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Στόχος διπλωματικής εργασίας

Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία έχει ένα πρωτεύοντα και ένα δευτερεύοντα στόχο: Ο πρωτεύων έχει δύο 
άξονες.

• Ο πρώτος άξονας αφορά την καταγραφή των πιο αποδεκτών και γνωστών τεχνολογιών που 
χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση γνώσης (knowledge representation). Έτσι θα περιγραφούν 
τέσσερις τεχνολογίες, οι οποίες είναι η XML, το μοντέλο RDF και Dublin Core, οι οντολογίες 
(ontologies) και η UML.

• Ο δεύτερος άξονας του πρωτεύοντος στόχου είναι η επιλογή της επικρατέστερης τεχνολογικής λύσης 
(που είναι η XML) και η αναζήτηση υπαρχόντων αλλά και η συγγραφή νέων σχημάτων (schemata) 
που αναπαριστούν γνώση στην περιοχή της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Αυτό σημαίνει ότι θα 
πρέπει να περιγραφούν με τη δομή της XML γλώσσας λειτουργίες και οντότητες. Πιο αναλυτικά: θα 
περιγραφούν διαδικασίες όπως η περιγραφή θέσης, η στελέχωση, η αξιολόγηση, η ανταλλαγή 
στελεχών, η αναζήτηση εργασίας από επιχείρηση και από ιδιώτη, αλλά και οντότητες όπως person, 
timesheet, address, date κ.ά. Ο βασικός στόχος ορισμού τέτοιων σχημάτων είναι η αναπαράσταση 
της υπάρχουσας γνώσης ενός τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, έτσι ώστε να μπορέσει να 
χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΑΠ, τα οποία θα λειτουργούν 
ανεξάρτητα από τη φύση της επιχείρησης. Η συγκεκριμένη γνώση διαχέεται μέσα σε διαδικασίες, 
λειτουργίες και ενέργειες και είναι καταγεγγραμένη με τη μορφή κειμένων και όχι με τη μορφή 
σχημάτων - προτύπων έτοιμα να δεχθούν την ειδική πληροφορία κάθε επιχείρησης και οργανισμού. 
Τα σχήματα περιγράφουν λειτουργίες και οντότητες. Η ενσωμάτωση — προσθήκη συγκεκριμένων 
πληροφοριών στα σχήματα αυτά αποδίδουν την πραγματική εικόνα μιας επιχείρησης (σε σχέση 
πάντα με το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων). Με αυτή την πληροφορία είναι σε θέση η διοίκηση του 
τμήματος ΔΑΠ να προβεί ευκολότερα στην ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ανθρώπινου 
δυναμικού (HRIS).

Ο δεύτερος στόχος έχει και αυτός δύο άξονες:

• Ο πρώτος αφορά την πρόταση ενός μοντέλου με βάση τα σχήματα που έχουν συγγραφεί (από τον 
πρώτο στόχο) το οποίο θα δείχνει την αλληλεπίδραση και τις αλληλοσυσχετίσεις μεταξύ των 
παραγόμενων σχημάτων. Πρόκειται για την περιγραφή των διαδικασιών που θα πρέπει να εκτιμήσει 
το τμήμα ΔΑΠ, προκειμένου να υλοποιήσει και να χρησιμοποιήσει ένα Πληροφοριακό Σύστημα 
Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ουσιαστικά, είναι το σχεδιάγραμμα που απαιτείται για τη μελέτη 
της ανάπτυξης ενός συστήματος HRIS βασισμένο σε τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης.

• Το δεύτερο τμήμα του δεύτερου στόχου αφορά την εφαρμογή των σχημάτων σε μία πραγματική 
επιχείρηση. Στόχος αποτελεί ο εντοπισμός τυχόν δυσλειτουργιών, ασυμβατοτήτων και η μη 
καταγραφή απαραίτητων πληροφοριών.

Στο θεωρητικό τμήμα, υπάρχει μία σύντομη αναφορά στα τμήματα της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
(ΔΑΠ) που θα μελετηθούν με τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν (XML, το μοντέλο RDF και Dublin Core, οι 
οντολογίες (ontologies) και η UML). Προκειμένου α αναγνώστης να είναι σε θέση να αντιληφθεί την αξία των 
σχημάτων, έχει ενσωματωθεί ένα τμήμα που αναφέρεται στην αναπαράσταση γνώσης. Αναφέρεται στο τι 
ορίζουμε ως αναπαράσταση γνώσης, τι μας προσφέρει, από τι αποτελείται, πού χρησιμοποιείται κτλ.

Το τμήμα της διπλωματικής εργασίας με τίτλο «Μοντέλα αναπαράστασης γνώσης στη Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων (ΔΑΠ)», αναφέρεται στην εφαρμογή των πληροφοριακών μοντέλων αναπαράστασης γνώσης στη ΔΑΠ.

Στο τέλος παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική αναζήτηση, από τη συγγραφή των 
XML σχημάτων, αλλά και από τη χρήση του μοντέλου στην επιχείρηση Διευρωπαϊκή Ομάδα Συμβούλων - 
TRUTh S.A. Οσυσιαστικά, μέσω μιας σειράς συνεντεύξεων και με τη χρήση ερωτηματολογίου (το οποίο 
παρατίθεται στο παράρτημα στο τέλος), πραγματοποιείται μία καταγραφή του κατά πόσο μία τέτοια 
ακολουθία XML σχημάτων - οντοτήτων είναι σε θέση να καταγράψει την υπάρχουσα γνώση στο τμήμα ΔΑΠ 
της εταιρίας με απώτερο σκοπό την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
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Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Α νθρώπινου Δυναμικού (HR.MIS)

Εισαγωγή

Ο θεμελιώδης ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού ή του τμήματος προσωπικού καθημερινά διευρύνεται. Κατά 
παράδοση, συγκεκριμένα τμήματα ήταν υπεύθυνα για την πρόσληψη τοπικών εργαζομένων, τη διαχείριση των 
επιδομάτων και τη λήξη αυτών. Στο σημερινό κλίμα παγκοσμιοποίησης, ιδεατές ομάδες εργασίας, 
επιπεδοποίησαν την οργανωτική δομή, δίνοντας προτεραιότητα στον πελάτη, παρέχοντας περισσότερη 
ανεξαρτησία στους εργαζόμενους. Σήμερα, περιμένουμε από ένα τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΔ) να 
συνεισφέρει πολύ περισσότερο και αναμένουμε να πραγματοποιήσει αυτή τη συνεισφορά σε ένα περιβάλλον 
στο οποίο ήταν ιδιαίτερα υποτιμημένο σε σχέση με την υπόλοιπη οργάνωση.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα τμήματα ΑΔ πρέπει να αναπτύξουν βελτιωμένες μεθόδους για τη στρατολόγηση 
και επιλογή των εργαζομένων, να επικοινωνούν και να διαχειρίζονται σύνθετα πακέτα επιδομάτων και 
προνομίων, να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των εργαζομένων και να παρακολουθούν τις απογραφές 
των προσόντων και την εκπαίδευση σε όλη την εταιρία, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι τρέχουσες εφαρμογές ανταποκρίνονται σε αυτήν την πρόκληση, παρέχοντας στα τμήματα ΑΔ και 
Πληροφοραικών Συστημάτων μία ευρεία γκάμα επιλογών προσθέτοντας αξία στις ενέργειές τους.

Το λογισμικό Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources Management Systems - H RMS) έχει 
σχεδιαστεί για να βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των παραδοσιακών λειτουργιών του 
προσωπικού όπως είναι η στρατολόγηση και η πρόσληψη, τα διοικητικά επιδόματα, η κατανομή των 
εργαζομένων, η καταβολή της μισθοδοσίας και η ρυθμιστική αναφορά. To HRMS μπορεί να βοηθήσει στη 
διοίκηση εκείνου που πολλοί οργανισμοί θεωρούν ως τον πιο πολύτιμο πόρο τους, την εργασιακή τους βάση. 
Επιπλέον, το λογισμικό HRMS είναι επίσης σχεδιασμένο για να ευνοήσει την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των εργαζομένων και του οργανισμού.

