και στην κατάταξή 

τους. Οι θέσεις των υποψηφίων και τα σκορ εξωστρέφειας συγκρίθηκαν με τα σκορ που 

έδωσε ο υπεύθυνος προσλήψεων. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης ήταν ότι εκτός από τη 

senior θέση, η οποία απαιτούσε συγκεκριμένη προϋπηρεσία και εξειδικευμένα 

προσόντα, το σύστημα πραγματοποίησε αξιόπιστη ταξινόμηση με μία μέση απόκλιση 

στην κατάταξη ±4 θέσεις. 

Μια πιθανή επέκταση του συστήματος θα ήταν η χρησιμοποίηση και άλλων πηγών 

για την εξόρυξη στοιχείων προσωπικότητας εκτός από τα ιστολόγια. Πιο συγκεκριμένα, 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το facebook, που είναι και το κοινωνικό δίκτυο με τη 

μεγαλύτερη απήχηση. Τα πρώτα πειράματα που έγιναν με τη χρήση του facebook σε 

Έλληνες χρήστες έδειξαν ότι τα κείμενα που προκύπτουν από τις αναρτήσεις και τα 

σχόλια των χρηστών δεν είναι αρκετά ώστε να αποτελέσουν έγκυρο δείγμα για εξόρυξη 

προσωπικότητας. Το πρόβλημα ήταν ότι οι χρήστες δε γράφουν κείμενα που μπορούν 
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να αξιοποιηθούν αλλά περισσότερο δημοσιεύουν τραγούδια, ή συνδέσμους σε κείμενα 

άλλων και μεγάλο ποσοστό γράφει ελληνικά χρησιμοποιώντας αγγλικούς χαρακτήρες 

(greeklish). Η αξιοποίηση αυτών των πληροφοριών αποτελεί βασικό ανοιχτό ζήτημα, η 

αντιμετώπιση του οποίου θα δώσει μία πιο έγκυρη εικόνα για την προσωπικότητα και 

τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.   

Ακόμη, σχεδιάζεται η χρήση πιο πολλών πηγών κειμένου και η ενσωμάτωση ενός 

μηχανισμού φιλτραρίσματος κειμένων χαμηλής ποιότητας (π.χ. ο αποκλεισμός τεχνικών 

κειμένων από τη διαδικασία εξόρυξης προσωπικότητας). Αυτό θα πιστοποιεί ότι η 

εξόρυξη προσωπικότητας δε θα βασίζεται σε ελλιπή στοιχεία και θα αυξήσει την 

ακρίβειά του. Τέλος, σχεδιάζεται ο υπολογισμός πιο πολλών διαστάσεων 

προσωπικότητας (π.χ. ευσυνειδησία, Agreeableness) ώστε να διευρύνει το πεδίο 

εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος.  
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“Those who have knowledge, don't predict.  

Those who predict, don't have knowledge.” 
 

 

 

Lao Tzu  

Philosopher 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

      

 
 

  

 

 

 

 

  
 



 

 

Εφαρμογή τεχνικών μηχανικής μάθησης στο σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ενός «έξυπνου» συστήματος συστάσεων 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η εφαρμογή εποπτευόμενων αλγορίθμων 

μάθησης (supervised learning algorithms) σε αυτοματοποιημένα συστήματα 

συστάσεων, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κατάταξης στα 

συστήματα συστάσεων. Η προτεινόμενη μέθοδος εξάγει ένα σύνολο 

αντικειμενικών κριτηρίων από το  LinkedIn προφίλ του υποψηφίου και 

υπολογίζει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του χρησιμοποιώντας 

γλωσσολογική ανάλυση στις δημοσιεύσεις του ιστολογίου του. Το νέο 

χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι πλέον αξιοποιεί τις κατατάξεις που 

έκανε ο υπεύθυνος προσλήψεων για κάθε θέση εργασίας, τις χρησιμοποιεί 

σαν δεδομένα εκπαίδευσης και ενσωματώνοντας αλγόριθμους μηχανικής 

μάθησης, το σύστημα «μαθαίνει» και ταξινομεί τους υποψηφίους με βάση τις 

προηγούμενες επιλογές. Μία ακόμη βελτίωση που προτείνεται στο κεφάλαιο 

αυτό είναι η δημιουργία και χρήση ταξινομίας, ώστε να γίνεται 

σημασιολογική αναζήτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε θέση 

εργασίας και να μετράται η σχετική προϋπηρεσία. Χρησιμοποιώντας τη 

σημασιολογική αναζήτηση, το σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε θέση 

εργασίας ακόμα και αν απαιτεί συγκεκριμένη προϋπηρεσία και εξειδικευμένα 

προσόντα. Τα αποτελέσματα του συστήματος που υλοποιήθηκε για την 

εφαρμογή της μεθόδου που προτείνεται συγκρίθηκαν με τις κατατάξεις ενός 

υπεύθυνου προσλήψεων και έδειξαν ότι το σύστημα που αναπτύχθηκε 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες με πολύ καλή ακρίβεια. 

 

3.1 Εισαγωγή 

Σε κάθε διαδικασία εποπτευόμενης μάθησης, η βασική ιδέα είναι ότι δίνεται στο 

μαθητευόμενο ένα σύνολο παρατηρήσεων που έχουν γίνει πάνω σε ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο (παραδείγματα ή αποτελέσματα) από κάποιον που είναι ειδικός στο 

αντικείμενο αυτό (το δάσκαλο). Στην εποπτευόμενη μάθηση, κάθε παράδειγμα είναι 

ένα ζευγάρι, το οποίο αποτελείται από ένα αντικείμενο εισόδου (συνήθως είναι ένα 

διάνυσμα) και την τιμή εξόδου (ονομάζεται επίσης και σήμα εποπτείας). Ένας 

αλγόριθμος εποπτευόμενης μάθησης αναλύει τα δεδομένα εκπαίδευσης και παράγει 

ένα συμπέρασμα, το οποίο καλείται ταξινομητής (αν το αποτέλεσμα είναι διακριτικό) ή 

συνάρτηση παλινδρόμησης (αν το αποτέλεσμα είναι συνεχές) (Torgo, 1999). Η 

λειτουργία που βγάζει τα συμπεράσματα θα πρέπει να μπορεί να προβλέψει τη σωστή 

τιμή εξόδου για οποιοδήποτε έγκυρο αντικείμενο εισόδου. Αυτό προϋποθέτει ότι ο 
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αλγόριθμος μάθησης πρέπει να γενικεύσει από τα δεδομένα εκπαίδευσης σε νέες 

καταστάσεις με ένα «λογικό» τρόπο. Ουσιαστικά, ο μαθησιακός στόχος είναι να 

δημιουργηθεί ένα μοντέλο για ένα αντικείμενο, συνδυάζοντας τα δεδομένα εισόδου 

αλλά και αξιοποιώντας και το κατάλληλο γνωστικό υπόβαθρο, το οποίο να μπορεί να 

υποκαταστήσει το «δάσκαλο».  

Στο κεφάλαιο αυτό, προτείνεται η εφαρμογή αλγορίθμων εποπτευόμενης μάθησης 

στα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων, ώστε να λυθεί το πρόβλημα της 

ταξινόμησης υποψηφίων στα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων. Επιπλέον, 

υλοποιήθηκε και δοκιμάστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων 

προσανατολισμένο στον εργοδότη, το οποίο αυτοματοποιεί την επιλογή των 

υποψηφίων και τη διαδικασία κατάταξης. Στο προτεινόμενο σύστημα η αξιολόγηση των 

υποψηφίων βασίζεται σε ένα προκαθορισμένο σύνολο αντικειμενικών κριτηρίων, τα 

οποία προέρχονται από το LinkedIn προφίλ των υποψηφίων. Επιπλέον, στην 

αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα αναγκαία χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τα 

οποία προκύπτουν αυτόματα από τη διαδικτυακή του παρουσία αλλά και οι 

απαραίτητες δεξιότητες, η απουσία των οποίων οδηγεί τον υποψήφιο σε αποκλεισμό 

από την όλη διαδικασία. Στόχος της υλοποίησης είναι το σύστημα να μπορεί να 

αξιοποιήσει παλιότερα αποτελέσματα κατάταξης και να προτείνει μοντέλα 

βαθμολόγησης των υποψηφίων, που να έχουν παρόμοια συμπεριφορά με τους 

υπεύθυνους προσλήψεων.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιούνται τεχνικές 

μηχανικής μάθησης για την επίλυση του προβλήματος της κατάταξης των υποψηφίων 

στα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων. Στις τεχνικές αυτές, όπως φαίνεται και στο 

Σχήμα 11, μία συνάρτηση βαθμολόγησης h(x) εξάγει το σκορ συνάφειας κάθε 

υποψηφίου, που αντικατοπτρίζει πόσο καλά ταιριάζει το προφίλ ενός υποψηφίου στα 

προαπαιτούμενα μιας συγκεκριμένης θέσης εργασίας. Καθώς το σκορ συνάφειας είναι 

μία συνεχής μεταβλητή το πρόβλημα της κατάταξης των υποψηφίων μπορεί να αναχθεί 

σε ένα πρόβλημα παλινδρόμησης, όπου η συνάρτηση βαθμολόγησης υποψηφίων 

πρέπει να προκύψει από τεχνικές εποπτευόμενης μάθησης. Στη συνέχεια, το σύστημα 

εξάγει την τελική λίστα κατάταξης εφαρμόζοντας τη συνάρτηση που προέκυψε για να 

κατατάξει τους υποψηφίους.  

Η συνάρτηση βαθμολόγησης h(x) υπολογίζει το βαθμό συνάφειας του υποψηφίου yi 

από τις τιμές του διανύσματος γνωρισμάτων xi. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 

διάνυσμα γνωρισμάτων xi αποτελείται από ένα σύνολο m γνωρισμάτων {a1, …, am}, που 

αντιστοιχούν στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων. Αυτά μπορεί να είναι είτε 

συνεχείς μεταβλητές (που αναπαριστούν το γνώρισμα ενός υποψηφίου, που παίρνει 

αριθμητικές τιμές, πχ. η προϋπηρεσία σε χρόνια) είτε διακριτές μεταβλητές 

(δηλώνοντας αν έχει μία επιθυμητή δεξιότητα ή όχι). Η πραγματική συνάρτηση 
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βαθμολόγησης συνήθως είναι άγνωστη και υπολογίζεται μία προσέγγισή της από το 

σύνολο εκπαίδευσης D. Στο προτεινόμενο σύστημα το σύνολο εκπαίδευσης αποτελείται 

από N παραδείγματα επιλογής προηγούμενων υποψηφίων, τα οποία χρησιμεύουν σαν 

είσοδος στο σύστημα: 

 ( ){ }N

ii

m

iii RyRxyxD
1

,|, =∈∈=  (3.1) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα σύνολο αντιπροσωπευτικών «learning to rank» 

αλγορίθμων (Liu, 2009), που αντιστοιχίζουν το σύνολο εκπαίδευσης D παλιότερων 

αποφάσεων πρόσληψης σε ένα μοντέλο παλινδρόμησης, που χρησιμεύει ως μέσο 

πρόβλεψης μελλοντικών αποφάσεων πρόσληψης.  
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Σχήμα 11:Διαδικασία εποπτευόμενης μάθησης 

3.1.1 Γραμμική Παλινδρόμηση 

Στη γραμμική παλινδρόμηση, η υπόθεση παίρνει την ακόλουθη γραμμική μορφή: 

 exwy i

T

i +=  (3.2) 

Δεδομένου του συνόλου εκπαίδευσης, για να υπολογιστεί η υπόθεση, χρειάζεται 

μία συνάρτηση σφάλματος. Συγκεκριμένα, η συνάρτηση σφάλματος μπορεί να οριστεί 

ως εξής: 
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Για να βρεθεί το βέλτιστο w που ελαχιστοποιεί την παραπάνω συνάρτηση 

σφάλματος, μπορεί απλά να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος gradient descent, καθώς η 

συνάρτηση σφάλματος είναι κυρτή. Με απλές μαθηματικές τεχνικές, μπορεί να 

προκύψει ένας νέος κανόνας για gradient descent, ο οποίος συνήθως ονομάζεται least 

mean squares (LMS): 

 ji

n

i

i

T

ijj xxwyaww ,

1

)(∑
=

−+=  (3.4) 

Στον παραπάνω τύπο το j είναι ο δείκτης των χαρακτηριστικών, και το xi,j 

αντιπροσωπεύει το j-οστό χαρακτηριστικό της μεταβλητής εισόδου xi . Ο παραπάνω 

νέος κανόνας είναι αρκετά διαισθητικός. Το μέγεθος της αλλαγής της ανανεωμένης 

έκδοσης είναι ανάλογο με τον όρο σφάλματος )( i

T

i xwy − . Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, αν βρεθεί ένα παράδειγμα εκπαίδευσης στο οποίο η υπόθεση να μπορεί 

να προβλέψει σωστά την τιμή, να μην υπάρχει καμία ανάγκη για αλλαγή στις 

παραμέτρους. Αντίθετα, αν η πρόβλεψη που γίνει από την υπόθεση έχει μεγάλο 

σφάλμα, θα γίνει μία μεγάλη αλλαγή στις παραμέτρους. Ο παραπάνω ανανεωμένος 

κανόνας χρησιμοποιεί ολόκληρο το σύνολο εκπαίδευσης σε κάθε βήμα της 

ανανεωμένης έκδοσης.  

Υπάρχει μία εναλλακτική προσέγγιση, στην οποία χρησιμοποιείται μόνο ένα 

παράδειγμα εκπαίδευσης σε κάθε βήμα. Αυτό συνήθως ονομάζεται stochastic gradient 

descent μέθοδος και συνήθως υπολογίζει τη loss function κοντά στο ελάχιστο πολύ πιο 

γρήγορα γιατί ανανεώνει την παράμετρο πιο συχνά στη διαδικασία εκπαίδευσης. Από 

αυτή την άποψη, κυρίως όταν το σύνολο εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλο, προτιμάται η 

stochastic gradient descent μέθοδος. Παρόλα αυτά όταν χρησιμοποιείται η stochastic 

gradient descent μέθοδος, υπάρχει ο κίνδυνος να μη συγκλίνει ποτέ στο ελάχιστο όταν 

η παράμετρος w ταλαντεύεται γύρω από το ελάχιστο της L(w), αν και πρακτικά οι 

περισσότερες τιμές που είναι κοντά στο ελάχιστο θα είναι αρκετά καλές.   

3.1.2 Δέντρα παλινδρόμησης (Regression Trees) 

Όταν τα κριτήρια επιλογής σχετίζονται με ένα σύνθετο και μη γραμμικό τόπο, η 

γραμμική παλινδρόμηση που κατασκευάζει ένα γραμμικό τύπο πρόβλεψης για όλα τα 

δεδομένα δεν είναι το κατάλληλο μοντέλο. Τα δέντρα παλινδρόμησης μπορεί να είναι 

μία πολύ καλή εναλλακτική λύση, καθώς χωρίζουν αναδρομικά τα δεδομένα 

πρόγνωσης χρησιμοποιώντας την τακτική «διαίρει και βασίλευε». Κάθε ένας από τους 

τερματικούς κόμβους, ή φύλλα του δέντρου αναπαριστά ένα κομμάτι από τα 

διαχωρισμένα δεδομένα, και ένα απλό μοντέλο σχετίζεται με αυτό και εφαρμόζεται 
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μόνο στο φύλλο αυτό. Ένα σημείο x ανήκει σε ένα φύλλο αν το x πέφτει στο αντίστοιχο 

κελί του διαχωρισμού. Για να βρεθεί το κελί στο οποίο ανήκει, η διαδικασία ξεκινάει 

από τον κόμβο-ρίζα του δέντρου, και κάνει μία σειρά ερωτήσεων για τα 

χαρακτηριστικά. Παράδειγμα ενός δέντρου παλινδρόμησης φαίνεται στο Σχήμα 12. 