Επίσης, περιμένουμε από τα σημερινά τμήματα προσωπικού να πάρουν έναν περισσότερο προενεργό ρόλο 
στο πλαίσιο των οργανισμών, λαμβάνοντας μέρος σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, στο στρατηγικό σχεδίασμά 
καθώς και σε άλλες μη παραδοσιακές - για ένα τμήμα ΑΔ - λειτουργίες. Νέες εφαρμογές του HRMS 
υποστηρίζουν, επίσης, αυτόν τον προενεργό ρόλο.

Επί του παρόντος, οι λύσεις για τον τομέα του Προσωπικού εντάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες:

• Λύση Διαχείρισης Μισθοδοσίας

• Λύσεις Διοίκησης Μισθοδοσίας και Προσωπικού

• Λύσεις Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για να κατανοήσουμε τα εργαλεία αγοράς και ανταγωνισμού του HRMS, πρέπει να διευκρινήσουμε τις 
διαφορές μεταξύ της λύσης Διοίκησης Προσωπικού και των λύσεων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Διοίκηση Προσωπικού: αυτές οι λύσεις διαχειρίζονται διοικητικές πληροφορίες (και είναι επίσης 
γνωστές ως εφαρμογές διοίκησης προσωπικού). Χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν πληροφορίες 
για κάθε εργαζόμενο χωριστά καθώς και για τον ρόλο του στην εταιρία.

Αυτός ο τύπος συστήματος χρησιμοποιείται, για να διαχειρίζεται ποιοτικές πληροφορίες για κάθε 
εργαζόμενο, όπως ικανότητες, εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία έχει παρακολουθήσει, αυξήσεις και 
προαγωγές καθώς και για την καταχώρηση δεδομένων πρόσληψης. Το προϊόν Διοίκησης 
Προσωπικού μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα ERP σύστημα καθώς δεν είναι σχεδιασμένο για να 
τρέχει εφαρμογές επεξεργασίας μισθοδοσίας, αλλά για να παρέχει ποιοτικές πληροφορίες για τη 
βάση δεδομένων μισθοδοσίας. Προορίζεται περισσότερο για χρήση προσωπικού παρά για 
διοικητική χρήση.

• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: επιπλέον των πληροφοριών και δεδομένων διοίκησης των 
εργαζομένων, οι λύσεις αυτές προσφέρουν υποστήριξη στο επίπεδο λήψεως αποφάσεων για τον 
σχεδίασμά και την ανάπτυξη του προσωπικού.
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Η βασική ικανότητα περιλαμβάνει διοίκηση αξιολόγησης, διοίκηση ικανοτήτων, αναλύσεις 
μισθοδοσίας, αμοιβές, πορείες σταδιοδρομίας, σχέδια αντικατάστασης, διοίκηση οργανωτικών 
δομών κλπ.

Λειτουργική Ανασκόπηση

Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία λειτουργική ανασκόπηση στα τμήματα που περιλαμβάνει ένα σύγχρονο 
τμήμα ΔΑΓΊ και μπορούν να αντικατοπτριστούν και σε ένα σύστημα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. 
Εμφαση έχει δοθεί στη διασπορά και μεταφορά της απαιτούμενης πληροφορίας για την ομαλή λειτουργία του 
τμήματος.

1. Αρχεία Εργαζομένου

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει πληροφορίες όπως όνομα, διεύθυνση, συστάσεις, άτομα με τα οποία 
μπορεί να έλθει σε επαφή σε επείγουσες περιστάσεις, κ.λπ, χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των 
πεδίων.

Περιλαμβάνει έναν κατάλογο προσόντων και μία αναφορά πορείας της σταδιοδρομίας κάθε 
εργαζομένου.

2. Διαχείριση Επιδομάτων

Κυβερνητική ρυθμιστική αναφορά (π.χ. θετική δράση, ίσες ευκαιρίες, υγεία και ασφάλεια), 
συντονισμός συντάξεων, διαχείριση οδοντιατρικών στοιχείων καθώς και εγγραφών ασφάλειας υγείας 
και ζωής των εργαζομένων.

3. Διοίκηση Σταδιοδρομίας

Ατομική πρόοδος σταδιοδρομίας του υπαλλήλου, αναγνώριση εταιρικού ταλέντου, ηγετικών τάσεων 
και κενών, επίβλεψη εκπαίδευσης του εργαζομένου και προσπαθειών εξέλιξης.

4. Οργανωτικό Σύστημα

Αυτή η λειτουργία χειρίζεται τα στοιχεία που περιγράφουν το οργανωτικό και λειτουργικό σύστημα 
της εταιρίας: οργανωτικές μονάδες, ρόλοι και θέσεις.

Η μονάδα είναι το μικρότερο οργανωτικό στοιχείο. Μπορεί να είναι μία διεύθυνση, ένα τμήμα, ένα 
γραφείο ή μία ομάδα έργου. Περιγράφει την παρούσα και παρελθούσα ιεραρχική και λειτουργική 
δομή της μονάδας, την αποστολή της και αποθηκεύει σχετικά επίσημα έγγραφα. Λαμβάνοντας τις 
ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων μονάδων ως σημείο εκκίνησης, μπορούμε να φτιάξουμε 
οργανογράμματα. Αυτά τα οργανογράμματα μπορούν να τυπωθούν ή να αποθηκευτούν σε 
ηλεκτρονική μορφή για υπερκείμενο συμβούλιο από τους σταθμούς εργασίας.

5. Χρόνος και Παρουσία

Αλληλεπίδραση με το παραγωγικό σύστημα για τη μέτρηση της παραγωγικότητας και τη διαχείριση 
των αρχείων παρουσίας και ανάθεσης έργων (timesheet) που απαιτούνται από τον κανονισμό.

6. Εκπαίδευση & (Επι)μόρφωση

Η Εκπαίδευση και (Επιμόρφωση υποστηρίζει το σχεδίασμά και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών 
διαδικασιών: όλες αυτές οι δραστηριότητες των οποίων σκοπός είναι η επαγγελματική εξέλιξη και η 
συνεχής βελτίωση του ατόμου. Το ημερολόγιο των εσωτερικών και εξωτερικών σεμιναρίων που ο 
οργανισμός προσφέρει στους υπαλλήλους του, παρέχει μία ποιοτική περιγραφή (περίληψη 
σεμιναρίου, στόχοι, κατάλογος ικανοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν, επαγγελματικές 
προσωπικότητες για τις οποίες προορίζεται το σεμινάριο), μία λεπτομερή περιγραφή (διοργανωτής 
σεμιναρίου, εξοπλισμός, κ.λπ) καθώς και μία οικονομική ανάλυση. Οι δραστηριότητες σχεδιασμού 
υποστηρίζονται γενικώς από ένα περίπλοκο εξεταστικό σύστημα που βοηθά την εταιρία να
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προσδιορίσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τους τομείς ανάπτυξης καθώς και να βρει τους πιθανούς 
υποψήφιους για κάθε σεμινάριο. Μετά το σχεδιαστικό στάδιο, το τμήμα ΑΠ οργανώνει τα ωράρια 
του σεμιναρίου, προγραμματίζει τις διάφορες εκδόσεις και προσδιορίζει την ημερομηνία, τις 
δαπάνες, το μέρος και τους συμμετέχοντες για κάθε σεμινάριο.

7. Στρατολόγηση & Επιλογή

Αυτή η μονάδα παρέχει ένα ενιαίο ολοκληρωμένο περιβάλλον που καλύπτει κάθε στάδιο της 
διαδικασίας επιλογής. Ένα εξεταστικό σύστημα, παρεμφερές με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε για να 
προσδιορίσει τους υποψήφιους των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, βοηθά την εταιρία να βρει όλα τα 
άτομα που ανταποκρίνονται σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό και διοικητικό προφίλ.

Η έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί αδιακρίτως σε άτομα που εργάζονται στην εταιρία, σε 
υποψήφιους που έχουν κάνει αίτηση για εργασία και σε άτομα που έχουν φύγει από την εταιρία. Οι 
έρευνες μπορούν να περιοριστούν σε μία μόνο ή σε δύο από αυτές τις κατηγορίες.