Οι εσωτερικοί κόμβοι έχουν τις ερωτήσεις, και οι ακμές που τους συνδέουν έχουν 

κάποιες απαντήσεις. Ποια ερώτηση γίνεται στη συνέχεια, εξαρτάται από τις απαντήσεις 

σε προηγούμενες ερωτήσεις. Στην κλασσική έκδοση, κάθε ερώτηση αναφέρεται μόνο 

σε ένα χαρακτηριστικό, και έχει σαν απάντηση ένα απλό «ναι» ή «όχι», π.χ. “είναι η 

προϋπηρεσία > 20;” ή “Java_knowledge == FALSE;” Δε χρειάζεται όλες οι μεταβλητές να 

είναι του ίδιου τύπου: κάποιες μπορεί να είναι συνεχείς, κάποιες διακριτές κ.τ.λ. Θα 

μπορούσαν να γίνουν και άλλες ερωτήσεις εκτός από αυτές που δέχονται μόνο δύο 

απαντήσεις, αλλά και αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζεται σαν ένα μεγαλύτερο δυαδικό 

δέντρο. Κάπως πιο χρήσιμες θα ήταν ερωτήσεις που περιλαμβάνουν μία ή δύο 

ερωτήσεις. Στα πειράματα που έγιναν στην περίπτωση του συστήματος ηλεκτρονικών 

προσλήψεων χρησιμοποιήθηκε ένα M5’ δέντρο και ένα REPTree δέντρο 

παλινδρόμησης. 

≤

≤

 

Σχήμα 12: M5 Model tree 

3.1.3 Support Vector Regression 

Οι Support Vector Machines (SVMs) είναι ένα σύνολο μεθόδων για εποπτευόμενη 

μάθηση, το οποίο εφαρμόζεται και σε προβλήματα ταξινόμησης αλλά και σε 

προβλήματα παλινδρόμησης. Μία πιθανή τυποποίηση της διαδικασίας της 

παλινδρόμησης είναι να εκτιμηθεί μία συνάρτηση f :RN →R χρησιμοποιώντας ζευγάρια 

δεδομένων εκπαίδευσης εισόδου-εξόδου που δημιουργήθηκαν ομοιόμορφα και 

ανεξάρτητα κατανεμημένα σύμφωνα με μία άγνωστη πιθανοτική κατανομή P(x, y) των 

δεδομένων. Η ιδέα του SVR (Smola and Scholkopf, 2004) είναι η εύρεση μιας 

συνάρτησης που έχει το πολύ ε απόκλιση από τις πραγματικές τιμές εξόδου yi για όλα 

τα δεδομένα εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια τα λάθη δεν είναι σημαντικά, αρκεί να είναι 
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μικρότερα από το ε, αλλά δεν είναι αποδεκτό να υπάρχουν αποκλίσεις μεγαλύτερες 

από αυτό. 

Η σημασία των SVMs προέρχεται από την αναπαράσταση του kernel, που επιτρέπει 

μία μη γραμμική αντιστοίχιση του χώρου εισόδου σε ένα χώρο χαρακτηριστικών με πιο 

πολλές διαστάσεις. Ο στόχος της Support Vector Regression είναι να βρεθεί μία 

συνάρτηση f, που ελαχιστοποιεί το αναμενόμενο λάθος, δηλαδή το ολοκλήρωμα μιας 

συγκεκριμένης loss function, σύμφωνα με την άγνωστη κατανομή πιθανοτήτων των 

δεδομένων. Αυτό ελαχιστοποιεί τη διαφορά ανάμεσα στην εκτιμώμενη συνάρτηση που 

υπολογίστηκε από την πραγματική (ακόμη άγνωστη). Υποθέτοντας ότι υπάρχουν N 

σημεία δεδομένων και ένας Kernel K, τα support vectors και οι τιμές ορίζουν την 

ακόλουθη regression συνάρτηση: 

 RabbxxKaxf i

N

i

ii ∈+=∑
=

,|),()(
1

 (3.5) 

3.2 Υλοποίηση 

Οι υποψήφιοι, όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις ου συστήματος έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν είσοδο στο σύστημα μέσω των LinkedIn στοιχείων για να κάνουν 

αίτηση για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να 

υπολογίζει αυτόματα τα κριτήρια επιλογής που απαιτούνται για την κατάταξη. Οι 

χρήστες ταυτοποιούνται μέσω του LinkedIn API, που χρησιμοποιεί το OAuth σαν 

πρωτόκολλο πιστοποίησης. Μετά από την επιτυχή πιστοποίηση του χρήστη, ένα OAuth 

token επιστρέφει στο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την ανάκτηση της πληροφορίας από 

το προσωπικό LinkedIn προφίλ του υποψηφίου. Εκτός από την προϋπηρεσία και την 

εκπαίδευση, ανακτώνται και οι δεξιότητες που έχει δηλώσει ο υποψήφιος, οι οποίες 

στην πορεία της διαδικασίας συγκρίνονται με τις προαπαιτούμενες δεξιότητες του 

υπεύθυνου προσλήψεων. Όλα αυτά τα στοιχεία τα χρησιμοποιεί το σύστημα και 

υπολογίζει τα κατάλληλα σκορ, τα οποία συμμετέχουν στη δημιουργία του μοντέλου 

μάθησης. 

Επίσης, μέρος της διαδικασίας της αίτησης, είναι η εισαγωγή της διεύθυνσης (Url) 

της ροής του προσωπικού ιστολογίου του υποψηφίου. Αυτό επιτρέπει στο σύστημα να 

αναλύσει τα περιεχόμενα των κειμένων του ιστολογίου και να υπολογίσει ένα σκορ 

εξωστρέφειας χρησιμοποιώντας γλωσσολογικές τεχνικές. Τα κείμενα του ιστολογίου 

χρησιμοποιούνται σαν είσοδος στο εργαλείο TreeTagger (Schmid, 1995), το οποίο κάνει 

λεξική ανάλυση και λημματικοποίηση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το λεξικό του 

εργαλείου LIWC το σύστημα κατηγοριοποιεί την κανονικοποιημένη μορφή των λέξεων 

που προκύπτουν από τον TreeTagger σε μία ή περισσότερες από τις επιθυμητές 
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κατηγορίες λέξεων (π.χ. θετικές, αρνητικές και κοινωνικές λέξεις) και υπολογίζει τα 

LIWC σκορ. Τελικά, το σύστημα υπολογίζει τις δύο κατηγορίες προσωπικότητας που 

χρειάζονται για να προκύψει το σκορ εξωστρέφειας που θα χρησιμοποιηθεί σαν 

κριτήριο επιλογής.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το σύστημα στην προσπάθειά του να βγάζει 

συνεπή αποτελέσματα ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας (το βασικό πρόβλημα 

υπάρχει με τις θέσεις που απαιτούν εξειδικευμένα προσόντα) κάνει ανάκτηση των 

δεξιοτήτων που έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο LinkedIn. Από τις δεξιότητες αυτές 

προκύπτει μία καινούρια μετρική, η οποία μετά από αναζήτηση κάποιων λέξεων-

κλειδιών παίρνει την τιμή «ναι» ή «όχι» και δείχνει αν το προφίλ του υποψηφίου είναι 

σχετικό με τη θέση εργασίας. Η μετρική αυτή συμμετέχει στη δημιουργία του μοντέλου 

πρόβλεψης όπως και τα υπόλοιπα κριτήρια. 

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μετά την είσοδό τους στο σύστημα μπορούν να 

δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, να αξιολογήσουν τις αιτήσεις των υποψηφίων 

και να ζητήσουν την αυτόματη κατάταξή τους για μία θέση. Επιλέγοντας το μενού 

“κατάταξη υποψηφίων”, παρουσιάζεται μία λίστα με όλες τις διαθέσιμες θέσεις 

εργασίας αλλά και οι υποψήφιοι που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για κάθε μία από 

αυτές. Με αίτημα του υπεύθυνου προσλήψεων, το σύστημα υπολογίζει τα σχετικά 

σκορ των υποψηφίων και τα κατατάσσει ανάλογα. Αυτό επιτυγχάνεται 

χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή Weka, μέσω του API που παρέχεται από το Weka. Ο 

υπεύθυνος μπορεί να τροποποιήσει την κατάταξη των υποψηφίων, εισάγοντας το δικό 

του σκορ στον υποψήφιο own relevance scores to the candidates, όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 10. Αυτό θα βελτιώσει τη μελλοντική λειτουργία του συστήματος, καθώς οι 

προτάσεις του υπεύθυνου ενσωματώνονται στο σύνολο εκπαίδευσης του συστήματος 

και το μοντέλο κατάταξης ανανεώνεται. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο 

κατάταξης αρχικοποιείται σαν ένας απλός γραμμικός συνδυασμός των κριτηρίων 

επιλογής, μέχρι να υπάρχουν αρκετά δεδομένα από τον υπεύθυνο προσλήψεων για να 

δημιουργηθεί ένα σύνολο εκπαίδευσης.  
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Εικόνα 10: Τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων 

3.3 Αξιολόγηση του συστήματος 

Το προτεινόμενο σύστημα δοκιμάστηκε σε ένα πραγματικό σενάριο ηλεκτρονικών 

προσλήψεων για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του στην κατάταξη 

υποψηφίων. Η αξιολόγηση του συστήματος βασίζεται στο πόσο αποτελεσματικό είναι 

στην ανάθεση σκορ στους υποψήφιους σχετικά με αυτά που ανατέθηκαν από τους 

υπεύθυνους προσλήψεων. Στα σενάρια πρόσληψης που έγιναν στην πειραματική 

διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν 100 υποψήφιοι με λογαριασμό στο LinkedIn και 

προσωπικό ιστολόγιο.  

Στο πρώτο πείραμα χρησιμοποιήθηκε το Weka (Hall et. al, 2009) ώστε να 

αξιολογηθούν τα μοντέλα learning-to-rank. Συγκεκριμένα, δοκιμάστηκε η συσχέτιση 

των σκορ που προέκυψαν από το σύστημα (δηλαδή οι προβλέψεις του μοντέλου) με τα 

πραγματικά σκορ που ανατέθηκαν από τους υπεύθυνους προσλήψεων, 

χρησιμοποιώντας τη μετρική συσχέτισης του Pearson. Ο Πίνακας 11 δείχνει τα 

correlation coefficients για τέσσερα διαφορετικά μοντέλα μηχανικής μάθησης, τα οποία 

είναι τα εξής: Γραμμική παλινδρόμηση (LR), M5’ δέντρα (M5’), REPTree δέντρο 

απόφασης (REP) και Support Vector Regression (SVR) με δύο μη γραμμικούς kernels 

(πολυωνυμικό kernel και PUK universal kernel). Μπορεί να παρατηρηθεί ότι τα μοντέλα 

δέντρων και τα SVR model με PUK kernel έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Από την 

άλλη η γραμμική παλινδρόμηση δεν έχει καλή απόδοση, το οποίο δείχνει ότι τα 

κριτήρια επιλογής δε σχετίζονται γραμμικά με την πρόβλεψη. Όλες οι τιμές που 

φαίνονται στον πίνακα είναι μέσοι όροι, οι οποίοι προέκυψαν με τη δεκαπλή σταυρωτή 

επικύρωση. 

Επίσης, στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 11) φαίνεται ότι η συνέπεια των σκορ του 

συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη φύση των διαθέσιμων θέσεων. Για τη θέση των 

πωλήσεων, ο βαθμός του υπεύθυνου προσλήψεων εξαρτάται άμεσα από το πολύ 

υποκειμενικό σκορ εξωστρέφειας, αυξάνοντας την αβεβαιότητα του τελικού σκορ του 

υποψηφίου. Παρόλα αυτά το σύστημα πέτυχε ένα correlation coefficient μέχρι και 0.81, 

ανάλογα με το regression model που χρησιμοποιήθηκε. Από την άλλη, η επιλογή των 

υποψηφίων για τον junior προγραμματιστή βασίζεται σε πιο αντικειμενικά κριτήρια, 

όπως το loyalty και η εκπαίδευση, έχοντας σαν αποτέλεσμα ένα ελαφρώς υψηλότερο 

correlation coefficient, μέχρι και 0.85. Τέλος, η θέση senior programmer’s είχε τη 

μικρότερη συνέπεια, με τη συσχέτιση Pearson μέχρι και 0.73. Αυτό μπορεί να οφείλεται 

στη μεγάλη πολυπλοκότητα για τη δημιουργία ενός regression model μιας senior θέσης 

εργασίας, η οποία συνήθως απαιτεί προϋπηρεσία σε συγκεκριμένο τομέα και ειδικά 

προσόντα. Για τη θέση αυτή χρησιμοποιήθηκε επιπλέον και το κριτήριο της γνώσης 

προγραμματισμού, το οποίο ήταν μία Boolean μεταβλητή που είχε στόχο να απορρίψει 
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τους υποψήφιους που ήταν εντελώς ακατάλληλοι για τη θέση αυτή. Παρόλα αυτά η 

θέση του senior προγραμματιστή προφανώς έχει και άλλα σημαντικά προαπαιτούμενα, 

τα οποία ο υπεύθυνος προσλήψεων έλαβε υπόψη ενώ το σύστημα δεν μπόρεσε, 

έχοντας σαν αποτέλεσμα τη σχετικά μεγάλη απόκλιση. 

Πίνακας 11: Correlation coefficients των σκορ των υποψηφίων σε διάφορα μοντέλα 

μηχανικής μάθησης 

Correlation 

coefficient 
LR 

M5’ 

Tree 

REP 

Tree 

SVR, 

poly 

SVR, 

PUK 

Sales 

engineer 
0.74 0.81 0.81 0.61 0.81 

Junior 

programmer 

0.79 0.85 0.84 0.81 0.84 

Senior 

programmer 
0.64 0.63 0.68 0.62 0.73 

Στο δεύτερο πείραμα αξιολογήθηκε η αποδοτικότητα της μεθόδου εξόρυξης 

προσωπικότητας, που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα. Όπως αναφέρθηκε και 

νωρίτερα, το σύστημα εκμεταλλεύεται τα δεδομένα κειμένου από το ιστολόγιο του 

υποψηφίου για να προβλέψει το σκορ εξωστρέφειας. Το σκορ εξωστρέφειας 

προβλέπεται εκπαιδεύοντας ένα μοντέλο παλινδρόμησης στα σκορ εξωστρέφειας που 

ανατέθηκαν από τον υπεύθυνο προσλήψεων σε κάθε έναν από τους 100 υποψηφίους. 

Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιήθηκε το Weka για να ελέγξει την αποτελεσματικότητα 

τεσσάρων διαφορετικών μοντέλων παλινδρόμησης, δημιουργώντας έναν πίνακα 

(Πίνακας 12) με τα Pearson’s correlation coefficients και τα σχετικά σφάλματα ανάμεσα 

στο σκορ του συστήματος και του υπεύθυνου προσλήψεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 

μοντέλα παλινδρόμησης προσπαθούν να αναπαράγουν τις πραγματικές τιμές που 

ανατέθηκαν από τον υπεύθυνο προσλήψεων, το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Παρόλα 

αυτά βρέθηκε μία σημαντική συσχέτιση, με την τιμή του Pearson’s coefficient να φτάνει 

πάνω από 0.65. 