Κατά τη διάρκεια του σταδίου του τεστ και της επιλογής στη συνέντευξη, χρησιμοποιώντας τα 
αρχεία που ανασύρονται από τη βάση δεδομένων αίτησης εργασίας, το σύστημα μπορεί να τυπώσει 
επιστολές που προσκαλούν υποψήφιους σε τεστ και συνεντεύξεις και να μεταφέρει ονόματα σε ένα 
εργαλείο διαχείρισης εγγράφων (document management) για επεξεργασία των αποτελεσμάτων του 
τεστ.

8. Σύστημα Αξιολόγησης

Το Σύστημα Αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της εργασίας, τη διαχείριση 
ικανοτήτων και τη διαχείριση με βάση αντικειμενικούς στόχους (Management By Objectives - 
ΜΒΟ). Κάθε προϊόν προσφέρει μία ειδική μεθοδολογική λύση για κάθε έναν από αυτούς τους 
τομείς, που μπορεί να εξατομικευθεί για να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις της 
εταιρίας.

Η αξιολόγηση της εργασίας (Job Evaluation), που βασίζεται σε βιομηχανικές τυποποιημένες 
διαδικασίες, επιτρέπει στους χρήστες να καθορίσουν προφίλ συμπεριφοράς και στόχους.

Το βασικό στοιχείο για την περιγραφή και αξιολόγηση των προσόντων είναι η κλίμακα που συνδέει 
έναν κατάλογο ικανοτήτων ή/και γνώσεων (π.χ. ικανότητα έκφρασης, διαπροσωπικές σχέσεις, 
επίλυση προβλημάτων, τεχνικές γνώσεις) με μία κλίμακα βαθμονόμησης. Με αυτόν τον τρόπο είναι 
δυνατόν να περιγράφει το αναμενόμενο επίπεδο για κάθε ικανότητα και για ολόκληρη την κλίμακα 
καθώς και να αξιολογηθούν ατομικά σκορ όταν η κλίμακα εφαρμόζεται σε ένα άτομο. Οι δείκτες και 
τα βάρη σε κάθε παράγοντα καθορίζονται από τα στελέχη του τμήματος ΑΠ, σε συνεργασία με τη 
διοίκηση της κάθε εταιρίας. Η διαχείριση ικανοτήτων είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
αξιολόγησης της απόδοσης (Performance Appraisal) και της ενδεχόμενης αξιολόγησης. Η 
αξιολόγηση της απόδοσης χρησιμοποιείται για να μετρηθούν τα κοινά χαρακτηριστικά που 
υπάρχουν μεταξύ ενός εργαζομένου και των βασικών χαρακτηριστικών του τρέχοντος ρόλου του. Η 
ενδεχόμενη αξιολόγηση βοηθά τον οργανισμό να σχεδιάσει την κινητικότητα και την επαγγελματική 
του εξέλιξη.

Ένα καλά ορισμένο και μελετημένο σύστημα αξιολόγησης είναι σε θέση να χειρίζεται τη διοίκηση με 
βάση ξεχωριστούς αντικειμενικούς στόχους με ένα προηγμένο σύστημα που θέτει ποσοτικούς 
στόχους. Για κάθε στόχο, το σύστημα δημιουργεί ένα μεταβλητό επίπεδο αμοιβής και υποδεικνύει 
πώς να εκτιμηθεί ο βαθμός στον οποίο επιτυγχάνεται ο στόχος.

9. Διαχείριση Αμοιβής

Αναλύει το ημερομίσθιο και το μισθό, συντονίζει τις ανασκοπήσεις απόδοσης και τις αυξήσεις 
απολαβών.

10. Αναφορά
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Αναφορά ad-hoc, κυβερνητικές αναφορές συμμόρφωσης, τυποποιημένοι τύποι αναφοράς. Πρόκειται 
για μία σειρά από αναφορές που χρησιμοποιεί κάθε οργανισμός.

Πρώτα συμπεράσματα

Από την παραπάνω σύντομη ανάλυση γίνεται αντιληπτό ότι η πληροφορία που διακινείται στους κόλπους ενός 
τμήματος ανθρώπινου δυναμικού σε μία επιχείριση είναι μεγάλη σε όγκο, ανομοιογενής, δύσκολα περιγράψιμη 
με δεδομένο ότι περιέχει πολλές διαδικασίες (κάποιες με έντονο υποκειμενικό χαρακτήρα - συνέντευξη), 
έντονα επηρεάσιμη από εξωτερικούς παράγοντες (απαιτήσεις αγοράς, οικονομικό-τεχνικοί παράγοντες) και 
αναφέρεται σε μία ακολουθία διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα μέσα στην επιχείρηση. Για τους παραπάνω 
λόγους είναι φανερό ότι η καταγραφή όλης της πληροφορίας και η προσαρμογή της σε κοινά αποδεκτά 
μοντέλα είναι μία αρκετά επίπονη διαδικασία.

Παρόλα αυτά, εφόσον καταγραφεί η πληροφορία και αξιολογηθούν όλες οι διαφορετικές ανάγκες και 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, τότε ακολουθεί η επιλογή των κατάλληλων πληροφοριακών μοντέλων τα οποία 
θα μοντελοποιήσουν, θα οργανώσουν και θα αναπαραστήσουν την πληροφορία. Μοναδικός στόχος η σύνταξη 
ενός κοινά αποδεκτού τρόπου οργάνωσης της πληροφορίας ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, την 
εσωτερική δομή και οργάνωσή της, τους στόχους και τη φιλοσοφία της.
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Αναπαράσταση γνώσης

Γενικά

Me τον όρο γνώση αναφερόμαστε σε οποιαδήποτε πληροφορία με περιεχόμενο που έχει κάποιο νόημα ή σε 
εκείνη την πληροφορία που αναφέρεται σε κάποιο μικρόσκοσμο και επιτρέπει σε κάποιο ειδικό (expert) να 
λάβει μία απόφαση (να φτάσει σε κάποιο συμπέρασμα). Για να γίνει αυτό απαιτούνται [54]:

• μία προγενέστερη γνώση (background knowledge) η οποία είναι η αρχική (hard coded) γνώση και

• η επίκτητη γνώση (acquired knowledge). Προέρχεται από τη μάθηση μέσω εμπειριών, αποκαλείται 
και «worth remembering knowledge»

Για τη χρήση της γνώσης χρησιμοποιούνται κάποιες δομές, οι οποίες είναι μηχανισμοί που έχουν κυρίως 
εφαρμογή στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι τύποι των δομών αυτών είναι:

• Γεγονότα (Facts): προσωρινά ή μόνιμα «κομμάτια» γνώσης

• Κανόνες (Rules): τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας μέσω κάποιων γενικών τύπων (IF A then
Β)

• Μετά-κανόνες (Meta-Rules): πρόκειται για κανόνες που ελέγχουν άλλους κανόνες

• Πλαίσια (Frames): τυποποιημένες δομές γνώσης που παρέχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με 
άλλες δομές.

Η αναπαράσταση της γνώσης είναι μία έννοια που έχει πολλές παραμέτρους για τον ορισμό της. Θα μπορούσε 
κάποιος να πει ότι η γνώση προϋπάρχει και μπορεί να γίνει αντιληπτή σε κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου. 
Η διαδικασία της μετατροπής της γνώσης σε δεδομένα είναι πιο πολύπλοκη και προϋποθέτει την παρέμβαση 
του ανθρώπου, αφού παράμετροι όπως η γλώσσα, ο σκοπός χρήσης της γνώσης, οι πιθανές ιδιαιτερότητες του 
μέσου χρήσης της γνώσης και άλλοι πολλοί παράμετροι επηρεάζουν τον ορισμό ενός κοινά αποδεκτού 
μοντέλου που να αναπαριστά με τρόπο κοινά αποδεκτό τη γνώση σε ένα θεματικό τομέα.

Τι είναι η αναπαράσταση γνώσης

Αρχικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αναπαράσταση γνώσης μεταφράζεται σε μία οντότητα που περιγράφει 
διαδικασίες και λειτουργίες κάποιας κοινότητας πληροφοριών. Ουσιαστικά λειτουργεί ως μία οντότητα με 
χαρακτηριστικά που στην πραγματικότητα είναι δεδομένα που υπόκεινται επεξεργασία μέσα από μία σειρά 
επεξεργασιών και διαδικασιών. Συνεπώς, η αναπαράσταση γνώσης είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών. 
Δεύτερον, θα λέγαμε είναι ένα σύνολο όρων που δίνουν τη θέση της οντότητας μέσα στο γενικότερο 
περιβάλλον στο οποίο ανήκει. Τρίτον, η αναπαράσταση γνώσης είναι μέσο ανθρώπινης έκφρασης, είναι μία 
«γλώσσα» με την οποία μπορούμε να εκφραστούμε για τον κόσμο.

Από την άλλη, την αναπαράσταση γνώσης μπορούμε να την μελετήσουμε μέσα από τους πέντε ρόλους που της 
αποδίδονται [53]:

• Η αναπαράσταση γνώσης είναι κυρίως ένα υποκατάστατο που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσει 
μία οντότητα στον καθορισμό συμπερασμάτων περισσότερο με έννοιες σκέψης παρά δράσης (π.χ 
κάνοντας σκέψεις για έναν κόσμο παρά λαμβάνοντας δράση μέσα σε αυτόν).

• Είναι ένα σύνολο δεσμευμένων οντοτήτων (π.χ θα μπορούσε να ήταν το σύνολο των απαντήσεων 
στην ερώτηση: Με ποιους όρους θα έπρεπε να σκέφτομαι για τον κόσμο)

• Είναι μία ατελής θεωρία έξυπνης λογικής που εκφράζεται με όρους τριών στοιχείων: (ϊ) τις 
αναπαραστάσεις βασικών εννοιών που βασίζονται στη λογική, (ii) το σύνολο των συμπερασμάτων που 
δομούνται σε κανόνες αναπαραστάσεων και (iii) το σύνολο των συμπερασμάτων που προτείνονται 
μέσα σε κάθε κοινότητα πληροφοριών.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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• Είναι ένα μέσο για πραγματικά αποδοτικό υπολογισμό. Πρόκειται για εκείνο το μέσο που 
χρησιμοποιείται για την οργάνωση των πληροφοριών ενός θεματικού τομέα.

• Είναι ένα μέσο ανθρώπινης έκφρασης (π.χ μία γλώσσα με την οποία περιγράφουμε τον κόσμο).

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η κατανόηση της έννοιας της αναπαράστασης της γνώσης σχετίζεται με την αποσαφήνιση των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται για τη χρήση αυτής. Οι γλώσσες αναπαράστασης της γνώσης που χρησιμοποιούνται δεν 
είναι τίποτα παραπάνω από μία μεθοδολογία που αναπαριστά και διαχειρίζεται τα γεγονότα ενός 
συγκεκριμένου θεματικού χώρου (π.χ Ανθρώπινοι Πόροι). Κύρια χαρακτηριστικά μιας τέτοιας γλώσσας είναι:

• Η σύνταξη. Πρόκειται για πιθανά πρότυπα - ρυθμίσεις που συνθέτουν προτάσεις

• Η Σημασιολογία. Γεγονότα μέσα στο μικρόκοσμο που εφαρμόζεται η γλώσσα και τα οποία 
προκύπτουν από προτάσεις.

Τα παραπάνω παρουσιάζονται συνοπτικά στο επόμενο σχήμα [54]

Facts.
◄........

. Internal \ :
Representations:.
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Understanding!
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1/
Representation^

Η διαδικασία της αναπαράστασης της γνώσης δεν μπορεί να συμπεριλάβει οποιαδήποτε οντότητα. Εστιάζεται 
σε κάποια αντικείμενα και απορρίπτει κάποια άλλα. Συνήθως, μοντελοποιούνται μόνο όσα αντικείμενα έχουν 
σημασία και νόημα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι με την αναπαράσταση της γνώσης δεν μπορούμε να 
περιγράφουμε τέλεια τον κόσμο, απλώς ένα κομμάτι αυτού.

Το επόμενο σχήμα δείχνει τη διαδικασία ομαδοποίησης γεγονότων που η κοινή λογική τα συλλαμβάνει σε 
καθημερινές στιγμές, και τη μεταφορά αυτών σε διαδικασίες αναπαράστασης γνώσης. Όλα τα γεγονότα 
περιέχουν γνώσεις. Κάποια αρχικά γεγονότα ομαδοποιούνται συνθέτοντας κάποιες πρώτες αναπαραστάσεις. Η 
επεξεργασία αυτών συνθέτει νέες τελικές αναπαραστάσεις. Αυτή η διαδικασία έχει σαν σκοπό της την 
ευκολότερη και πάντα λογική (desired real reasoning) μετάβαση από τα αρχικά γεγονότα στα τελικά γεγονότα
[54].

Επίπεδα αναπαράστασης
Η αναπαράσταση της γνώσης ενός θεματικού τομέα διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα [53, 54]:

• Knowledge Level (KL): πρόκειται για τα γεγονότα (συμπεριφορές και στόχοι) και αντικείμενα που 
περιγράφονται σε αφαιρετικό επίπεδο (είναι γνωστό και ως epistemological level)

• Logical Level (LL): λογικές σχέσεις ανάμεσα σε τμήματα γνώσης τα οποία συλλαμβάνονται μέσα σε 
προτάσεις

• Symbolic Level (SL): αντικείμενα που αναπαριστώνται στο επίπεδο γνώσης (Knowledge Level), 
ορίζονται με σύμβολα που διαχειρίζονται από προγράμματα (αποκαλείται και implementation level)
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη ^Διοίκηση Ανθρωπίνων Πάρων
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Σύνθεση γεγονότων για τη δημιουργία προτύπων που περιγράφουν τη γνώση των μεμονωμένων
γεγονότων [54]

Στόχος μοντέλων αναπαράστασης γνώσης

Τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης που δημιουργούνται έχουν σαν στόχο την κατασκευή συστημάτων που 
προσφέρουν καθολικότητα στη χρήση τους, χωρίς περιορισμούς. Τούτο συνεπάγεται συστήματα που 
διαθέτουν:

• Πλήρη ικανότητα αναπαράστασης της γνώσης: Αυτό σημαίνει την ύπαρξη ικανότητας να 
αναπαρίσταται κάθε είδους χρήσιμης πληροφορίας σε μία θεματική ενότητα (domain). Η θεματική 
ενότητα θα μπορούσε να είναι η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
και όποιο άλλο σύνολο επιχειρησιακών διεργασιών.

• Ικανότητα επαγωγικής ανάλυσης: ένα τέτοιο σύστημα είναι σε θέση να διαχειριστεί τα μοντέλα 
αναπαράστασης γνώσης με τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθούνται και να δημιουργούνται και νέα 
μοντέλα, πλήρως συνεργαζόμενα με τα ήδη ορισμένα.

• Ικανότητα ολικής θεώρησης των δεδομένων: τα μοντέλα που παράγονται για διάφορους 
θεματικούς τομείς, εσωκλείουν κάθε λογική διαδικασία, δηλαδή κάθε διαδικασία που στο μέτρο της 
λογικής γεννά - παράγει γνώση. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και αποκλίσεις.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Μοντέλα αναπαράστασης γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
(ΔΑΠ)

Το τμήμα αυτό του εγγράφου παροσυσιάζει περιγραφικά και σχηματικά τον τρόπο καταγραφής των 
πληροφοριών που διακινούνται στο τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, πριν την εφαρμογή μοντέλων αναπαράστασης 
γνώσης και μετά. Ουσιαστικά καταδεικνύεται η διαφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού με τη χρήση μοντέλων αναπαράστασης γνώσης.