Πίνακας 12: Correlation coefficients και relative errors της εξωστρέφειας  

Correlation 

coefficient 
LR 

M5’ 

Tree 

REP 

Tree 

SVR, 

poly 

SVR, 

PUK 

Pearson’s 

Coefficient 
0.63 0.63 0.65 0.28 0.65 

Relative 

error 
25.3% 25.3% 22.5% 57.4% 23.1% 
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3.4 Σημασιολογική αναζήτηση 

Πολλά συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων έχουν προταθεί με στόχο να 

επιταχύνουν τη διαδικασία των προσλήψεων. Πολλά από αυτά, όπως πχ το σύστημα E-

Gen (Kessler et al., 2007) κάνει ανάλυση και κατηγοριοποίηση μη δομημένων θέσεων 

εργασίας (π.χ. με τη μορφή μη δομημένων αρχείων κειμένου). Σε αντίθεση με το 

ελεύθερο κείμενο, η χρήση μιας κοινής «γλώσσας» με τη μορφή ενός συνόλου 

ελεγχόμενων λεξικών για την περιγραφή των λεπτομερειών μιας θέσης εργασίας θα 

διευκόλυνε την επικοινωνία όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία και θα πρόσφερε 

καινούριες δυνατότητες στην αυτοματοποίηση διαφόρων τμημάτων της όλης 

διαδικασίας (Bizer and Rainer, 2005). Ένα ακόμη όφελος από τις θέσεις σχολιασμένες 

με όρους ενός ελεγχόμενου λεξιλογίου είναι ότι οι όροι μπορούν να συνδυαστούν με 

βασικές έννοιες ενός συγκεκριμένου τομέα.  

Οι σελίδες στις οποίες δημοσιεύονται θέσεις θα μπορούσαν να προσφέρουν 

υπηρεσίες σημασιολογικής αναζήτησης που θα υπολόγιζαν τη σημασιολογική 

ομοιότητα  ανάμεσα σε θέσεις εργασίας και προφίλ υποψηφίων βάσει στις γνώσεις 

που υπάρχουν για το πώς συνδέονται οι διαφορετικοί όροι. Για παράδειγμα, αν η 

γνώση Java είναι απαραίτητη για μία συγκεκριμένη θέση και ένας υποψήφιος έχει 

προϋπηρεσία σε Delphi, ο αλγόριθμος θα θεωρούσε το προφίλ αυτού του υποψηφίου 

πιο ταιριαστό από κάποιου άλλου που γνωρίζει SQL, καθώς η Delphi και η Java 

σχετίζονται πιο πολύ από ότι η SQL και η Java. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη 

σύγκριση θέσεων εργασίας και προφίλ υποψηφίων χρησιμοποιώντας υπάρχουσα 

γνώση αντί να βασίζεται απλά στο αν περιέχονται συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, όπως 

λειτουργούν οι παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης. 

Το σύστημα CommOn (Radevski and Trichet, 2006) εφαρμόζει τεχνολογίες του 

σημασιολογικού ιστού στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και 

χρησιμοποιεί την HR-XML που μπορεί μερικώς να υποστηρίξει μία δομημένη 

αναπαράσταση των δεξιοτήτων των υποψηφίων (Dorn et. al, 2007). Αυτές οι μέθοδοι, 

παρόλο που είναι αρκετά χρήσιμες, έχουν μειονεκτήματα που σχετίζονται με τη δομή 

των βιογραφικών και τις πληροφορίες που περιέχουν. Επιπρόσθετα, οι προσεγγίσεις 

που ενσωματώνουν πληροφορίες οντολογίας για να βρούνε το βαθμό ομοιότητας της 

θέσης και του υποψηφίου αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα πολυπλοκότητας 

που αφορούν στην ανάπτυξη της απαιτούμενης δομής της οντολογίας και των 

αναγκαίων συσχετίσεων. Το πρόβλημα αυτό εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και όταν 

γίνεται επαναχρησιμοποίηση των διαθέσιμων οντολογιών (από την ανακάλυψη 

οντολογίας μέσω αξιολόγησης μέχρι την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωσή της), μία 

εργασία που απαιτεί αρκετή προσπάθεια (Mochol et. al, 2006). Επιπλέον, δεν μπορούν 

να αξιολογήσουν δευτερεύοντα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τα βιογραφικά, 
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όπως το στυλ και η συνοχή, στοιχεία πολύ σημαντικά στην αξιολόγηση των 

βιογραφικών. 

Στο (Bizer, 2007) προτάθηκε άλλο ένα σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων, το οποίο 

χρησιμοποιεί τεχνικές σημασιολογικής αναζήτησης. Συγκεκριμένα, στο σύστημα αυτό η 

γνώση που σχετίζεται με τον κάθε τομέα εργασίας αναπαριστάται με ιεραρχίες 

εννοιών, όπως οι δεξιότητες, ταξινόμηση δεξιοτήτων και μία ταξινομία με όλους του 

τομείς εργασίας. Έχοντας αυτή τη γνώση για τον τομέα των προσλήψεων (δηλαδή, έναν 

επίσημο ορισμό των διάφορων εννοιών και των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα στις 

έννοιες αυτές) που αναπαρίσταται με μία δενδρική δομή δίνεται η δυνατότητα να 

συγκριθούν οι περιγραφές των θέσεων εργασίας και τα προφίλ των υποψηφίων με 

βάση πλέον τη σημασιολογική τους ομοιότητα (Dorn et. al, 2007) αντί απλά να 

βασίζονται σε αναζήτηση λέξεων. 

Στο σενάριο που παρουσιάζεται, η τεχνική αναζήτησης χρησιμοποιεί μεταδεδομένα 

των δημοσιευμένων θέσεων και των προφίλ των υποψηφίων και σαν αποτέλεσμα της 

όλες διαδικασίας προκύπτει μία ταξινομημένη λίστα με τους καλύτερους υποψηφίους 

για μία θέση εργασίας. Στα δεδομένα και της θέσης και του προφίλ, οργανώνονται 

τμήματα πληροφορίας σε “θεματικές ομάδες”, πχ. Πληροφορίες για δεξιότητες, 

πληροφορίες που αφορούν στον τομέα της επιχείρησης και τέλος πληροφορίες της 

θέσης εργασίας όπως μισθός, απαιτήσεις ταξιδιών κτλ. Κάθε θεματική ομάδα από τη 

δημοσίευση μιας θέσης πρέπει να συγκριθεί με την αντίστοιχη ομάδα ενός προφίλ 

υποψηφίου. Η συνολική ομοιότητα ανάμεσα σε ένα προφίλ υποψηφίου και μία 

περιγραφή θέσης υπολογίζεται σαν ο μέσος όρος των ομοιοτήτων των ομάδων. Η 

ομοιότητα των ομάδων υπολογίζεται με βάση τις σημασιολογικές ομοιότητες των 

αντίστοιχων εννοιών μιας θέσης και ενός προφίλ. Η ταξινομική ομοιότητα ανάμεσα σε 

δύο έννοιες καθορίζεται από την απόσταση ανάμεσά τους, η οποία αντικατοπτρίζει τις 

αντίστοιχες θέσεις τους σε μία ιεραρχία εννοιών. Ουσιαστικά, η απόσταση d ανάμεσα 

σε δύο καθορισμένες έννοιες σε μία ιεραρχία όπως για παράδειγμα οι έννοιες Java και 

C (Σχήμα 13) αναπαριστά το μονοπάτι από μία έννοια σε μία άλλη μέσω του πιο 

κοντινού κοινού προγόνου (nearest common ancestor). 

Οι σημασιολογικές διαφορές ανάμεσα σε έννοιες υψηλών επιπέδων είναι 

μεγαλύτερες από αυτές μεταξύ εννοιών, που βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα στην 

ιεραρχία (με άλλα λόγια, δύο γενικές έννοιες όπως ObjectOrientedLanguages και 

ImperativeProceduralLanguages είναι λγότερο όμοιες από δύο πιο εξειδικευμένες όπως 

η C++ και η TURBOPASCAL) και η απόσταση μεταξύ «αδερφών» είναι μεγαλύτερη από 

την απόσταση ανάμεσα σε παιδί και γονέα, για παράδειγμα: (d(Java,VisualBasic) > 

d(Java,PureObjectOrientedLanguages)). 
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Σχήμα 13: Παράδειγμα ταξινομίας 

Καθώς στο σύστημα παρέχεται και η γνώση για το επίπεδο της κάθε δεξιότητας (πχ. 

Ειδικός ή αρχάριος) στο προφίλ του υποψηφίου αλλά και στη θέση συγκρίνονται τα 

επίπεδα αυτά ώστε να βρεθεί το κατάλληλο ταίριασμα. Επιπλέον η προσέγγιση αυτή 

δίνει τη δυνατότητα στους εργοδότες να δηλώσουν τη σημασία της κάθε δεξιότητας για 

την αντίστοιχη θέση εργασίας. Η σύγκριση των εννοιών γίνεται στη συνέχεια 

λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία των κριτηρίων (δηλαδή η σύγκριση γίνεται κυρίως 

ανάμεσα στις πιο σημαντικές έννοιες) όπως οι δεξιότητες που είναι καίριες για μία 

θέση και θα έχουν μεγαλύτερη επιρροή στη σύγκριση ανάμεσα σε μία θέση και ένα 

προφίλ υποψηφίου. 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται μία νέα προσέγγιση από την άποψη ότι η 

σημασιολογική αναζήτηση αφορά κυρίως στις δεξιότητες του υποψηφίου, όπως έχουν 

δηλωθεί στην αντίστοιχη ενότητα του LinkedIn προφίλ. Στη συνέχεια, οι δεξιότητες του 

υποψηφίου σχετίζονται σημασιολογικά με αντίστοιχες έννοιες των περιγραφών των 

θέσεων εργασίας, όπως παρουσιάστηκαν από τον υπεύθυνο προσλήψεων, ο οποίος 

δημιουργεί μία λίστα με τις απαραίτητες δεξιότητες που πρέπει να έχει ο υποψήφιος 

χρησιμοποιώντας μία προκαθορισμένη ιεραρχία τεχνολογικών δεξιοτήτων. Οι κόμβοι 

της ιεραρχίας, περιλαμβάνουν τις δεξιότητες του LinkedIn αλλά η ιεραρχία 

περιλαμβάνει και ευρύτερες κατηγορίες δεξιοτήτων, οι οποίες οργανώνονται συνήθως 

σε μία δενδρική δομή με ρίζα τις τεχνολογικές δεξιότητες.  

3.5 Ενσωμάτωση ταξινομίας στο προτεινόμενο σύστημα προσλήψεων 

Το προτεινόμενο σύστημα ηλεκτρονικών προσλήψεων υλοποιεί την αυτόματη 

ταξινόμηση υποψηφίων βάσει αξιόπιστων κριτηρίων. Στην τρέχουσα έκδοση του 

συστήματος έχουν χρησιμοποιηθεί πέντε κριτήρια επιλογής, που είναι τα εξής: 
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Εκπαίδευση (χρόνια ακαδημαϊκής εκπαίδευσης), προϋπηρεσία (μήνες σχετικής 

προϋπηρεσίας), Loyalty (μέσος αριθμός χρόνων σε κάθε θέση εργασίας), εξωστρέφεια 

και δεξιότητες. Η αρχιτεκτονική του συστήματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 14, 

αποτελείται από τις εξής ενότητες: 

• Ενότητα αίτησης για τη θέση: Αποτελείται από τις φόρμες εισόδου, που 

επιτρέπουν στους υποψηφίους να κάνουν αίτηση για μία θέση. Ο υποψήφιος 

μπορεί να κάνει αίτηση για μία ή και περισσότερες θέσεις ταυτόχρονα. Η 

εκπαίδευση, το loyalty και η εξωστρέφεια ενός υποψηφίου θα είναι τα ίδια για 

όλες τις θέσεις ενώ η προϋπηρεσία και οι δεξιότητες θα υπολογίζονται 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης. 

• Ενότητα εξόρυξης προσωπικότητας: Αν ο υποψήφιος έχει δώσει το url της ροής 

του προσωπικού του ιστολογίου, εφαρμόζεται γλωσσολογική ανάλυση στις 

δημοσιεύσεις του ιστολογίου του ώστε να προκύψουν τα χαρακτηριστικά, τα 

οποία αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα του υποψηφίου. 

• Σημασιολογική αναζήτηση: Εδώ υπολογίζεται η σχετική προϋπηρεσία του κάθε 

υποψηφίου με την επιθυμητή θέση εργασίας. Ο υπολογισμός αυτός βασίζεται 

στη σημασιολογική αναζήτηση των δεξιοτήτων των παλιότερων εργασιών του 

υποψηφίου με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη θέση. 

• Ενότητα βαθμολόγησης υποψηφίου: Συνδυάζει τα κριτήρια επιλογής και τις 

επιμέρους βαθμολογίες του κάθε υποψηφίου ώστε να προκύψουν τα 

συνολικά σκορ. Η συνάρτηση βαθμολόγησης προκύπτει μέσω των αλγόριθμων 

εποπτευόμενης μάθησης. 
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Σχήμα 14: Αρχιτεκτονική του συστήματος που κάνει εξόρυξη δεξιοτήτων 

Σε προηγούμενη έκδοση του συστήματος (Ενότητα 2.7) βρέθηκε ότι εκτός από τις 

senior θέσεις εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένη προϋπηρεσία και εξειδικευμένα 

προσόντα, το σύστημα είχε καλή απόδοση με ένα μέσο σφάλμα στην κατάταξη ±4 

θέσεις. Έγινε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτό εισάγοντας ένα επιπλέον 

κριτήριο, το οποίο έδειχνε αν ήταν σχετικό ή όχι το προφίλ του υποψηφίου με τη θέση 

εργασίας. Το κριτήριο αυτό, όπως φάνηκε και στην ενότητα 3.2 έπαιρνε δύο τιμές 

(ναι/όχι) και υπολογίζονταν μετά από αναζήτηση λέξεων-κλειδιών των προσόντων που 

απαιτούνται για τη θέση και των προσόντων των υποψηφίων. Τα αποτελέσματα αυτής 

της μεθόδου βελτίωσαν τα προηγούμενα αλλά και πάλι η θέση senior είχε μειωμένη 

ακρίβεια σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η παρούσα εκτεταμένη έκδοση του συστήματος 

αντιμετωπίζει το πρόβλημα των εξειδικευμένων προσόντων και της προϋπηρεσίας σε 

senior θέσεις και έχει βελτιωμένη ακρίβεια χρησιμοποιώντας τεχνολογίες 

σημασιολογικού ιστού. 

Η ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον υπεύθυνο προσλήψεων, τους υποψηφίους 

και τις σελίδες δημοσίευσης των θέσεων σε ένα σενάριο ηλεκτρονικών προσλήψεων 

στο σημασιολογικό ιστό βασίζεται σε ένα σύνολο λεξιλογίων, που παρέχουν κοινούς 

όρους για να περιγράφουν επαγγέλματα, τομείς και δεξιότητες (Pennebaker and King, 

1999). Η σημασιολογική αναζήτηση είναι μία τεχνική που συνδυάζει τα σχόλια 

χρησιμοποιώντας ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο με γνώσεις για ένα συγκεκριμένο τομέα 
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εφαρμογών. Στο σύστημα που προτείνεται, το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται 

αναπαριστάται με μία ταξινομία με  τις δεξιότητες της πληροφορικής (Σχήμα 15). Μία 

ταξινομία ορίζεται σαν το σύνολο των κατηγοριών και τον όρων οργανωμένα σε μία 

ιεραρχία με σχέσεις πατέρα-παιδιού και ενσωματωμένη την έννοια της 

κληρονομικότητας. Δηλαδή, ένας όρος-παιδί (πχ. C) έχει όλα τα χαρακτηριστικά του 

όρου-γονέα (πχ. δομημένος). Μία ταξινομία περιέχει μόνο ευρύτερες και στενότερες 

σχέσεις.  

 

Σχήμα 15: Η ταξινομία δεξιοτήτων που αναπτύχθηκε 

Η υλοποιημένη ταξινομία εξυπηρετεί ένα διπλό στόχο:  

(i) Ταιριάζει τις δεξιότητες του υποψηφίου, όπως αυτές φαίνονται στην 

κατάλληλη ενότητα του LinkedIn προφίλ του (Εικόνα 11) και με τις δεξιότητες 

που είναι προαπαιτούμενες για τη θέση εργασίας όπως έχουν καθοριστεί στην 

περιγραφή της και απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

προαπαιτούμενα. 