Το μοντέλο που επικρατούσε μέχρι σήμερα, (αλλά και εξακολουθεί να επικρατεί σε κάποιες περιπτώσεις), όσον 
αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη δόμηση Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΑΠ, 
προέβλεπε τη σύνταξη κειμένων και διαγραμμάτων ροής που «αναπαριστούν» τη λειτουργία του συστήματος. 
Με αυτή την πληροφορία, που δεν είχε καμία συγκεκριμένη δομή και στηριζόταν στη γνώση που κατείχαν τα 
παλόϊΐόΐέρα στελέχη δομούνταν τα αυτόνομα υποσυστήματα τα Οποία έκτελόύσάν μία σειρά από ενέργειες, 
προσωμοιώνοντας τις καθημερινές λειτουργίες ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. Σοβαρά προβλήματα 
αντιμετωπίζονταν με τη σύνδεση με άλλα συστήματα, άλλων επιχειρήσεων, που είχαν καταγράψει διαφορετικά 
τη γνώση που διακινείται μέσα στην επιχείρηση, αλλά και στις περιπτώσεις που απαιτούνταν επέκταση ή 
τροποποίηση των καταγεγραμένων διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή φαίνεται στο επόμενο σχήμα.
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Document + meaning

Human Resources Data

Σχήμα A: Μοντέλο για την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων ενός τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
χωρίς τη χρήση μοντέλων αναπαράστασης γνώσης

Όπως φαίνεται και από το σχήμα ουσιαστικά οι υπεύθυνοι για την καταγραφή των διαδικασιών και των 
λειτουργιών μέσα στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κατέγραφαν σε επίπεδη δομή την πληροφορία που 
διακινούνταν, έτσι ώστε να φτάσουν μέσω τεραστίων αρχείων και κειμένων, να δομήσουν και να υλοποιήσουν 
μία σειρά από στοιχεία (συνήθως κάποια dll ή αρχεία βιβλιοθηκών), τα οποία περιέγραφαν τα δεδομένα 
ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources Data).

Εξηγώντας πιο αναλυτικά το προηγούμενο σχήμα σημειώνουμε ότι τα στελέχη του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού, υπό την εποπτεία του υπευθύνου, αναλαμβάνουν να συγγράψουν μία σειρά εγγράφων τα οποία θα 
περιγράφουν πλήρως τις διαδικασίες οργάνωσης της επιχείρησης και του τμήματος. Η οργάνωση αυτή 
αποτελείται από μία σειρά από κεφάλαια (chapters). Τέτοια θα μπορούσαν να είναι η στελέχωση, η 
αξιολόγηση της απόδοσης, η παροχή κινήτρων κτλ.Τα κεφάλαια που παράγονται σε μορφή κειμένου 
αποτελούν ουσιαστικά ένα πλάνο για την καλύτερη λειτουργία του τμήματος. Όλες οι διαδικασίες που θα 
καταγραφούν θα δομηθούν με τη μορφή ενός διαγράμματος ροής (Flow Chart), για να υποδειχθεί με 
σαφήνεια η ακολουθία εκτέλεσης εργασιών, αλλά και η ανάθεση πιθανών ρόλων σε στελέχη. Στη συνέχεια 
έχοντας εκτιμήσει το βασικό στόχο που είναι η δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος, καθορίζεται η 
δομή του συστήματος (system structure) s τα στοιχεία (components) από τα οποία αποτελείται και οι 
παράμετροι (parameters) που θα ληφθούν υπόψη για την παραμετροποίηση του συστήματος. Σε αυτό το 
στάδιο απαραίτητη είναι η συμβολή ενός επιτελείου στελεχών (εσωτερικών ή εξωτερικών) με ειδικές γνώσεις σε 
ανάλογα συστήματα. Το αποτέλεσμα θα είναι η σύνθεση των δεδομένων για την παραγωγή κάποιων 
υποσυστημάτων, στοιχείων, οντοτήτων, σχημάτων και βιβλιοθηκών που θα χρησιμοποιηθούν στην τελική 
σύνθεση τόυ ζητούμενου Πληροφοριακού Συστήματος.
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Τα σύγχρονα μοντέλα αναπαράστασης "πόσης περιγράφουν με τρόπο απόλυτο και ακριβή τις διαδικασίες που 
χαρακτηρίζουν τον τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων, τόσο στο επίπεδο της εσωτερικής λειτουργίας, όσο και σε 
σχέση με την επικοινωνία με άλλα συστήματα. Το τελευταίο συνεπάγεται τη χρήση και τη διαχείριση 
ανομοιογενών δεδομένων. Το επόμενο σχήμα δείχνει τη βελτίωση και την τροποποίηση στη μεθοδολογία 
υλοποίησης Πληροφοριακών συστημάτων ΔΑΠ.

Στο προηγούμενο σχήμα όπως αναφέρθηκε χρησιμοποιούνταν κείμενα, διαγράμματα ροής και γενικά γνώση 
σε μορφή περιγραφής κειμένου, προκειμένου να περιγράφει μία οντότητα και κατόπιν να δομηθεί το 
κατάλληλο υποσύστημα που προσωμοιώνει τις λειτουργίες μίας ή περισσοτέρων οντοτήτων. Αυτό που φαίνεται 
στο επόμενο σχήμα είναι μία ανάποδη, σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα, διαδικασία. Η γνώση, όπως και 
στό προηγούμενο σχήμα, κατέχεται από τα στελέχη του τμήματός Ανθρωπίνων Πόρων. Αυτό που 
μεταβάλλεται είναι η αναπαράσταση αυτής της γνώσης. Η σύνθεση των γνώσεων επιφέρει του ορισμό 
σχημάτων — schemas — τα οποία μπορούν να δεχθούν δεδομένα ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης, 
του τύπο των δεδομένων, τον τρόπο και το είδος χρήσης αυτών, την οργάνωση του τμήματος Ανθρωπίνων 
Πόρων κ.ά. Από τη στιγμή που θα ορισθούυ αυτά τα σχήματα, μπορεί να υλοποιηθούν συστήματα (π.χ Web 
εφαρμογές) τα οποία συνδέουν τις αυτόνομες οντότητες και ορίζουν τις ενέργειες που χαρακτηρίζουν ένα 
τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (στρατολόγηση προσωπικού, αξιολόγηση θέσης, περιγραφή θέσης, αποστολή και 
διαχείριση βιογραφικώυ κ.τ.λ)

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα B: Μοντέλο για την οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων ενός τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων
με χρήση μοντέλων αναπαράστασης γνώσης

Εξηγώντας πιο αναλυτικά το προηγούμενο σχήμα (σχήμα Β), θα λέγαμε ότι τα μοντέλα αναπαράστασης 
γνώσης είναι σε θέση να παρουσιάσουν μία σειρά από σχήματα (XML, RDF, Dublin Core κτλ), τα οποία 
περιγράφουν τα δεδομένα (Human Resouces Data) που υπάρχουν σε ένα τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων και 
αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης. Τα σχήματα αυτά παρέχουν ένα πρώτης τάξης υλικό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί τύσό α Λύ τα στελέχη τόυ ΐμήματός, όσό και από την ομάδα π Ου Οα αναλάβέι ΐην 
υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση του Πληροφοριακού 
Συστήματος για τη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχοντας ως βάση τα σχήματα αυτά θα καθοριστεί 
η δομή του συστήματος, τα υποσυστήματα από τα οποία θα αποτελείται (modules, dlls, components κτλ) και 
οι κρίσιμοι παράμετροι για την ομαλή λειτουργία του. Το παραχθέν σύστημα θα είναι σε θέση να παράγει 
κατά τρόπο αυτόματο τα διαγράμματα ροής (Flow charts) για τη λειτουργία του τμήματος, καθώς και τους 
ρόλους του κάθε στελέχους.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στα Πληροφοριακά Συστήματα Ανθρώπινου Δυναμικού περιγράφουν 
διαδικασίες, ενέργειες και προσομοιώνουν καταστάσεις. Τα πλεονεκτήματα των μοντέλων αναπαράστασης 
γνώσης, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών τα οποία αποτελούν την προστιθέμενη αξία (added value) σε 
ένα σύστημα για ΔΑΠ είναι τα ακόλουθα:

• Αυτο-χαρακτηριζόμενα δεδομένα: Τα δεδομένα δεν απαιτούν σχεσιακές βάσεις δεδομένων και 
σύνθετες περιγραφές αρχείων, όπως στις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων. Τα δεδομένα από μόνα 
τους περιέχουν την κατάλληλη πληροφορία. Ανήκουν σε μία συγκεκριμένη και καλά ορισμένη ομάδα 
(σχήμα) το οποίο τους δίνει ακριβή υπόσταση. Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο δεν παρέχει μόνο το
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μέσο παρουσίασης των δεδομένων (HTML), αλλά επιβεβαιώνει την ορθότητα της χρήσης αυτών 
(των δεδομένων).