(ii) Κάνει αναζήτηση στο κείμενο του τίτλου και της περιγραφής κάθε θέσης από 

την προϋπηρεσία του υποψηφίου, όπως αυτή φαίνεται στο LinkedIn προφίλ 

του και βρίσκει τους όρους που αντιστοιχούν στις δεξιότητες που απαιτούνται 

από τον υπεύθυνο προσλήψεων. Με τον τρόπο αυτό, στην τρέχουσα έκδοση 

του συστήματος ο υπολογισμός του κριτηρίου της προϋπηρεσίας λαμβάνει 

υπόψη μόνο την προϋπηρεσία που σχετίζεται με τις απαιτούμενες δεξιότητες 

και όχι τη συνολική προϋπηρεσία του υποψηφίου.  

Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις δε χρησιμοποιείται μία απλή αναζήτηση 

λέξης-κλειδιού αλλά γίνεται αναζήτηση εννοιών. Αρχικά, γίνεται μία αναζήτηση των 

δεξιοτήτων που είναι προαπαιτούμενες στη θέση εργασίας με αυτές του υποψηφίου, 

όπως τις έχει δηλώσει ο ίδιος στην ενότητα «δεξιότητες» του LinkedIn. Ο υπεύθυνος 

προσλήψεων όμως, σπάνια ζητάει εξειδικευμένες γνώσεις και μπορεί να ζητήσει 

ευρύτερες έννοιες όπως π.χ. γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, οι 

οποίες βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα στην ιεραρχία. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αλγόριθμος που προτείνεται κάνει αναζήτηση στο δέντρο της ιεραρχίας και με στόχο να 
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βρει τα φύλλα που έχουν ελάχιστο κοινό πρόγονο τον κόμβο με τη δεξιότητα που έχει 

ζητήσει ο υπεύθυνος προσλήψεων, δηλαδή τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. 

Στη συνέχεια, γίνεται μία αναζήτηση αν τα φύλλα που βρέθηκαν υπάρχουν στις 

δεξιότητες που έχει δηλώσει ότι έχει ο υποψήφιος. Αν δεν τα έχει, τότε ο υποψήφιος 

αποκλείεται οριστικά από τη διαδικασία της κατάταξης, καθώς δεν έχει τα 

προαπαιτούμενα προσόντα. 

Για τους υποψηφίους, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες γίνεται μία 

δεύτερη αναζήτηση για να διαπιστωθεί αν ανήκει κάποια από τις προηγούμενες θέσεις 

εργασίας στον ίδιο τομέα με τη θέση εργασίας. Ο αλγόριθμος που εφαρμόζεται για το 

ζητούμενο αυτό είναι ο εξής:  

• Έστω S1 οι δεξιότητες που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας E1 από την 

προϋπηρεσία του υποψηφίου και βρίσκονται στο κείμενο του τίτλου ή της 

περιγραφής της θέσης.  

• Έστω S οι ζητούμενες δεξιότητες, οι οποίες μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε 

επίπεδο της ιεραρχίας.  

• Αν υπάρχει επικάλυψη των δύο συνόλων S και S1, τότε η προηγούμενη 

θέση (Ε1) θεωρείται σχετική και άρα προσμετρείται στη σχετική 

προϋπηρεσία. 

 

Εικόνα 11: Παράδειγμα LinkedIn προφίλ 
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3.6 Αξιολόγηση του συστήματος 

Για την αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθόδου έγινε μία νέα σειρά πειραμάτων, όπου 

χρησιμοποιήθηκε ακριβώς το ίδιο δείγμα υποψηφίων με την ενότητα 3.3, για να γίνουν 

καλύτερα οι συγκρίσεις και να αξιολογηθούν σωστά τα αποτελέσματα. Συμμετείχαν 

δηλαδή, 100 υποψήφιοι, όλοι εκ των οποίων είχαν προφίλ στο LinkedIn και αγγλικό 

ιστολόγιο και έκαναν αίτηση σε τρεις θέσεις εργασίας με διαφορετικές απαιτήσεις 

(Πίνακας 8). Η διαδικασία για τα πειραματικά αποτελέσματα ήταν η ίδια με 

προηγουμένως, δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα μηχανικής 

μάθησης και για κάθε περίπτωση μετρήθηκαν τα Correlation coefficients, τα οποία 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 13). 

Πίνακας 13: Τα Correlation coefficients των relevance scores των υποψηφίων 

Correlation 

coefficient 
LR 

M5’ 

Tree 

REP 

Tree 

SVR, 

poly 

SVR, 

PUK 

Sales 

engineer 
0.74 0.81 0.81 0.61 0.81 

Junior 

programmer 
0.81 0.85 0.86 0.81 0.86 

Senior 

programmer 
0.73 0.71 0.80 0.68 0.81 

Όπως και στα προηγούμενα αποτελέσματα (Πίνακας 11) έτσι και στον παραπάνω 

πίνακα η συνέπεια των αποτελεσμάτων του συστήματος εξαρτάται άμεσα από τη φύση 

των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι μικρότερη συνέπεια υπάρχει στην 

τρίτη θέση εργασίας, όπου ο υπεύθυνος προσλήψεων λαμβάνει υπόψη και τη συνολική 

εικόνα του υποψηφίου εκτός από τα αντικειμενικά κριτήρια και την προσωπικότητα. Τη 

συνολική εικόνα το σύστημα που προτείνεται προσπαθεί να την υπολογίζει 

χρησιμοποιώντας τη σημασιολογική αναζήτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων και 

μετρώντας μόνο τη σχετική προϋπηρεσία, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 3.5. Στον 

πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 14) φαίνονται οι τιμές του correlation coefficient για τη 

θέση του Senior programmer μετρημένο από το μοντέλο μηχανικής μάθησης Support 

Vector Regression (SVR) με τον PUK universal kernel χωρίς τη χρήση της ταξινομίας αλλά 

και μετά  τον υπολογισμό της σχετικής προϋπηρεσίας. 

Πίνακας 14: Σύγκριση των δύο τεχνικών  με χρήση του SVR, PUK 

Correlation 

coefficient 

Sales 

engineer 

Junior 

programmer 

Senior 

programmer 

Συνολική 

προϋπηρεσία 

0.81 0.84 0.73 

Σχετική 

προϋπηρεσία 

0.81 0.86 0.81 
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Στην πρώτη θέση εργασίας δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά, καθώς δεν έπαιζε 

κανένα ρόλο η σχετική προϋπηρεσία. Για τη θέση του sales engineer ο υποψήφιος 

μπορεί να έχει προϋπηρεσία σε οποιοδήποτε τομέα (από προγραμματιστής μέχρι 

απλός πωλητής) με αποτέλεσμα το μοντέλο που προέκυψε να είναι ακριβώς ίδιο με το 

μοντέλο που είχε υπολογιστεί μετρώντας τη συνολική προϋπηρεσία των υποψηφίων. 

Στη δεύτερη θέση εργασίας, όπου στη σχετική προϋπηρεσία μετράνε μόνο οι μήνες, 

κατά τους οποίους ο υποψήφιος εργάστηκε σαν προγραμματιστής υπάρχει μία 

διαφορά με τα αποτελέσματα του προηγούμενου πειράματος. Η διαφορά όμως που 

παρατηρείται είναι σχετικά μικρή και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προϋπηρεσία 

έχει μικρή βαρύτητα στον υπολογισμό του συνολικού σκορ (Πίνακας 8) με αποτέλεσμα 

να έχει και μικρή σημασία στον υπολογισμό του μοντέλου. Στην τελευταία θέση 

εργασίας, όπου η προϋπηρεσία έχει μεγάλη βαρύτητα φαίνεται καθαρά η διαφορά στο 

Correlation coefficient. Στην περίπτωση αυτή οι τιμές του Correlation coefficient είναι 

σαφώς βελτιωμένες, (στην περίπτωση του Support Vector Regression με PUK kernel 

φτάνει μέχρι και το 0.82) και πλέον είναι εξίσου καλές με τις άλλες δύο θέσεις 

εργασίας. 

3.7 Συμπεράσματα και ανοιχτά ζητήματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα σύστημα προσλήψεων, στο οποίο 

ενσωματώθηκαν κάποια καινούρια χαρακτηριστικά σε σχέση με τις εκδόσεις που 

προτάθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. Στην έκδοση αυτού του συστήματος δε 

χρησιμοποιήθηκε ο AHP σαν αλγόριθμος κατάταξης αλλά δημιουργήθηκε ένα «έξυπνο 

σύστημα», το οποίο χρησιμοποιεί αλγόριθμους μηχανικής μάθησης. Συγκεκριμένα, 

χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα κατάταξης του υπεύθυνου προσλήψεων και δημιουργεί 

ένα μοντέλο, με το οποίο προβλέπει το σκορ κάθε νέου υποψηφίου. Στο μοντέλο αυτό 

συμμετέχουν όλα τα προηγούμενα κριτήρια επιλογής (εκπαίδευση, προϋπηρεσία, 

εξωστρέφεια και loyalty) αλλά και ένα επιπλέον που δείχνει αν το προφίλ του 

υποψηφίου ταιριάζει με τη θέση, ώστε να φιλτράρονται οι υποψήφιοι με εντελώς 

ακατάλληλο προφίλ.  

Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μοντέλα που προέκυψαν από τους 

αλγόριθμους που χρησιμοποιήθηκαν είχαν πολύ καλή ακρίβεια εκτός από τα 

αποτελέσματα για τη θέση εργασίας, όπου χρειάζονταν εξειδικευμένες δεξιότητες.  Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου, έγινε μία προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό 

με την προσθήκη ενός νέου χαρακτηριστικού στο σύστημα. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε 

μία ταξινομία με τις δεξιότητες ενός μηχανικού υπολογιστών οργανωμένες σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες και προστέθηκε η δυνατότητα για σημασιολογική 

αναζήτηση δεξιοτήτων. Το σύστημα πλέον στην προϋπηρεσία δε μετράει όλους τους 

μήνες προϋπηρεσίας που βρίσκονται στο προφίλ του υποψηφίου αλλά μόνο τους μήνες 
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σχετικής προϋπηρεσίας. Τέλος, το κριτήριο που έδειχνε αν ταιριάζει το προφίλ του 

υποψηφίου στη θέση υπολογίζεται πλέον μετά από σημασιολογική αναζήτηση των 

δεξιοτήτων.  

Στο μέλλον μπορούν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις του συστήματος. Συγκεκριμένα, 

σχεδιάζεται να επεκταθεί η ταξινομία, η οποία προς το παρόν περιορίζεται σε 

δεξιότητες που σχετίζονται με θέσεις πληροφορικής. Στόχος είναι ο πειραματισμός με 

προσλήψεις και σε άλλα αντικείμενα εργασίας και να διερευνηθεί κατά πόσον τα 

αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα. Άλλο ένα ανοιχτό ζήτημα είναι η εξόρυξη και άλλων 

μετρικών που παρέχει το LinkedIn (συστάσεις, αριθμός επαφών) και ο έλεγχος της 

συσχέτισης με την καταλληλότητα των υποψηφίων. 

3.8 Εφαρμογές, περιορισμοί και ηθικά ζητήματα 

Έχει αποδειχθεί ότι οι εταιρείες μπορούν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας προσλήψεων με σημαντική μείωση του κόστους, ενσωματώνοντας 

συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων στις υποδομές της διαχείρισης ανθρώπινων 

πόρων. Η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω με την έλευση των 

αυτοματοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικών προσλήψεων που υποστηρίζουν την 

πρώτη διαλογή των υποψηφίων και την αυτόματη κατάταξή τους, καθώς οι 

συνεντεύξεις και η έρευνα για τους υποψηφίους μπορεί να περιοριστεί μόνο στους 

κορυφαίους που προσδιορίζονται από το σύστημα. Στο προτεινόμενο σύστημα, οι 

υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για θέση εργασίας 

χρησιμοποιώντας το LinkedIn προφίλ τους, αντί να υποβάλλουν βιογραφικά ανάλογα 

με τη θέση εργασίας. Αυτό επιτρέπει στους εργοδότες να έχουν πρόσβαση σε όλη την 

επαγγελματική προϋπηρεσία και τους δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν αυτόματα 

το προφίλ του υποψηφίου για ένα μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας χωρίς την 

πολυπλοκότητα της ανάλυσης του κειμένου ενός βιογραφικού. 

Όσοι αναζητούν εργασία πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένοι για τη νέα εποχή 

των κοινωνικών προσλήψεων, επενδύοντας σε ένα πλήρως ενημερωμένο LinkedIn 

προφίλ και μία εκτενή λίστα επαφών. Διατηρώντας ένα προσωπικό ιστολόγιο ή 

συμμετέχοντας σε ηλεκτρονικές συζητήσεις και κοινότητες μπορούν επίσης να 

εξασφαλίσουν σημαντική προβολή και να αυξήσουν τις προσφορές θέσεων εργασίας. 

Σύμφωνα με μία έρευνα που δημοσιεύθηκε από τον εξέχοντα ATS φορέα JobVite
1
 πάνω 

από το 80% των 600 εργοδοτών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι 

χρησιμοποιούν το LinkedIn για τις προσλήψεις και οι περισσότεροι ελέγχουν το 

LinkedIn προφίλ των υποψηφίων όταν αυτό παρέχεται. Αυτόματα εργαλεία διαλογής 

                                                 
1 http://recruiting.jobvite.com/resources/social-recruiting-survey.php 



   

 

   

   

 

   

   

 

   

   Εφαρµογή Τεχνικών Μάθησης στο Σχεδιασµό 
και την Υλο̟οίηση ενός «Έξυ̟νου» Συστήµατος Συστάσεων

   

 
 

  

113

 

 

 

 

 

  
 

μπορούν να επιταχύνουν δραστικά τη διαδικασία, δημιουργώντας αναφορές για το 

«κοινωνικό» προφίλ των υποψηφίων. 

Τα πρακτορεία προσλήψεων και όσοι χρησιμοποιούν αυτόματα συστήματα 

προσλήψεων που παρέχουν υπηρεσίες εξόρυξης πληροφορίας από κοινωνικά δίκτυα 

και αυτόματη διαλογή υποψηφίων πρέπει να σέβονται τους τοπικούς νόμους που 

προστατεύουν την ιδιωτικότητα του χρήστη. Για παράδειγμα, στην Αμερική τέτοια 

πρακτορεία κινούνται στα όρια του νόμου FCRA (δηλαδή θεωρούνται “υπηρεσίες 

πληροφόρησης των καταναλωτών”), που απαιτεί οι χρήστες να συμπληρώνουν ένα 

πιστοποιητικό που επιτρέπει στα πρακτορεία να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα 

κοινωνικά προφίλ. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία 

στον ορισμό των κριτηρίων επιλογής, έτσι ώστε οι εργοδότες να μην αντιμετωπίσουν 

προβλήματα. Για παράδειγμα οι εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν το φύλο ή την ηλικία 

σαν κριτήρια επιλογής, καθώς αυτό απαγορεύεται από τη νομοθεσία σε πολλές χώρες 

(π.χ. από τη «Δράση Αμερικάνων με αναπηρίες» και τη «Δράση διακρίσεων λόγω 

ηλικίας στην απασχόληση»). Επίσης, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή 

παράνομων προκαταλήψεων, δηλαδή την κατά λάθος χρήση κάποιων κριτηρίων 

επιλογής, που έμμεσα αποκλείουν υποψηφίους που έχουν ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό (όπως φύλο, ηλικία ή θρησκεία). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ακρίβεια του συστήματος επιδεινώνεται στις 

θέσεις εργασίας με σύνθετες απαιτήσεις. Ένας άλλος περιορισμός προκύπτει από την 

εγγενή πολυπλοκότητα της αυτόματης αξιολόγησης της προσωπικότητας των 

υποψηφίων. Αποδείχθηκε ότι το σύστημα εξόρυξης προσωπικότητας δουλεύει με 

συνέπεια όταν έχει είσοδο καλής ποιότητας, δηλαδή αυτοβιογραφικά ιστολόγια αλλά 

κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό. Στο μέλλον σχεδιάζεται να 

ενσωματωθούν περισσότερες πηγές δεδομένων κειμένου που αντικατοπτρίζουν την 

προσωπικότητα των υποψηφίων.  