• Ανοικτή αρχιτεκτονική και επεκτασιμότητα: Τα πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινου δυναμικού 
αν και είναι σε θέση να προσφέρουν διασύνδεση με άλλα παρόμοια ή μη συστήματα, λίγες είναι οι 
φορές που αναπτύσσονται με αυτό τον προσανατολισμό. Τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης 
προσφέρουν ανοικτή δομή και δυνατότητα προσθήκης και άλλων στοιχείων που βελτιώνουν την 
λειτουργικότητα και την χρησιμότητα των συστημάτων. Η μοντελοποίηση των διαδικασιών 
πραγματοποιείται με τον ορισμό μιας σειράς οντοτήτων που περιγράφουν ένα συγκεκριμένο τμήμα - 
αυτόνομο - και το οποίο έχει μια σειρά από καλά ορισμένα χαρακτηριστυιά.

• Υποστήριξη πολλών γλωσσών (Internationalization): Με τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης, 
είναι εφικτή η διαχείριση και η υποστήριξη πολλαπλών γλωσσών, χωρίς την απαίτηση για 
επαναδημιουργία εφαρμογών και επαναορισμό πληροφοριών. Δεν απαιτούνται να εκτιμηθούν τοπικά 
χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες (π.χ ο ορισμός της διεύθυνσης είναι διαφορετική σε κάθε κράτος και 
άρα απαιτείται διαφορετική μορφοποίηση). Πέρα αυτών έχουμε και μειωμένα κόστη μεταφράσεων.

• Μείωση των αρχείων που κρατούνταν με βάση το πρώτο μοντέλο (Σχήμα Α): Πλέον με τη 
χρήση των σχημάτων και των προτύπων δεν απαιτούνται αρχεία που να περιγράφουν οντότητες, μιας 
και να σχήμα περιγράφει απόλυτα και με λεπτομέρεια την οντότητα (πιθανό να χρειαστεί ένα αρχείο 
που να αναφέρονται οι λόγοι που επιλέγονται κάποια πεδία στο σχήμα έναντι κάποιων άλλων).

• Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης των σχημάτων που ορίζονται με το νέο μοντέλο 
αναπαράστασης γνώσης: η δομή των σχημάτων, όπως αναφέρθηκε, είναι ανεξάρτητη από τον τύπο 
των επιχειρήσεων, τον τρόπο οργάνωσης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, τον τύπο των 
δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της επαναχρησιμοποίησης αυτών των σχημάτων και συνεπώς 
μείωση του κόστους επαναορισμού αυτών.

• Αυξημένη μεταβλητότητα και προσαρμοστικότητα: Το νέο μοντέλο για την αναπαράσταση γνώσης 
στη ΔΑΠ, λόγω της δομής των σχημάτων (είναι περιγραφή οντοτήτων), προσφέρει μεγάλη 
προσαρμοστικότητα και είναι ευμετάβλητο σε νέες απαιτήσεις και μεταβολές των συνθηκών σε ένα 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Μεταβολή του τρόπου παρουσίασης: Ο τρόπος παρουσίασης των δεδομένων που διαχειρίζονται τα 
μοντέλα αναπαράστασης γίνεται συνήθως με τον εξωτερικό ορισμό ενός ή περισσοτέρων αρχείων. Η 
τροποποίηση αυτών συνεπάγεται αυτόματα τη μεταβολή του τρόπου εμφάνισης σε κάθε οντότητα 
που χρησιμοποιεί αυτόν τον τροπο παρουσίασης (εφαρμογή κυρίως στα XML schemas).

• Τεχνολογία πολλά υποσχόμενη: Η χρήση των πληροφοριακών μοντέλων σε τομείς όπως αυτός των 
Ανθρώπινων Πόρων είναι πρόσφατη και υπόσχεται πολλά.
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Υπάρχοντα Μοντέλα Αναπαράστασης Γνώσης 

XML

Markup γλώσσες

Ο όρος markup αναφέρεται στο μαρκάρισμα με κάποιο τρόπο ενός ηλεκτρονικού κειμένου με δύο κύριους 
στόχους: την τροποποίηση της εικόνας και της μορφής του ή τον προσδιορισμό της δομής και του 
περιεχομένου του.

Αν έχετε δουλέψει ήδη με κάποιον HTML editor π.χ. το Front Page της Microsoft ή ένα πρόγραμμα 
επεξεργασίας κειμένου π.χ. το Word, θα είστε αρκετά εξοικειωμένοι με την ιδέα της τροποποίησης της μορφής 
ενός κειμένου. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι πως τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούν markup για να 
εκτελέσουν την εργασία αυτή. To Word για παράδειγμα, υποστηρίζει τη σχετική γλώσσα RTF (Rich Text 
Format). To markup χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα εσωτερικά για να ορίσει το μέγεθος και τον τύπο 
της γραμματοσειράς, να δείξει την αλλαγή παραγράφου κλπ.

Εκτός από τη μορφοποίηση κειμένου, το markup μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσδιορίσει τη σημασία 
(ή το περιεχόμενο) των επιμέρους στοιχείων τα οποία συνθέτουν το συνολικό μας κείμενο. Για παράδειγμα, 
μπορεί με τον τρόπο αυτό να οριστεί ότι ένα αρχείο κειμένου περιέχει μόνο τα στοιχεία Όνομα, Ημερομηνία 
Γέννησης και Ηλικία. Στη συνέχεια μπορεί το markup να ορίζει ότι το στοιχείο Όνομα θα πρέπει να είναι 
απλό κείμενο, η Ημερομηνία Γέννησης θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη μορφή ημερομηνίας και η Ηλικία 
θα πρέπει να είναι αριθμός. Κατά τον τρόπο αυτό, το markup σχηματίζει τη δομή του εγγράφου και ορίζει τη 
σημασιολογία των στοιχείων του.

To markup αποτελείται κατά βάση από τα λεγάμενα tags- μπορεί να τα συναντήσει κανείς και ως tokens, τα 
οποία προστίθενται στο κείμενο ώστε να αλλάξουν τη μορφή ή τη δομή του, όπως προαναφέρθηκε. Το κείμενο 
που περιέχει τα tags ονομάζεται πηγαίος κώδικας ή απλά κώδικας για το συγκεκριμένο αρχείο. Η πιο δημοφιλής 
markup γλώσσα, κυρίως λόγω της ευρύτατης χρήσης της στο WWW είναι η HTML.

Σήμερα βρίσκονται σε χρήση δυο τύποι markup γλωσσών : οι γλώσσες Ειδικού σκοπού (specific markup) και 
οι γλώσσες Γενικού σκοπού (generalized markup). Οι γλώσσες της πρώτης κατηγορίας, χρησιμοποιούνται για 
να παράγουν κώδικα για μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή μηχανή και συχνά δημιουργούνται για να καλύψουν 
κάποια συγκεκριμένη ανάγκη. To markup γενικού σκοπού αντίθετα, περιγράφει τη δομή και τη σημασία ενός 
κειμένου σε κάποιο αρχείο, χωρίς να προσδιορίζει πώς θα χρησιμοποιηθεί το κείμενο. Πρόκειται δηλαδή για 
μοντέλα που αναπαριστούν τη γνώση διαφόρων οντοτήτων. Με άλλα λόγια, η γλώσσα δε δημιουργήθηκε για 
συγκεκριμένη εφαρμογή και είναι αρκετά γενική ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές και 
διαφορετικές εφαρμογές, ενώ και τα αρχεία που δημιουργούνται κάνοντας χρήση αυτής είναι δυνατό να 
μεταφερθούν με ευκολία σε περισσότερες από μία εφαρμογές [55].