Το προτεινόμενο σύστημα δεν καταφεύγει σε κανένα στάδιο στην τυχαία αναζήτηση 

στο διαδίκτυο και σε τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας ώστε να συσχετίσουν τους 

χρήστες με πληροφορίες από την κοινωνική τους παρουσίας, καθώς αυτό (εκτός από 

τους προφανείς ηθικούς περιορισμούς) θα αύξανε την πιθανότητα να λαμβάνονται 

αποφάσεις με βάση λανθασμένες ή ελλιπείς πληροφορίες. Ο υποψήφιος καλείται να 

παράσχει εθελοντικά ένα σύνδεσμο στο προσωπικό του ιστολόγιο και όχι σε κάποιο 

τεχνικό ιστολόγιο, το οποίο συνήθως περιέχει πολύ λίγα γλωσσολογικά χαρακτηριστικά, 

που μπορούν να θεωρηθούν σαν δείκτες προσωπικότητας. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα η 

πιθανότητα της κρίσης των υποψηφίων βάσει ελλιπών ή παρωχημένων πληροφοριών 

(π.χ. υποψήφιοι χωρίς πλήρως ενημερωμένα LinkedIn προφίλ). Η τυφλή εμπιστοσύνη 

σε αυτόματα συστήματα ηλεκτρονικών προσλήψεων θα μπορούσε να έχει μεγάλο 

κοινωνικό κόστος, θέτοντας σε κίνδυνο το δικαίωμα των ανθρώπων σε ίσες ευκαιρίες 
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στην αγορά εργασίας. Η απόφαση πρόσληψης θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται από 

επαγγελματίες υπεύθυνους προσλήψεων, ωστόσο η δυνατότητα των 

αυτοματοποιημένων συστημάτων ηλεκτρονικών προσλήψεων να μειώνουν δραστικά το 

κόστος τους δίνει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, κυρίως σε ιστοσελίδες και συστήματα 

μεγάλης κλίμακας που φιλοξενούν χιλιάδες ή ακόμη και εκατομμύρια βιογραφικά και 

θέσεις εργασίας. 
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“Software is like entropy. It is difficult to grasp, weighs nothing, and obeys 
the second law of thermodynamics; i.e. it always increases.” 
 

 

 

Norman Ralph Augustine  

Aeronautical Engineering, Research Engineer 
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Τεχνικές εξόρυξης στην εκτίμηση ποιότητας εφαρμογών 

λογισμικού 

Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται μία επισκόπηση των τεχνικών και των 

εργαλείων, που επιτρέπουν την αποτελεσματική εξόρυξη πληροφορίας σε 

επίπεδο κλώνων μοντέλων με στόχο την αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση του 

εννοιολογικού σχήματος μιας εφαρμογής διαδικτύου. Επιπλέον, αναφέρεται 

ο όρος των κλώνων μοντέλων, που είναι τμήματα των εννοιολογικών 

σχημάτων που επαναλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο μοντέλο εφαρμογής. Το 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μία μεθοδολογία και ένα εργαλείο που 

αναπτύχθηκε για την ανίχνευση και την αξιολόγηση πιθανών κλώνων 

μοντέλων, ώστε να εντοπιστούν προβλήματα στο εννοιολογικό σχήμα μιας 

εφαρμογής όσο αφορά στην αποδοτικότητα, τη συνέπεια, την ευχρηστία και 

τη συνολική ποιότητά της. Το εργαλείο που προτείνεται μπορεί να 

εφαρμοστεί είτε στη διαδικασία του σχεδιασμού μιας εφαρμογής είτε στη 

διαδικασία της αναδιοργάνωσής της. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει ενός 

αριθμού βημάτων ανίχνευσης, ξεκινώντας από μία αξιολόγηση σε πρώτο 

επίπεδο των συνθέσεων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό 

υπερκειμένων και συνεχίζει σε μία αξιολόγηση σε δεύτερο επίπεδο που 

αφορά στη διαχείριση των δεδομένων και την παρουσίασή τους στο χρήστη. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Το λογισμικό μεταβάλλεται συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η συντήρησή του. Για να διατηρείται και να 

βελτιώνεται η ποιότητα μιας εφαρμογής αλλά και για να παραμένει συντηρήσιμη και 

επεκτάσιμη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες μεθοδολογίες. Όμως, η 

χρησιμοποίηση μιας μεθοδολογίας για το σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας εφαρμογής 

Παγκόσμιου Ιστού δεν εγγυάται τη βελτιστοποίηση της όλης διαδικασίας, καθώς η 

μοντελοποίηση εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στα 

πρώτα στάδια του κύκλου ζωής τους. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι οι 

σχεδιαστές εκμεταλλεύονται την εμπειρία τους από προηγούμενα έργα, με αποτέλεσμα 

να δημιουργούν εφαρμογές που ουσιαστικά είναι προσαρμογές παλιότερων. Είναι 

προφανές ότι στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει ανάγκη για αναδόμηση 

(restructuring) / αναδιάταξη (refactoring) των εφαρμογών, ακόμη και στο εννοιολογικό 

τους επίπεδο (επίπεδο μοντέλου). 
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Βασικός στόχος αυτών που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια είναι να υποστηριχτεί η 

ανάγκη να προσεγγιστούν όλες οι πτυχές αποδοτικού και ποιοτικού σχεδιασμού από 

την αρχή του κύκλου ανάπτυξης εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού (Tzimas, 2005). 

Δεδομένου ότι η ποιότητα είναι ένα βασικό ζήτημα στην επιτυχία της εφαρμογής, είναι 

πολύ σημαντικό να εξετάζεται στη φάση σχεδιασμού και όχι μόνο στη φάση ανάπτυξης.  

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία μέθοδος, που επιτρέπει την 

ανίχνευση κλώνων μοντέλου, δηλαδή περιπτώσεων μέσα στο μοντέλο σχεδιασμού της 

εφαρμογής, στις οποίες χρησιμοποιούνται διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις για να 

παράγουν την ίδια λειτουργικότητα, προκαλώντας έτσι ασυνέπεια και μείωση της 

αποδοτικότητας. Η αξιολόγηση εκτελείται σε διάφορα στάδια της επιθεώρησης του 

μοντέλου της εφαρμογής. Γίνεται μία πρώτου επιπέδου αξιολόγηση των συνθέσεων 

υπερκειμένων που χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό του συνολικού υπερκειμένου, και 

μια δεύτερου επιπέδου αξιολόγηση του χειρισμού και της παρουσίασης των 

δεδομένων της εφαρμογής στο χρήστη. Παρουσιάζονται μετρικές για την αξιολόγηση 

ποιότητας του εννοιολογικού σχήματος της εφαρμογής και ένα σύνολο από κανόνες 

αναδόμησης/αναδιάταξης του μοντέλου της. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 

του τελικού αποτελέσματος 

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε κατά τη διαδικασία του αρχικού 

σχεδιασμού της εφαρμογής είτε κατά τη διαδικασία της συντήρησης και του 

ανασχεδιασμού της. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται η WebML σαν σχεδιαστική 

πλατφόρμα μοντελοποίησης εφαρμογών με στόχο την παρουσίαση των τεχνικών που 

προτείνονται. Η επιλογή αυτή έγινε κυρίως λόγω του γεγονότος ότι υποστηρίζει ένα 

ισχυρό πλαίσιο για τον αποδοτικό σχεδιασμό εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού (ιδιαίτερα 

απαιτητικών σε δεδομένα) και λόγω του γεγονότος ότι υποστηρίζεται από ένα ισχυρό 

εργαλείο σχεδιασμού (CASE tool), το WebRatio
2
.  

4.2 WebML 

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που αφορούν τις web εφαρμογές είναι ο σχεδιασμός 

και η συντήρησή τους και για το λόγο αυτό έχουν προταθεί αρκετές μεθοδολογίες και 

μοντέλα. Ένα εννοιολογικό μοντέλο που έχει προταθεί και βασίζεται στην HDM-lite 

είναι η Web Modeling Language (WebML), η οποία μπορεί να περιγράφει σύνθετα web 

sites σε εννοιολογικό επίπεδο (Ceri et al., 2000). Όλα τα δομοστοιχεία της WebML 

έχουν μία γραφική απεικόνιση αλλά περιγράφονται και σε μορφή κειμένου, μέσω μιας 

XML σύνταξης, η οποία μπορεί να παράγει αυτόματα την υλοποίηση του web site. Τα 

χαρακτηριστικά της WebML είναι ανεξάρτητα και από τις γλώσσες από τη μεριά του 

πελάτη (client server), αλλά και από την πλατφόρμα από τη μεριά του εξυπηρετητή. Η  
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WebML εγγυάται μία προσέγγιση βασισμένη σε μοντέλα (model driven) για την 

ανάπτυξη των web sites, που είναι πολύ βασικό για τον ορισμό μιας νέας γενιάς από 

CASE εργαλεία για την κατασκευή σύνθετων sites, που υποστηρίζουν προχωρημένα 

χαρακτηριστικά, όπως πολλαπλή πρόσβαση και personalization. 

Η WebML περιγράφει ένα web site σε υψηλό επίπεδο χωρίς να περιγράφει 

λεπτομέρειες αρχιτεκτονικής και είναι οργανωμένη σε τέσσερα βασικά μοντέλα: στο 

μοντέλο δομής (structural model), στο μοντέλο υπερκειμένου (hypertext model), στο 

μοντέλο παρουσίασης (presentation model) και στο personalization μοντέλο. Το 

μοντέλο δομής, μας παρέχει τα δεδομένα του site σε μορφή οντοτήτων και 

συσχετίσεων, όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Η WebML δεν παρέχει κάποια καινούρια 

γλώσσα για μοντελοποίηση δεδομένων αλλά είναι συμβατή με το μοντέλο οντοτήτων- 

συσχετίσεων. 

Το μοντέλο υπερκειμένου περιγράφει  τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το 

περιεχόμενο της εφαρμογής και καθορίζει πώς συνδέονται μεταξύ τους οι δομικές 

μονάδες περιεχομένου και οι σελίδες, ώστε να δημιουργήσουν τα site views της 

εφαρμογής. Ένα site view είναι ένα υπερκείμενο της εφαρμογής, το οποίο απευθύνεται 

σε μία ομάδα χρηστών. Δηλαδή, μία εφαρμογή για το ίδιο μοντέλο δεδομένων μπορεί 

να έχει πολλά site views. Tο μοντέλο υπερκειμένου αποτελείται από δύο άλλα μοντέλα: 

Το μοντέλο σύνθεσης (composition model) και το μοντέλο πλοήγησης (navigation 

model).  

Το μοντέλο πλοήγησης, εκφράζει πώς συνδέονται οι σελίδες και οι δομικές μονάδες 

περιεχομένου ώστε να σχηματίσουν ένα υπερκείμενο. Οι σύνδεσμοι είναι είτε 

σύνδεσμοι μεταφοράς περιεχομένου (contextual links), οι οποίοι μεταφέρουν 

παραμέτρους ανάμεσα σε δομικές μονάδες είτε non-contextual όταν δε μεταφέρουν 

περιεχόμενο. Οι σύνδεσμοι μεταφοράς περιεχομένου βασίζονται στο μοντέλο δομής, 

καθώς συνδέουν μονάδες (units), οι οντότητες των οποίων συσχετίζονται στο μοντέλο 

δομής. Το μοντέλο παρουσίασης εκφράζει τη γραφική αναπαράσταση των σελίδων, 

μέσω μιας XML σύνταξης. Το Personalization μοντέλο, έχει τα δεδομένα του site 

οργανωμένα σε ομάδες με βάση το προφίλ του κάθε χρήστη. 

Το μοντέλο σύνθεσης καθορίζει ποιες σελίδες συνθέτουν ένα υπερκείμενο και ποιες 

δομικές μονάδες περιεχομένου συνθέτουν μία σελίδα. Έξι δομικές μονάδες 

περιεχομένου μπορούν να συνθέτουν μία σελίδα: το data, το multi-data, το index, το 

filter, το scroller και το direct unit (Σχήμα 16).  

Τα data units δείχνουν την πληροφορία για ένα αντικείμενο, για παράδειγμα δείχνουν 

το στιγμιότυπο μιας οντότητας ή ενός στοιχείου. Τα multi-data units έχουν πληροφορία 

για ένα σύνολο οντοτήτων, για παράδειγμα όλα τα στιγμιότυπα μιας οντότητας. Τα 

                                                                                                                          
2 http://www.webratio.com 
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index units δείχνουν μία λίστα από αντικείμενα χωρίς να αποκαλύπτουν λεπτομερείς 

πληροφορίες για το κάθε ένα. Τα scroller units δείχνουν εντολές για την πρόσβαση 

αντικειμένων σε ένα καθορισμένο σύνολο αντικειμένων, για παράδειγμα, το πρώτο, το 

επόμενο, το τελευταίο). Τα filter units είναι πεδία, τα οποία συμπληρώνουμε όταν 

θέλουμε να ψάξουμε σε ένα σύνολο αντικειμένων. Τέλος, τα direct units δείχουν τη 

σύνδεση σε ένα αντικείμενο που συσχετίζεται σημασιολογικά με ένα άλλο αντικείμενο. 

 

Σχήμα 16: Τα βασικά δομικά στοιχεία της WebML 

4.2.1 Data units 

Τα data units χρησιμεύουν για να παρουσιάζουν κάποια ή και όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας οντότητας ή ενός στοιχείου του σχήματος δομής. Στην xml τα data 

units ορίζονται με τη σύνταξη DATAUNIT μέσα σε tags, το όνομα της μονάδαςκαι σε 

ποια οντότητα ή στοιχείο αναφέρονται. Τα χαρακτηριστικά της οντότητας ή του 

στοιχείου που περιέχει η μονάδα ορίζονται με το στοιχείο INCLUDE. Αν η μονάδα 

αναφέρεται σε όλα τα χαρακτηριστικά της οντότητας ή του στοιχείου του σχήματος 

δομής, τότε χρησιμοποιείται το στοιχείο INCLUDEALL. Αν για παράδειγμα θέλουμε μια 

πρώτη εικόνα για τον κάθε φοιτητή η σύνταξη του data unit είναι η εξής: 
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<DATAUNIT id=”ShortStudent” entity=”Student”> 

 <INCLUDE attribute=”firstname”/> 

 <INCLUDE attribute=”lastname”/> 

<INCLUDE attribute=”photo”/> 

</DATAUNIT> 

Παρατηρώντας την παραπάνω σύνταξη βλέπουμε ότι πρόκειται για ένα data unit, 

με όνομα ShortStudent, αναφέρεται στην οντότητα Student και τα χαρακτηριστικά της 

οντότητας που παρουσιάζει είναι το όνομα, το επίθετο και η φωτογραφία.  

4.2.2 Multi-Data Units 

Τα multi-data units παρουσιάζουν ταυτόχρονα πολλά στιγμιότυπα μιας οντότητας ή 

ενός στοιχείου, επαναλαμβάνοντας πανομοιότυπα data units. Επομένως, ένα multi-data 

unit αποτελείται από τα στιγμιότυπα της οντότητας που θα παρουσιάσει και από το 

data unit που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση των στιγμιοτύπων. Στην xml τα 

multi-data units αναπαρίστανται με το στοιχείο MULTIDATAUNIT με εμφωλευμένο ένα 

στοιχείο DATAUNIT. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει πώς μπορούν να 

αναπαρασταθούν ταυτόχρονα όλα τα μαθήματα.  

<MULTIDATAUNIT id=”MultiLessonUnit” entity=”Lesson”> 

<DATAUNIT id=”ShortLesson” entity=”Lesson”> 

  <INCLUDE attribute=”name”/> 

  <INCLUDE attribute=”code”/> 

</DATAUNIT> 

</MULTIDATAUNIT> 

 

4.2.3 Index units 

Τα index units παρουσιάζουν σε μια λίστα, πολλαπλά στιγμιότυπα μιας οντότητας ή 

ενός στοιχείου. Ο ορισμός ενός index unit συνίσταται από δύο μέρη: Πρώτον περιέχει 

την οντότητα ή το στοιχείο, του οποίου τα στιγμιότυπα θα παρουσιαστούν και 

δεύτερον, τα χαρακτηριστικά της οντότητας, που εμφανίζονται στη λίστα. Στην xml τα 

index units αναπαρίστανται με το στοιχείο INDEXUNIT, με εμφωλευμένο ένα στοιχείο 

DESCRIPTION. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει τη γραφική αναπαράσταση του index 

unit με όνομα LessonIndex και μια πιθανή αναπαράστασή του σε HTML. 

<INDEXUNIT id=" LessonIndex " entity=" Lesson"> 

<DESCRIPTION Key="name"/> 

</INDEXUNIT> 
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4.2.4 Scroller Unit 

Το scroller unit χρησιμεύει στην κύληση ανάμεσα σε στιγμιότυπα μιας οντότητας. 

Ένα scroller unit συνήθως χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα data unit, το οποίο 

αναπαριστά γραφικά το τρέχον στιγμιότυπο. Στην xml αναπαρίσταται με το στοιχείο  

SCROLLERUNIT και δηλώνεται σε ποια οντότητα αναφέρεται και σε ποια στιγμιότυπα 

μπορεί να μεταφερθεί οχρήστης. Για παράδειγμα, από την παρακάτω xml σύνταξη 

φαίνεται ότι το scroller unit ονομάζεται StudentScroll, αναφέρεται στην οντότητα 

student και ο χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο, στο προηγούμενο, στο 

πρώτο και στο τελευταίο στιγμιότυπο. 

<SCROLLERUNIT id=" StudentScroll"   entity="student" 

 first="yes" last="yes"  previous="yes"  next="yes"/> 

4.2.5 Filter unit 

Τα filter units παρέχουν πεδία εισόδου (input fields), τα οποία συμπληρώνει ο 

χρήστης όταν αναζητά στιγμιότυπα μιας οντότητας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Συνήθως, τα filter units χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα index ή ένα multidata 

unit, όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Συντακτικά αναπαρίστανται 

με το στοιχείο FILTERUNIT και αναφέρουν το όνομα της μονάδας και την οντότητα στην 

οποία θα γίνει η αναζήτηση. Μέσα στο στοιχείο FILTERUNIT υπάρχει εμφωλευμένο το 

στοιχείο SEARCHATTRIBUTE, που καθορίζει το χαρακτηριστικό με βάση το οποίο θα 

γίνει η αναζήτηση αλλά και το είδος της αναζήτησης που θέλουμε. Για παράδειγμα, με 

την παρακάτω σύνταξη ορίζεται ένα filter unit, με όνομα StudentFilter, που αναφέρεται 

στην οντότητα student και ο χρήστης μπορεί να βρει όλους τους φοιτητές που έχουν 

ένα συγκεκριμένο επίθετο και έχουν γεννηθεί μέσα σε ένα διάστημα. 

<FILTERUNIT id="StudentFilter" entity="Student"/> 

 </SEARCHATTRIBUTE name="lastname" predicate="like">  

 </SEARCHATTRIBUTE name="birthdate" predicate="between"> 

</FILTERUNIT> 

4.2.6 Direct Units 

Ένα direct unit ενώνει δύο units, τα στιγμιότυπα των οποίων έχουν σχέση 1-1. 

Παρόλο που ουσιαστικά είναι ένα είδος ευρετηρίου, τα direct units δεν αναπαρίστανται 

σε HTML όπως τα index units. Συντακτικά, αναπαρίστανται με το στοιχείο DIRECTUNIT 

και επίσης αναφέρεται το όνομά του και η συσχέτιση που εκφράζει. Για παράδειγμα, ο 

παρακάτω κώδικας αναφέρεται σε ένα direct unit με όνομα ToGrades και εκφράζει τη 

συσχέτιση ενός μαθήματος με τον αντίστοιχο βαθμό. 

 



   

 

   

   

  

   

   

 

   

   ∆ιδακτορική ∆ιατριβή   Ευανθία Φαλιάγκα    

 
 

   126  Κεφάλαιο 4 

  

   

   

 

   

   

 

   

       
 

<DIRECTUNIT id=" ToGrades " relation="LessonΤοGrades"/> 

4.2.7 Pages 

Οι σελίδες είναι σύνολα από δομικά στοιχεία, που εμφανίζονται μαζί σε μία σελίδα της 

εφαρμογής, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία της σελίδας (για παράδειγμα τα 

στοιχεία ενός φοιτητή και τα μαθήματα που έχει επιλέξει). Οι σελίδες μπορεί να 

αποτελούνται από δομικά στοιχεία ή από άλλες σελίδες. Στη δεύτερη περίπτωση, οι 

υπο-σελίδες αντιμετωπίζονται σαν ανεξάρτητα τμήματα και μπορεί να εμφανίζονται 

είτε μαζί είτε χωριστά (π.χ η μία υπο-σελίδα να είναι η εναλλακτική της άλλης, όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 17). Για την περίπτωση που θέλουμε κάποιο κομμάτι της σελίδας 

να είναι σταθερό και κάποιο μεταβλητό υπάρχουν οι AND/OR υποσελίδες όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 17. Όλες οι σελίδες εμφανίζονται με διακεκομμένες γραμμές και 

συντακτικά αναπαρίστανται με το στοιχείο PAGE και ακόμη αναφέρεται το όνομά τους, 

και τα units από τα οποία αποτελούνται. 

Για παράδειγμα στην xml σύνταξη που ακολουθεί έχουμε μία σελίδα (outermost), 

η οποία αποτελείται από δύο υποσελίδες (leftmost, rightmost). Η υποσελίδα leftmost 

αποτελείται από δύο units, που είναι λίστες φοιτητών δύο χρόνων και οδηγούν σε ένα 

unit, που έχει τα στοιχεία του φοιτητή.  

 
Σχήμα 17: WebML αναπαράσταση σελίδων 
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4.3 Εξόρυξη κλώνων μοντέλων 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογική προσέγγιση για εξόρυξη 

πιθανών κλώνων μοντέλου στο μοντέλο σχεδιασμού μίας εφαρμογής Παγκόσμιου 

Ιστού (Sakkopoulos et al., 2005, Rigou et al, 2005). Η μέθοδος αποτελείται από τρεις 

διακριτές φάσεις: 

Αρχικά μετασχηματίζεται το εννοιολογικό σχήμα (conceptual schema) της εφαρμογής 

Παγκόσμιου Ιστού σε κατευθυνόμενους γράφους, οι οποίοι αναπαριστούν τη δομή 

πλοήγησης της εφαρμογής και την κατανομή του περιεχομένου στις περιοχές και 

σελίδες της. Αυτό αποτελεί τη βάση για το μηχανισμό εξαγωγής πληροφοριών που 

απαιτείται στην επόμενη φάση.  

Στη συνέχεια με τη βοήθεια τεχνικών εξόρυξης πληροφοριών από γράφους, εξάγονται 

οι πιθανοί κλώνοι μοντέλου, καθώς και πληροφορίες σχετικές με την πλοήγηση και τη 

σημασιολογία της εφαρμογής και γίνεται μια πρώτη κατηγοριοποίηση των πιθανών 

κλώνων μοντέλου. Τέλος, παρέχονται μετρικές εκτίμησης, οι οποίες εξυπηρετούν την 

αναδιάταξη των μοντέλων. 

Σε αυτή τη φάση γίνεται προεπεξεργασία του μοντέλου σχεδιασμού της εφαρμογής, 

ώστε να γίνει η εξαγωγή των πιθανών κλώνων μοντέλων και των παραμέτρων 

εκτίμησης. Πιο συγκεκριμένα, έστω ότι έχουμε μια εφαρμογή, της οποίας το μοντέλο 

αποτελείται από μία σειρά από site views, που χρησιμοποιούνται για να παρέχουν 

εξατομίκευση (personalization) στους τελιούς χρήστες. Σε πρώτο στάδιο μετατρέπεται 

κάθε site view σε ένα κατευθυνόμενο γράφο, με βάση τη σημειολογία που 

παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζεται ένα 

πρώτο σύνολο γράφων οι οποίοι αναπαριστούν τους μηχανισμούς πλοήγησης, 

παρουσίασης και χειρισμού του περιεχομένου της εφαρμογής. 

Ένα site view ορίζεται ως ένας κατευθυνόμενος γράφος, G(V, E, fV, fE), ο οποίος 

αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων V, ένα σύνολο ακμών E, μία συνάρτηση 

ονοματισμού κόμβων fV: V→ΣV, και μία συνάρτηση ονοματισμού ακμών fE: E→ΣE. Η fV 

αναθέτει γράμματα από ένα αλφάβητο ΣV στους κόμβους του site view, ενώ η fE έχει 

τον ίδιο ρόλο για τις ακμές χρησιμοποιώντας το αλφάβητο ΣE. Το ΣV διαθέτει 

διαφορετικά γράμματα για κάθε δομικό στοιχείο της WebML (δομικές μονάδες 

περιεχομένου και λειτουργιών, σελίδες, περιοχές κλπ.). Αντίστοιχα, το ΣE περιλαμβάνει 

όλα τα διαφορετικά είδη συνδέσμων (σύνδεσμοι μεταφοράς περιεχομένου, και μη, 

αυτόματοι σύνδεσμοι, σύνδεσμοι αυτόματης μεταφοράς). Εκτός της αναπαράστασης 

των προκαθορισμένων συνδέσμων της WebML, εισάγεται και ένας ειδικός τύπος ακμής 

(ο οποίος ονοματίζεται με το γράμμα ‘c’ στον γράφο), έτσι ώστε να γίνει δυνατή η 

αναπαράσταση της σχέσης “ανήκει σε” (containment) ανάμεσα σε δομικές μονάδες 
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περιεχομένου και υποσελίδες σε σχέση με σελίδες, καθώς και σελίδες, υπο-περιοχές 

και δομικές μονάδες λειτουργιών σε περιοχές.  

Σημειώνεται ότι μπορούν να υπάρξουν αυθαίρετες ακολουθίες “ανήκει σε”. Ένα 

παράδειγμα μετασχηματισμού απεικονίζεται στo Σχήμα 18 (Μετ/σμός Α), όπου 

μετασχηματίζεται μία σελίδα που αποτελείται από διάφορες μονάδες περιεχομένου, οι 

οποίες διασυνδέονται με συνδέσμους μεταφοράς περιεχομένου. 

Ακολουθώντας παρόμοια διαδικασία για κάθε site view του σχήματος υπερκειμένου, 

δημιουργείται ένας δεύτερος γράφος, ο οποίος αναπαριστά την κατανομή των 

δεδομένων σε κάθε περιοχή, υπο-περιοχή και σελίδα της εφαρμογής. Με τον τρόπο 

αυτό κατασκευάζεται ένα δεύτερο σύνολο γράφων. Σε αυτή την περίπτωση ένα site 

view ορίζεται σαν ένας κατευθυνόμενος γράφος, Q(N, L, fN, fL), ο οποίος αποτελείται 

από ένα σύνολο κόμβων N, ένα σύνολο ακμών L, μία συνάρτηση ονοματισμού κόμβων 

fN: N→ΣN, και μία συνάρτηση ονοματισμού ακμών fL: L→ ΣL. Η fN αναθέτει γράμματα 

από ένα αλφάβητο ΣN στους κόμβους του site view, ενώ η fL έχει τον ίδιο ρόλο για τις 

ακμές χρησιμοποιώντας το αλφάβητο ΣL. Το ΣN διαθέτει διαφορετικά γράμματα για 

κάθε οντότητα που χρησιμοποιείται από τα WebML δομικά στοιχεία που συνθέτουν το 

σχήμα υπερκειμένου, καθώς και για τις σελίδες, υπο-σελίδες, περιοχές και υπο-

περιοχές του site view. Το ΣL περιλαμβάνει όλα τα διαφορετικά είδη συνδέσμων της 

WebML, έτσι ώστε να μοντελοποιηθεί η μεταφορά περιεχομένου στο σχήμα 

υπερκειμένου. Και σε αυτή την περίπτωση εισάγονται με τον ίδιο τρόπο ακμές που 

αναπαριστούν τη σχέση “ανήκει σε”. Ένα παράδειγμα μετασχηματισμού απεικονίζεται 

στο Σχήμα 18 (Μετασχηματισμός Β). 

 

Σχήμα 18: Μετασχηματισμός μιας σύνθεσης υπερκειμένου WebML στους ισοδύναμους 

γράφους. 
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Έχοντας μοντελοποιήσει με τη χρήση γράφων τους μηχανισμούς πλοήγησης, 

παρουσίασης και χειρισμού του περιεχομένου της εφαρμογής, καθώς και την κατανομή 

των δεδομένων σε κάθε site view, σε αυτή τη φάση γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης 

οσμών μοντέλου ώστε να ακολουθήσει η εξόρυξη πιθανών κλώνων. 

Διατρέχεται το πρώτο σύνολο γράφων που κατασκευάστηκε στην προηγούμενη φάση, 

με στόχο να εντοπιστούν όμοιες διαμορφώσεις στοιχείων υπερκειμένου (υπογράφοι), 

καθώς και οι παραλλαγές τους (variants), είτε μέσα στον ίδιο γράφο αναπαράστασης 

ενός site view, είτε ανάμεσα σε γράφους που αναπαριστούν διαφορετικά site views. Οι 

παραλλαγές περιλαμβάνουν όλες τις μορφές με τις οποίες ξεκινάει και τελειώνει μία 

ανακτημένη διαμόρφωση. Δηλαδή, όλους τους κόμβους ή σύνολα κόμβων στο γράφο, 

που δίνουν ή λαμβάνουν περιεχόμενο από τη διαμόρφωση υπερκειμένου. Για κάθε 

εμφάνιση της διαμόρφωσης ανακτώνται και οι αντίστοιχες παραλλαγές αρχής και 

τερματισμού (starting and termination variants). Η ανάκτηση των διαμορφώσεων 

υπερκειμένου μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας αλγορίθμους εξόρυξης 

δεδομένων από γράφους.  

Για κάθε περίπτωση διαμορφώσεων υπερκειμένου που ανακτήθηκε από το πρώτο 

σύνολο γράφων στο προηγούμενο βήμα, γίνεται μία πρώτη κατηγοριοποίηση, με βάση 

τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά στα οποία αναφέρονται τα WebML δομικά 

στοιχεία της διαμόρφωσης. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται χρήση των πληροφοριών 

που παρέχονται από την XML αναπαράσταση (XML definition) κάθε site view, όπου οι 

οντότητες (source entities) και οι επιλογείς (selectors) κάθε στοιχείου προδιαγράφονται 

λεπτομερειακά (Ceri et al, 2000). Συγκεκριμένα, για κάθε διαμόρφωση που ανακτείται 

γίνεται κατηγοριοποίηση των εμφανίσεων της στα διάφορα site views της εφαρμογής 

με βάση τα παρακάτω κριτήρια.  