Markup γλώσσες γενικού σκοπού
Στα 1970, ο Dr. C. F. Goldfarb και δυο συνεργάτες του πρότειναν μια μέθοδο για την περιγραφή κειμένου η 
οποία δεν αντιστοιχούσε σε συγκεκριμένη εφαρμογή ή μηχανή μόνο. Η μέθοδος είχε δυο βασικά μέρη [5]:

■ To markup πρέπει να περιγράφει τη δομή ενός κειμένου και όχι την εικόνα του

■ Η σύνταξη που ορίζεται από το markup θα πρέπει να ακολουθείται πιστά, έτσι ώστε ο κώδικας να είναι 
αναγνώσιμος με σαφήνεια από προγράμματα λογισμικού και από τους ανθρώπους.

Το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η ανάπτυξη της IBM GML που αποτέλεσε τον πρόδρομο της 
SGML (Standard Generalized Markup Language), η οποία και υιοθετήθηκε ως πρότυπο από το Διεθνή 
Οργανισμό Προτυποποίησης (ISO) το 1986.
To SGML πρότυπο έφερε σημαντικές αλλαγές στο markup για κείμενα. Εκτός του ότι παρείχε έναν τρόπο για 
τον καθορισμό της δομής ενός εγγράφου, η SGML πρόσθεσε σημαντικές δυνατότητες όπως [35]:

■ Δυνατότητα προσδιορισμού των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο, διευκολύνοντας 
κατά αυτό τον τρόπο τον επεξεργαστή στην αναγνώριση και το χειρισμό τους. Αναφέρεται σε XML 
Parsers, οι οποίοι αναλαμβάνουν το harvestering εγγράφων, με στόχο τον έλεγχο συμβατότητας με 
κάποιο πρότυπο (pattern).

■ Παροχή ενός τρόπου για τον προσδιορισμό των αντικειμένων που χρησιμοποιούνται μέσα στο 
έγγραφο. Αναφέρεται στη δυνατότητα ελέγχου με διάφορα εργαλεία (π.χ XML Spy), της χρήσης των 
tags (τα οποία είναι κατά μία έννοια αντικείμενα) μέσα σε έγγραφα. Τα αντικείμενα αυτά ονομάζονται
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οντότητες -entities και είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα όταν κάποια τμήματα κειμένου ή άλλα δεδομένα 
χρησιμοποιούνται σε πολλά μέρη μέσα στο έγγραφο. Με τη δήλωση μιας οντότητας σε κάποιο 
σημείο, μπορούμε εύκολα να κάνουμε τροποποιήσεις πάνω της οι οποίες θα ενεργοποιηθούν σε όλα 
τα σημεία του εγγράφου όπου εμφανίζεται η οντότητα.

■ Παροχή ενός τρόπου να συμπεριλάβουμε εξωτερικά δεδομένα μέσα στο έγγραφο.

Εδώ τίθεται το ερώτημα τι σχέση μπορεί να έχει η SGML με την XML που είναι και το αντικείμενο του 
ενδιαφέροντος μας. Η XML, λοιπόν, αποτελεί τον άμεσο απόγονο της SGML. Ανόμοια όμως με την HTML, 
η XML δεν αποτελεί στην πραγματικότητα μια νέα γλώσσα αλλά είναι ένα υποσύνολο της SGML και μπορεί 
να λειτουργήσει και ως μετα-γλώσσα. Για την ακρίβεια η SGML είναι σε θέση να κάνει ό,τι και η XML και 
ακόμα περισσότερα.

27 είναι η XML (extensible Markup Language)

Αν και η εκτενή αναφορά στην XML ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας, 
παρόλα αυτά ακολουθεί μία περιγραφή του συγκεκριμένου μοντέλου αναπαράστασης γνώσης. Δε δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση σε λεπτομέρειες. Για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων περί της χρήσης της XML, 
κρίνεται απαραίτητο για τον αναγνώστη να ανατρέξει στις αναφορές που παρατίθενται στο τέλος.

Η XML είναι το υποσύνολο της Standard Generalized Markup Language (SGML), που προσδιορίστηκε με 
τα πρότυπα ISO 8879:1986 και σχεδιάστηκε για να διευκολύνει την ανταλλαγή εγγράφων που έχουν μία 
συγκεκριμένη δομή μέσω του Internet. Τα XML αρχεία έχουν πολύ συγκεκριμένη δομή ως προς τον 
καθορισμό της αρχής και του τέλους τους καθώς χρησιμοποιούν tags τα οποία αποκαλούνται και στοιχεία 
(elemenents). Η XML παράλληλα καθορίζει πώς οι Internet Uniform Resource Locators μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό στοιχείων από XML data streams [22].

Καθορίζοντας το ρόλο κάθε στοιχείου (element) σε ένα μοντέλο, το οποίο ονομάζεται Document Type 
Definition (DTD), οι χρήστες της XML μπορούν να ελέγχουν ότι το κάθε στοιχείο του εγγράφου είναι σε 
έγκυρη θέση και έτσι να πετυχαίνεται η άριστη ανταλλαγή δεδομένων. To XML DTD επιτρέπει τον έλεγχο για 
παράδειγμα ενός τρίτου επιπέδου στοιχείου, χωρίς προηγουμένως να έχει χρησιμοποιηθεί ένα πρώτου και ένα 
δεύτερου επιπέδου στοιχείο. Κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί με την HyperText Markup Language
(HTML) [56].

Όπως προαναφέρθηκε, η XML προήλθε από την SGML, δεν αποτελεί όμως μια εφαρμογή αυτής όπως η 
HTML αλλά είναι ένα υποσύνολό της. Με το δεδομένο αυτό, είναι μια μετα-γλώσσα όπως περίπου και η 
SGML, μπορούν δηλαδή να εξαχθούν από αυτή άλλες γλώσσες ή λεξικά.

Για το λόγο ότι η XML προορίζεται για χρήση στο WWW, έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα τα οποία δε 
συναντιόνται στη SGML. Η XML έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί μαζί με την HTML για την παρουσίαση 
δεδομένων δια μέσου του Web.

• Η XML είναι μικρότερη από τη SGML. Οι σχεδιαστές της προσπάθησαν να περικόψουν ό,τι υπήρχε 
στη SGML και δεν ήταν αναγκαίο για το Web. Το αποτέλεσμα ήταν μια πολύ απλούστερη και 
εύχρηστη γλώσσα.

• Η XML περιλαμβάνει προδιαγραφή για ένα σχήμα υπερδεσμών, το οποίο περιγράφεται ως 
ξεχωριστή γλώσσα που ονομάζεται Extensible Linking Language (XLL). Έτσι υποστηρίζει όχι μόνο το 
βασικό hyperlinking που συναντάμε στην HTML, αλλά προχωρά παραπέρα με εκτεταμένο linking.

• Η XML περιλαμβάνει τις προδιαγραφές για μια γλώσσα που ονομάζεται Extensible Stylesheet Language 
(XSL). Η γλώσσα αυτή παρέχει υποστήριξη για ένα μηχανισμό style-sheet, κάτι το οποίο επίσης δε 
βρίσκεται στη SGML.