Διαμορφώσεις που αποτελούνται από δομικά στοιχεία WebML, τα οποία αναφέρονται 

σε:  

• ακριβώς τις ίδιες οντότητες και χαρακτηριστικά,  

• ακριβώς τις ίδιες οντότητες αλλά διαφέρουν σε κάποια από τα χαρακτηριστικά  

• μερικές από τις οντότητες οι οποίες είναι οι ίδιες (π.χ. Σχήμα 19), 

• διαφορετικές οντότητες. 
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Περίπτωση A

Index unit

Entity BEntity A

Data unit Index unit

Entity C

Multidata unit

Entity D

Περίπτωση B

Index unit

Entity ZEntity A

Data unit Index unit

Entity Y

Multidata unit

Entity D  

Σχήμα 19: Κατηγοριοποίηση πιθανών κλώνων μοντέλου στο επίπεδο υπερκειμένου. 

Επίσης, γίνεται κατηγοριοποίηση (με τη χρήση της XML αναπαράστασης των site views) 

κάθε εμφάνισης των διαμορφώσεων στοιχείων δεδομένων, οι οποίες ανακτήθηκαν από 

τους γράφους αναπαράστασης της κατανομής των δεδομένων. Έτσι 

κατηγοριοποιούνται ως συνθέσεις αποτελούμενες από οντότητες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από: 

• διαφορετικά δομικά στοιχεία WebML, 

• παρόμοια δομικά στοιχεία WebML (δηλαδή στοιχεία που ανήκουν στην ίδια 

κατηγορία: δομικά στοιχεία σύνθεσης ή διαχείρισης περιεχομένου). Για παράδειγμα 

στo Σχήμα 18, η οντότητα Α χρησιμοποιείται από δύο στοιχεία σύνθεσης, μία δομική 

μονάδα πολλαπλών δεδομένων (multidata unit) και μία δομική μονάδα δείκτη (index 

unit).  

• ακριβώς τα ίδια δομικά στοιχεία WebML. 

Η τελευταία κατηγορία περικλείει ακριβώς τις ίδιες διαμορφώσεις υπερκειμένου όπως 

η πρώτη περίπτωση της προηγούμενης κατηγοριοποίησης. Τέλος, πιθανοί κλώνοι 

μοντέλου είναι τα σύνολα διαμορφώσεων υπερκειμένου που έχουν ανακτηθεί στο 

τελευταίο βήμα της προηγούμενης φάσης. Δηλαδή, συνθέσεις των ίδιων δομικών 

στοιχείων WebML που αναφέρονται σε κοινές οντότητες, αλλά χρησιμοποιούν 

διαφορετικές τοπολογίες συνδέσεων. 

4.4 Μετρικές και Αξιολόγηση Ποιότητας 

Αφού έχουν αναγνωριστεί οι πιθανοί κλώνοι μοντέλου με βάση την αναπαράσταση 

υπερκειμένου και δεδομένων, παρέχονται μετρικές (Sakkopoulos et al, 2005, Rigou et 

al, 2005) για την κατηγοριοποίηση των κλώνων, μέσω της εκτίμησης ποιότητας του 
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εννοιολογικού σχήματος της εφαρμογής. Για τους κλώνους μοντέλου που έχουν 

αναγνωριστεί εισάγονται μετρικές, που δηλώνουν πιθανή ανάγκη για αναδιάταξη της 

εφαρμογής. Η αξιολόγηση γίνεται σε τρία επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο γίνεται 

αξιολόγηση των διαμορφώσεων υπερκειμένου με κριτήριο τη συνέπεια και βάσει των 

παραλλαγών τους στο εννοιολογικό σχήμα. Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται 

ποσοτικοποίηση της κατηγοριοποίησης που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη 

ενότητα, με βάση την ομοιότητα και ανεξαρτησία των πιθανών κλώνων μοντέλου και σε 

τρίτο επίπεδο γίνεται μία αξιολόγηση βασίζεται στην τοπολογία συνδέσμων. 

4.5 Ανάπτυξη του συστήματος 

Για την κατασκευή του εργαλείου χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον Microsoft Visual 

Studio c#.net, το πρόγραμμα Microsoft Office Visio, η βιβλιοθήκη interop για την 

επικοινωνία μεταξύ του visual studio και του visio καθώς και τα προγράμματα gSpan και 

graphGrep. 

Το gSpan είναι ένα πακέτο λογισμικού εξόρυξης συχνών υπογράφων ενός γράφου. 

Δεδομένου του αρχικού γράφου και ενός ελάχιστου κατωφλίου το gSpan βρίσκει όλους 

τους υπογράφους με συχνότητα εμφάνισης πάνω από το κατώφλι. Στην περίπτωση του 

συγκεκριμένου συστήματος ως κατώφλι ορίστικε το 1, δηλαδή το πρόγραμμα αντοπίζει 

όλους τους υπογράφους που εμφανίζονται πάνω από μία φορά.  Το πρόγραμμα gSpan 

παίρνει σαν είσοδο ένα αρχείο κειμένου, το οποίο περιλαμβάνει όλους τους κόμβους 

και τις ακμές ενός γράφου. Το πρόγραμμα αυτό τρέχει σε περιβάλλον linux και 

προκύπτει το αρχείο εξόδου, που έχει επέκταση .fp. Το αρχείο εξόδου περιλαμβάνει 

όλους τους υπογράφους του γράφου που δόθηκαν σαν είσοδο. Το πρόγραμμα αυτό 

δεν υποστηρίζει κατευθυνόμενους γράφους. 

Το πρόγραμμα graphGrep είναι ένα πακέτο λογισμικού, το οποίο κάνει αναζήτηση 

ενός υπογράφου σε ένα γράφο και βρίσκει όλες τις εμφανίσεις του υπογράφου αυτού. 

Το πρόγραμμα graphGrep παίρνει για είσοδο δύο αρχεία που έχουν επέκταση .dat : το 

ένα αρχείο έχει ένα γράφο και το άλλο αρχείο έχει τον υπογράφο. Η έξοδος του 

προγράμματος αυτού είναι ένα αρχείο με επέκταση .dat.out, το οποίο δείχνει σε ποια 

σημεία βρέθηκε ο υπογράφος. Ούτε αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει κατευθυνόμενους 

γράφους. 

Το εργαλείο που υλοποιήθηκε δέχεται σαν είσοδο την xml αναπαράσταση ενός ή 

περισσότερων site views μιας εφαρμογής διαδικτύου και τις και τις μετατρέπει στους 

αντίστοιχους γράφους. Κάθε γράφος αναπαριστάται μέσω ενός αρχείου κειμένου, 

όπου ορίζονται οι κόμβοι και στη συνέχεια οι ακμές που τους συνδέουν. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζεται ένα πλαίσιο διαλόγου (dialog box), που ζητάει από το χρήστη να δώσει 

το xml αρχείο. Με βάση αυτό το αρχείο δημιουργούνται οι αντίστοιχοι γράφοι, οι 
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οποίοι αναπαρίστανται στο visio σε μορφή flowchart και με WebML στοιχεία. Με βάση 

το xml αρχείο, δημιουργείται και το αρχείο που χρησιμοποιείται ως είσοδος για τον 

gSpan ώστε να βρεθούν όλοι οι υπογράφοι του αρχικού γράφου, καθώς και το αρχείο 

που θα χρησιμοποιηθεί ως είσοδος για το graphGrep, που βρίσκει τις εμφανίσεις ενός 

υπογράφου στον αρχικό γράφο. Για κάθε είσοδο δημιουργούνται τρία αρχεία κειμένου, 

δηλαδή τρεις γράφοι, βάσει των μετασχηματισμών που φαίνονται στο Σχήμα 18. 

Συγκεκριμένα, στον πρώτο μετασχηματισμό κάθε WebML στοιχείο (data unit, index 

unit κ.τ.λ.) αναπαρίσταται με ένα κόμβο και ο σύνδεσμος ανάμεσα σε δύο στοιχεία με 

μία ακμή (Σχήμα 18, μετασχηματισμός Α). Στη συνέχεια, προσδιορίζονται όλες οι 

πιθανές εμφανίσεις επαναλαμβανόμενων υπογράφων και οπτικοποιούνται μέσω ενός 

αρχείου visio. Στο αρχείο αυτό, φαίνεται ο αρχικός γράφος και γίνονται highlighted, οι 

υπογράφοι που έχουν βρεθεί, καθένας με διαφορετικό χρώμα για καλύτερη 

αναπαράσταση. Τέλος, εμφανίζονται στατιστικά τα οποία δείχνουν πόσοι υπογράφοι 

βρέθηκαν να επαναλαμβάνονται, πόσες φορές εμφανίζονται ο καθένας στον αρχικό 

γράφο και το μέγεθός τους (δηλαδή, πόσους κόμβους έχει ο κάθε υπογράφος). 

Ο δεύτερος μετασχηματισμός είναι παρόμοιος με τον πρώτο με τη μόνη διαφορά 

στον τρόπο δημιουργίας του αρχικού γράφου. Στον αρχικό γράφο κάθε κόμβος 

αναπαριστά μια οντότητα και όχι ένα WebML στοιχείο (Σχήμα 18, μετασχηματισμός Β). 

Στην επρίπτωση αυτή, προσδιορίζονται και γίνονται highlighted όλοι οι υπογράφοι που 

έχουν ακριβώς τις ίδιες οντότητες και τέλος εμφανίζονται και τα αντίστοιχα στατιστικά.  

Τέλος, στον τρίτο μετασχηματισμό (Σχήμα 18, μετασχηματισμός Γ) κάθε κόμβος 

αναπαριστά τον τύπο κάθε WebML στοιχείου μαζί με την αντίστοιχη οντότητα. 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον συνδυασμό μπορούν να προσδιοριστούν οι υπογράφοι 

πανομοιότυπων στοιχείων υπερκειμένου που αναφέρονται στο ίδιο ακριβώς 

περιεχόμενο. Η παραπάνω διαδικασία πραγματοποιείται μέσω ενός συστήματος, η 

αρχιτεκτονική του οποίου φαίνεται στο Σχήμα 20. 

4.6 Αρχιτεκτονική του συστήματος 

O parser 1 (Σχήμα 20) διαβάζει το xml αρχείο και για κάθε δομικό στοιχείο (dataunit, 

indexunit κτλ), κατασκευάζεται ένας νέος κόμβος. Κάθε κόμβος που δημιουργείται, 

εμφανίζεται ταυτόχρονα σε τέσσερα αρχεία του visio, στο ένα με τη μορφή κόμβου και 

όνομα τον τύπο του, στο δεύτερο με το αντίστοιχο WebML στοιχείο, στο τρίτο με 

μορφή κόμβου και όνομα την οντότητά του και στο τέταρτο με μορφή κόμβου και 

όνομα το αρχικό του τύπου μαζί με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην οντότητα. Μετά 

την κατασκευή όλων των κόμβων γίνεται ένα ακόμη πέρασμα του xml αρχείου για να 

δημιουργηθούν οι ακμές. Κάθε ακμή που δημιουργείται αναπαρίσταται στο visio 

ανάμεσα στους αντίστοιχους κόμβους. 
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Το όνομα του κόμβου στους δύο πρώτους μετασχηματισμούς εξάγεται εύκολα από 

τα χαρακτηριστικά του κόμβου (όνομα, τύπος). Όμως για την τρίτη περίπτωση, όπως 

είδαμε παραπάνω εκτός από τον τύπο του κόμβου χρειάζεται και ένας κωδικός που θα 

χαρακτηρίζει την οντότητα. Η ανάθεση του κωδικού γίνεται ως εξής: Χρησιμοποιείται 

μία δομή δεδομένων, η οποία αντιστοιχίζει το όνομα του κάθε κόμβου σε έναν αύξοντα 

αριθμό. Δηλαδή, για κάθε κόμβο ελέγχεται αν το όνομά του αντιστοιχεί σε κάποιο 

κωδικό και αν όχι δημιουργείται η αντιστοιχία. Μία τέτοια δομή Μία τέτοια δομή 

χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση του ονόματος της κάθε οντότητας με έναν κωδικό, 

η οποία χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της κατεύθυνσης. 

Ο parser αυτός αφού δημιουργήσει τους κόμβους του γράφου στη συνέχεια 

παρεμβάλλει τους βοηθητικούς κόμβους. Οι βοηθητικοί αυτοί κόμβοι 

χρησιμοποιούνται για να δηλώνεται η κατεύθυνση των ακμών, γιατί τα δύο 

προγράμματα που χρησιμοποιήσαμε δεν υποστηρίζουν κατευθυνόμενους γράφους. Η 

διαδικασία αυτή περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα 4.6.1. Eπίσης, αυτός ο parser 

δημιουργεί το αρχείο εισόδου για το gSpan, το οποίο είναι ένα αρχείο κειμένου της 

μορφής του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 15). H γραμμή v 0 1 δηλώνει έναν κόμβο που 

έχει αριθμό 0 και όνομα 1. Οι υπόλοιπες γραμμές με πρώτο γράμμα το v δηλώνουν 

ανάλογα τους υπόλοιπους κόμβους του γράφου. Η γραμμή e 0 1 2 δηλώνει μια ακμή 

από τον κόμβο 0 στον κόμβο 1 και έχει όνομα 2. 

O δεύτερος parser δημιουργεί το αρχείο που αναπαριστά το γράφο για το 

graphGrep. Το αρχείο αυτό είναι ένα από τα δύο αρχεία εισόδου του graphGrep. Όπως 

εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί τα αρχεία του gSpan και του graphGrep έχουν την ίδια 

περίπου δομή. Για το λόγο αυτό για να κατασκευαστεί το αρχείο του graphGrep δεν 

υπάρχει λόγος να ξαναγίνει parsing το xml αρχείο αλλά μπορεί να γίνει μετατροπή του 

αρχείου του gSpan που έχει ήδη δημιουργηθεί. 

Πίνακας 15: Αρχείο εισόδου για το gSpan 

t #0 

v 0 1 

v 1 1 

v 2 0 

v 3 1 

v 4 1 

v 5 0 

e 0 1 2 

e 1 2 1 

e 2 3 0 

e 3 4 1 

e 4 5 0 

e 0 2 1 
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Μετά την εκτέλεση του gSpan δημιουργείται το αρχείο εξόδου (το οποίο 

περιλαμβάνει όλους τους υπογράφους) και καλείται η συνάρτηση next_query. Η 

συνάρτηση αυτή παίρνει έναν-έναν τους υπογράφους του αρχείου εξόδου του gSpan 

και τους μετατρέπει σε αρχεία εισόδου του graphGrep (τα οποία θα παίξουν το ρόλο 

των queries). Στη συνέχεια, καλείται το graphGrep το αρχείο εξόδου του οποίου, 

μπαίνει σε έναν τρίτο parser. O parser αυτός διατρέχει το αρχείο εξόδου του graphGrep 

και ανάλογα με την πληροφορία που διαβάζει για τη θέση και τον αριθμό των 

εμφανίσεων των υπογράφων υπολογίζει και παρουσιάζει σε ένα πίνακα για κάθε 

υπογράφο πόσες φορές εμφανίζεται στον αρχικό γράφο και το μέγεθός του. Τέλος, 

κάθε υπογράφος που βρέθηκε στα προηγούμενα βήματα, γίνεται highlighted με 

διαφορετικό χρώμα στην αναπαράσταση του αρχικού γράφου στο visio. 

Αρχείο XML

Parser 2
Visio gSpan

GraphGrep

∆ηµιουργία 

στατιστικών

Τέλος 

αρχείου

ΤΕΛΟΣ

Parser 3

ΝΑΙ

Parser 1

ΟΧΙ

 

Σχήμα 20: Αρχιτεκτονική προτεινόμενου συστήματος 
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4.6.1 Εισαγωγή ενδιάμεσων κόμβων 

Η ύπαρξη κατεύθυνσης στις ακμές του γράφου είναι αναγκαία, οι αλγόριθμοι όμως 

που χρησιμοποιούνται (gSpan, graphGrep) δεν υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα. Για 

το λόγο αυτό, ανάμεσα σε δύο κόμβους παρεμβάλλεται ένας βοηθητικός κόμβος. Από 

κάθε κόμβο αφαιρούμε τους συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους κόμβους και 

δημιουργούμε συνδέσμους που οδηγούν από τους αρχικούς κόμβους στους 

ενδιάμεσους και από τους ενδιάμεσους στους κόμβους-προορισμούς. Το όνομα του 

ενδιάμεσου κόμβου για τον πρώτο μετασχηματισμό είναι τα αρχικά των τύπων των δύο 

κόμβων που συνδέονται (Σχήμα 21) και στις άλλες δύο περιπτώσεις η συνένωση των 

κωδικών των δύο κόμβων. Προφανώς οι ενδιάμεσοι κόμβοι δε φαίνονται στην 

αναπαράσταση του γράφου στο visio σε κανένα από τους τρεις μετασχηματισμούς. 

d di i

 

Σχήμα 21: Εισαγωγή ενδιάμεσου κόμβου 

Η παρέμβαση αυτή όμως, έχει σαν αποτέλεσμα ο gspan να βρίσκει και να 

προσμετρά στα αποτελέσματα υπογράφους όπως αυτός στο Σχήμα 21. Προφανώς, 

τέτοιοι υπογράφοι αυξάνουν την πολυπλκότητα του προβλήματος και πρέπει να 

φιλτραριστούν χωρίς να συμμετάσχουν στους υπολογισμούς, για την εξαγωγή των 

στατιστικών. Η ιδέα είναι ότι κάθε ενδιάμεσος κόμβος πρέπει να έχει μία εισερχόμενη 

και μία εξερχόμενη ακμή. Αρχικά γίνεται μία αναζήτηση και καταμετρώνται οι ακμές 

που συνδέονται σε κάθε κόμβο. Εφόσον το σύστημα γνωρίζει ποιοι είναι οι ενδιάμεσοι 

κόμβοι (κωδικοποιούνται με συγκεκριμένα νούμερα), αν σε κάποιο ενδιάμεσο κόμβο 

βρεθεί ότι καταλήγει μία μόνο ακμή, τότε ο υπογράφος αυτός θεωρείται άκυρος και δε 

συμμετέχει στην κατασκευή των στατιστικών. 

d di

 

Σχήμα 22: Μη αποδεκτός υπογράφος 

Για την υλοποίηση του αλγορίοθμου κατασκευάστηκε προγραμματιστικά ένας 

πίνακας με αριθμό γραμμών ίσο με τον αριθμό των συνολικών κόμβων και δύο στήλες. 

Η πρώτη στήλη έχει τον κωδικό του κάθε κόμβου και η δεύτερη στήλη αντιστοιχεί στον 

αριθμό των ακμών που ξεκινούν ή καταλήγουν στον κόμβο αυτό. Αρχικά μηδενίζονται 

όλα τα στοιχεία του πίνακα. Κατά το parsing του αρχείου εξόδου του gSpan 

συμπληρώνονται και τα στοιχεία αυτού του πίνακα. Για κάθε κόμβο εισάγεται στο 

στοιχείο του πίνακα (αριθμός κόμβου, 0) ο κωδικός του κόμβου. Όταν βρεθεί ακμή 

αυξάνει το στοιχείο του πίνακα (αριθμός κόμβου, 1). Στο τέλος του αλγορίθμου θα 

πρέπει όταν στην πρώτη στήλη υπάρχει ο κωδικός ενός ενδιάμεσου κόμβου στη 
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δεύτερη στήλη της αντίστοιχης γραμμής θα πρέπει να υπάρχει ο αριθμός 2, που 

αντιστοιχεί στον αριθμό των ακμών που συνδέονται στον κόμβο. Παράδειγμα 

εφαρμογής του αλγορίθμου για τον υπογράφο του παραπάνω σχήματος (Σχήμα 22) 

φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 16). 

Πίνακας 16: Παράδειγμα λειτουργίας του αλγορίθμου 

Αναπαράσταση στο gspan Εφαρμογή 

αλγορίθμου 

Αποτέλεσμα 

αλγορίθμου 

v 0 0        (0,0)=0 (0,0)=0 

v 1 5   (1,0)=5 (1,0)=5 

e 0 1 1      (0,1)++ (0,1)=1 

(1,1)++ (1,1)=1. 

 

Παρατηρείται ότι το στοιχείο (1,0) έχει κωδικό (5), ο οποίος αντιστοιχεί σε ενδιάμεσο 

κόμβο. Άρα το στοιχείο (1,1) θα πρέπει να είναι 2. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση 

είναι 1 άρα ο υπογράφος αυτός είναι άκυρος. 

4.6.2 Υπολογισμός και εμφάνιση στατιστικών 

Τα στατιστικά τα οποία υπολογίζονται στο τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας 

κατασκευάζονται προγραμματιστικά με τη χρήση ενός πίνακα. Υπολογίζονται πόσοι 

υπογράφοι βρέθηκαν (φυσικά συμπεριλαμβάνονται μόνο οι έγκυροι υπογράφοι), και 

γίνεται μια κατηγοριοποίηση ανάλογα με το πόσες φορές εμφανίζεται ο καθένας και 

από πόσους κόμβους αποτελούνται. Παράδειγμα ενός αρχείου στατιστικών φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 17). 

Πίνακας 17: Παρουσίαση στατιστικών 

Συνολικός αριθμός υπογράφων:10 

2 υπογράφοι μεγέθους 3 βρέθηκαν 2 φορές 

3 υπογράφοι μεγέθους 2 βρέθηκαν 4 φορές 

2 υπογράφοι μεγέθους 5 βρέθηκαν 1 φορά 

3 υπογράφοι μεγέθους 2 βρέθηκαν 3 φορές 

 
Για τις ανάγκες του υπολογισμού των στατιστικών αρχικοποιείται ένας πίνακας με 

μηδενικές τιμές, όπου οι γραμμές συμβολίζουν το μέγεθος του κάθε υπογράφου και οι 
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στήλες τις φορές που βρέθηκε και η τιμή του κάθε κελιού συμβολίζει τον αριθμό των 

υπογράφων με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, αν η τιμή του κελιού 

είναι (2,3) είναι 4 αυτό δείχνει ότι 4 υπογράφοι μεγέθους 2 βρέθηκαν 3 φορές στον 

αρχικό γράφο. Ο πίνακας αυτός γεμίζει διατρέχοντας  το αρχείο εξόδου του graphGrep, 

το οποίο δίνει την πληροφορία για το μέγεθος του υπογράφου και τις φορές που 

εμφανίζεται στον αρχικό γράφο. Άρα, για κάθε έγκυρο υπογράφο αφού εκτελεστεί το 

graphGrep με την εντολή : graphgrep –m <όνομα αρχείου.dat>, διατρέχεται το αρχείο 

εξόδου και αυξάνει η τιμή του κελιού (μέγεθος,φορές εμφάνισης) του πίνακα. Όταν 

ολοκληρωθεί η διαδικασία με όλους τους υπογράφους, μία συνάρτηση διαβάζει τον 

πίνακα και εμφανίζει τα μη μηδενικά κελιά με λεκτική περιγραφή σε έναν πίνακα, όπως 

ο Πίνακας 17. 

4.7 Πιλοτικό σενάριο 

Για να ελεγχθεί το σύστημα που υλοποιήθηκε αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό σενάριο, 

στο οποίο φαίνεται η λειτουργία όλων των υποσυστημάτων που περιγράφηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες. Στο πιλοτικό σενάριο που έγινε χρησιμοποιήθηκε το xml 

αρχείο που φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18). 

Πίνακας 18:xml αρχείο εισόδου πιλοτικού σεναρίου 

<?xml version="1.0" standalone="yes" ?>  

- <root> 

- <INDEXUNIT id="AllArtists" entity="Artist"> 

  <INFOLINK id="link1" to="ArtistUnit" />  

  </INDEXUNIT> 

- <INDEXUNIT id="AllAlbums" entity="Album"> 

  <INFOLINK id="link2" to="AlbumUnit" />  </INDEXUNIT> 

- <DATAUNIT id="ArtistUnit" entity="Artist"> 

  <INCLUDE attribute="Name" />  

  <INCLUDE attribute="photo" />  

  <INFOLINK id="link3" to="AlbumIndex" />  

  <INFOLINK id="link4" to="ReviewIndex" />  

  </DATAUNIT> 

- <INDEXUNIT id="AlbumIndex" entity="Artist2Album"> 

  <INFOLINK id="link5" to="AlbumUnit" />  </INDEXUNIT> 

  <INDEXUNIT id="ReviewIndex" entity="Artist2Review" />  

- <DATAUNIT id="AlbumUnit" entity="Album"> 

  <INCLUDE attribute="Name" />  

  <INCLUDE attribute="photo" />  

  <INFOLINK id="link6" to="SupportsUnit" />  </DATAUNIT> 

  <MULTIDATAUNIT id="SupportsUnit" entity="Support" />  

- <PAGE id="AllArtistsPage"> 

  <UNIT id="AllArtists" />  

  </PAGE> 
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- <PAGE id="AllAlbumsPage"> 

  <UNIT id="AllAlbums" />  

  </PAGE> 

- <PAGE id="ArtistsPage"> 

  <UNIT id="ArtistUnit" />  

  </PAGE> 

- <PAGE id="AlbumIndexPage"> 

  <UNIT id="AlbumIndex" />  

  </PAGE> 

- <PAGE id="AlbumPage"> 

  <UNIT id="AlbumUnit" />  

  <UNIT id="SupportsUnit" />  

  </PAGE>- 

<PAGE id="ReviewIndexPage"> 

  <UNIT id="ReviewIndex" />  

  </PAGE> </root> 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 4.6 προκύπτουν τέσσερα αρχεία visio. Το ένα 

αρχείο, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 23, δείχνει την αναπαράσταση του xml αρχείου, 

όπου κάθε κόμβος αναπαριστά και ένα δομικό στοιχείο της webml. Το όνομα κάθε 

κόμβου δείχνει και το δομικό στοιχείο που αντιπροσωπεύει (Ρ: page, I :Index unit, D: 

Data unit, M: Multidata unit, c:contains, n: navigate). Το γεγονός ότι τα αρχεία visio 

δημιουργούνται αυτόματα από τον κώδικα c# αλλά και η πολυπλοκότητα των γράφων 

δημιουργούν την αδόμητη και τυχαία απεικόνιση των γράφων. Ο γράφος που φαίνεται 

στο Σχήμα 23 είναι αυτός που προκύπτει για τον πρώτο μετασχηματισμό (βλ. ενότητα 

4.5). Δημιουργούνται δύο ακόμη γράφοι σε αντίστοιχα αρχεία visio και για τους άλλους 

δύο μετασχηματισμούς.  

 
Σχήμα 23 : flowchart αναπαράσταση του xml αρχείου 
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Τέλος, προκύπτει ένα ακόμη αρχείο visio, όπου απεικονίζεται ο γράφος του xml αρχείου 

αλλά με τη χρήση των γραφικών απεικονίσεων των δομικών στοιχείων της webml. Η 

αναπαράσταση αυτή φαίνεται στο Σχήμα 24, όπου γίνεται πολύ πιο εύκολα αντιληπτή η 

δομή της σελίδας.  

 

Σχήμα 24: Αναπαράσταση του xml αρχείου με WebML στοιχεία 

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 19, Πίνακας 20 και Πίνακας 21) φαίνονται τα 

στατιστικά με τους υπογράφους που βρέθηκαν με τους τρεις μετασχηματισμούς. 

Παρατηρείται ότι στο δεύτερο μετασχηματισμό βρέθηκαν πολύ περισσότεροι 

υπογράφοι από αυτούς που βρέθηκαν στον πρώτο μετασχηματισμό με αποτέλεσμα να 

είναι και συχνότερες οι επαναλήψεις τους και να υπάρχουν και επαναλήψεις μεγάλων 

υπογράφων (ακόμη και 9 κόμβων). Στο γράφο που προέκυψε από τον τρίτο 

μετασχηματισμό βρέθηκε μόνο ένας υπογράφος μεγέθους δύο κόμβων που 

εμφανίστηκε μόλις 2 φορές. Αυτό ήταν αναμενόμενο καθώς στον τρίτο 

μετασχηματισμό κάθε κόμβος είναι ένας συνδυασμός της οντότητας και του δομικού 

στοιχείου, το οποίο έκανε πολύ δύσκολη την εμφάνιση υπογράφων μεγέθους 2 

τουλάχιστων κόμβων (χωρίς τους ενδιάμεσους) που να εμφανίζονται τουλάχιστον δύο 

φορές. 
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Πίνακας 19 :Στατιστικά που προέκυψαν για την πρώτη κατηγοριοποίηση 

Αριθμός 

υπογράφων 

Μέγεθος 

υπογράφων 

Φορές 

εμφάνισης 

1 2 4 

1 2 3 

2 3 3 

1 4 3 

2 2 2 

5 3 2 

11 4 2 

13 5 2 

7 6 2 

4 7 2 

Συνολικός αριθμός 

υπογράφων: 305 

 

Πίνακας 20:Στατιστικά που προέκυψαν για τη δεύτερη κατηγοριοποίηση 

Αριθμός  

υπογράφων 

Μέγεθος  

υπογράφων 

Φορές  

εμφάνισης  

112 9 2 

75 7 2 

48 5 2 

42 6 2 

15 3 2 

5 2 2 

4 4 4 

3 2 4 

3 3 4 

3 5 3 

Συνολικός αριθμός 

 υπογράφων : 757 

 

Πίνακας 21:Στατιστικά που προέκυψαν για την τρίτη κατηγοριοποίηση 

Αριθμός  

υπογράφων 

Μέγεθος  

υπογράφων 

Φορές 

εμφάνισης 

1 2 2 

Συνολικός αριθμός 

 Υπογράφων:1 
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4.7.1 Εμφάνιση των υπογράφων 

Ακολουθούν τα αρχεία visio όπου έχουν γίνει highlighted οι υπογράφοι I-D και P-

Artist για τον πρώτο (Σχήμα 25) και το δεύτερο μετασχηματισμό (Σχήμα 26) αντίστοιχα 

 
Σχήμα 25: Ο υπογράφος I-D που έχει γίνει highlighted στον αρχικό γράφο (πρώτη 

περίπτωση) 
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Σχήμα 26: Ο υπογράφος P-Artist που έχει γίνει highlighted στον αρχικό γράφο (δεύτερη 

περίπτωση) 

4.8 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε μία επισκόπηση των τεχνικών και των 

εργαλείων, που επιτρέπουν την αποτελεσματική αξιολόγηση και αναδιαμόρφωση του 

εννοιολογικού σχήματος μιας εφαρμογής διαδικτύου. Επιπλέον, αναφέρθηκε ο όρος 

των κλώνων μοντέλων, που είναι τμήματα των εννοιολογικών σχημάτων που 

επαναλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο μοντέλο εφαρμογής και ο όρος των οσμών 

μοντέλου, που είναι τμήματα των μοντέλων εφαρμογών διαδικτύου που υπονοούν τη 

δυνατότητα για refactoring. Το κεφάλαιο αυτό έδειξε μία μεθοδολογία και ένα 

εργαλείο για την ανίχνευση και την αξιολόγηση πιθανών κλώνων μοντέλων, ώστε να 

εντοπιστούν προβλήματα στο εννοιολογικό σχήμα μιας εφαρμογής όσο αφορά στην 

αποδοτικότητα, τη συνέπεια, την ευχρηστία και τη συνολική ποιότητα. Το εργαλείο που 

προτείνεται μπορεί να εφαρμοστεί είτε στη διαδικασία του σχεδιασμού μιας 

εφαρμογής είτε στη διαδικασία της αναδιοργάνωσής της. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει 

ενός αριθμού βημάτων ανίχνευσης, ξεκινώντας από μία αξιολόγηση σε πρώτο επίπεδο 

των συνθέσεων που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό υπερκειμένων και συνεχίζει σε 
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μία αξιολόγηση σε δεύτερο επίπεδο που αφορά στη διαχείριση των δεδομένων και την 

παρουσίασή τους στο χρήστη. 
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