Γενικά θε λέγαμε πως η XML παρέχει ένα 80% των δυνατοτήτων της SGML αλλά με πολύ απλούστερο 
τρόπο. Αν η HTML αφορά την παρουσίαση των δεδομένων, η XML έχει να κάνει με την περιγραφή της 
πληροφορίας. Αποτελεί μια γλώσσα για τη δόμηση και την περιγραφή των δεδομένων τα οποία μπορεί να 
γίνουν κατανοητά από διαφορετικές εφαρμογές και η ισχύς της βρίσκεται στην ικανότητα να διαχωρίζει τη 
διεπαφή με το χρήστη από τα ίδια τα δεδομένα [56].
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Η XML επιτρέπει στους χρήστες [56]:

• να ενοποιήσουν πολλαπλά αρχεία έτσι ώστε να διαμορφώσουν πιο σύνθετα αρχεία

• να προσδιορίσουν την εμφάνιση κάθε αρχείου ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, με ιδιαίτερα απλό 
τρόπο

• να παρέχουν πληροφορίες ελέγχου στην επεξεργασία των πληροφοριών σε προγράμματα που 
υποστηρίζει η XML όπως document validators και browsers

Είναι πολύ σημαντικό να σημειωθεί ότι η XML δεν είναι:

• Ενα προ-ορισμένο σύνολο από tags, του τύπου της HTML, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σε markup έγγραφα

• Ένα standardized πρότυπο (template) για την παραγωγή ειδικού τύπου εγγράφων.

Η XML δε σχεδιάστηκε για να είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος κωδικοποίησης κειμένου. Στην 
πραγματικότητα είναι αδύνατο να επινοηθεί ένα συγκεκριμένο σχήμα που θα ταιριάζει σε όλες τις γλώσσες και 
σε όλες τις εφαρμογές. Αντί αυτού η XML είναι μία τυπική γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
«περάσει» πληροφορίες σχετικές με τμήματα ενός εγγράφου σε κάποιο σύστημα. Είναι αρκετά ευέλικτη για να 
περιγράφει κάθε λογική δομή όπως memo, γράμμα, report, βιβλίο, εγκυκλοπέδια, λεξικό ή βάση δεδομένων.

Η δομή της XML

Η XML βασίζεται στην έννοια των εγγράφων που δημιουργούνται από οντότητες (entities - 'entite' στα 
γαλλικά). Η έννοια αυτή παραπέμπει αρκετά στην έννοια του «αντικειμένου» που χρησιμοποείται από πολλές 
γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε οντότητα μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα λογικά στοιχεία (elements). 
Το καθένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να έχει συγκεκριμένες ιδιότητες (attributes) που περιγράφουν τον 
τρόπο με τον οποίο μπορεί να επεξεργαστεί - προσπελαστεί η οντότητα. Η XML παρέχει μία τυπική σύνταξη 
για την περιγραφή των σχέσεων ανάμεσα στις οντότητες, τα στοιχεία και τις ιδιότητες που δομούν ένα XML 
έγγραφο.

Προκειμένου να επιτρέψει η XML σε οποιαδήποτε εφαρμογή να ελέγξει τη δομή ενός εγγράφου οι χρήστες 
πρέπει να παρέχουν το document type definition (για το οποίο γίνεται λόγος στη συνέχεια) στο οποίο 
δηλώνονται όλες οι οντότητες, τα στοιχεία και οι ιδιότητες, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις [56].

Ο σχεδιασμός της XML ακολουθεί μια αυστηρή δομή και κάποιους συγκεκριμένους συντακτικούς κανόνες. Αν 
και οι κανόνες αυτοί, στην αρχή, φαίνονται να κάνουν τη γλώσσα περισσότερο «δύσχρηστη» από την HTML, ο 
υποψήφιος συγγραφέας γρήγορα διαπιστώνει το επίπεδο επεκτασιμότητάς της καθώς και τη 
διαλειτουργικότητά της. Η τελευταία συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου οι εφαρμογές μπορούν και 
διαμοιράζονται δεδομένα. Εξάλλου, μία επεκτάσιμη γλώσσα (extensible computer language) επιτρέπει στο 
συγγραφέα να επεκτείνει και να τροποποιήσει τη σύνταξη και τη σημασιολογία της.

Πιο συγκεκριμένα, στην XML δομή, θα λέγαμε ότι ένα XML έγγραφο περιέχει λογική δομή (logical structure) 
και φυσική δομή (physical structure). Η λογική δομή είναι ένα πρότυπο (template) που ορίζει ποια στοιχεία 
μπορούν να συμπεριληφθούν σε κάποιο έγγραφο και με ποια σειρά. Η φυσική δομή περιέχει τα πραγματικά 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε ένα έγγραφο. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να περιέχουν κείμενο που είναι 
αποθηκευμένο στη μνήμη του υπολογιστή, ένα αρχείο εικόνας αποθηκευμένο στο WWW κ.τ.λ. Η δομή ενός 
XML εγγράφου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα [55]:
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Physical: Plan1s.xml

L ■ Logical: document

To προηγούμενο σχήμα δείχνει ότι κάθε XML έγγραφο χαρακτηρίζεται από το σύνολο των στοιχείων τα 
οποία έχει και από το περιεχόμενό του. Το πρώτο αποτελεί τη βάση, το πρότυπο το οποίο ακολουθεί. Είναι η 
αρχή στην οποία βασίζεται. Η εγκυρότητά του στηρίζεται στο βαθμό ακολουθίας και ταύτισής του με το 
πρότυπο. Αυτό είναι το λογικό επίπεδο. Αυτό μελετά τη λογική του δομή και δεν ασχολείται καθόλου με το τι 
περιέχει το XML αρχείο. Το επόμενο επίπεδο είναι το φυσικό το οποίο σχετίζεται με τα δεδομένα που 
περιέχει το XML αρχείο. Μπορεί να έχει παραπάνω του ενός εσωτερικά αρχεία που προσθέτουν επιπλέον 
δεδομένα. Αυτό είναι το περιεχόμενο του αρχείου.

Η λογική δομή, όπως σημειώθηκε, αναφέρεται στην οργάνωση των διαφορετικών τμημάτων ενός εγγράφου. 
Ουσιαστικά μας δείχνει πώς είναι δομημένο ένα έγγραφο, ανάλογα με το περιεχόμενό του. Έτσι, η λογική 
δομή ενός XML εγγράφου χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία από τα οποία αυτό αποτελείται, όπως φαίνεται και 
από τον παρακάτω κώδικα:

<HTML>
<HEAD>

<TTTLE>0 τίτλος του εγγράφου</TULE> 
Η επικεφαλίδα του εγγράφου.

</HEAD>

<BODY>
Το κυρίως σώμα του εγγράφου.

</BODY>
</HTML>

Από το τμήμα αυτό του κώδικα φαίνεται ότι τα στοιχεία (elements) Head, Title και Body 
περιέχονται στο στοιχείο HTML.

Προκειμένου να ορίσουμε ένα σύνολο από markup tags οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς οριοθετείται η 
αρχή και το τέλος ενός εγγράφου και ποια η σειρά με την οποία μπορούμε να προσθέσουμε στοιχεία. Τα 
στοιχεία τοποθετούνται με τα (<...>), ενώ οι οντότητες χρησιμοποιούν την (&...;) σύνταξη. Επειδή το σύνολο 
των XML tags βασίζεται σε μία λογική δομή, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορούν να προσπελαστούν 
και να επεξεργαστούν μόνο αν η δομή του εγγράφου ακολουθεί τη λογική δομή. Έτσι, για παράδειγμα ένα 
XML memo θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί ως εξής σε XML:

<memo>

<to>All staff</to>

<fzom>Martin Bryan</from>
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<date>5th November</date>

<subject>Cats and Dogs</subject>

<text>Please remember to keep all cats and dogs indoors tonight.</text> 

</memo>

Προσδιορισμός ενός συνόλου tags

Για να προσδιορίσουμε ένα σύνολο από tags θα πρέπει να οριστεί ένα Document Type Definition (DTD) 
αρχείο που καθορίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία, αλλά και τον τύπο του κάθε στοιχείου. Για 
ένα απλό memo το DTD θα είναι ως εξής [56]:

< DOCTYPE memo [

< ELEMENT memo 

<!ELEMENT para 

</ELEMENT to

<!ELEMENT from 

<!ELEMENT date 

<!ELEMENT subject 

]>

(to, from, date, 

(if PCDATA) >

( ff PCDATA) >

( ff PCDATA) >

( ff PCDATA) >

(ff PCDATA) >

subject?, para+) >

To μοντέλο αυτό αναφέρει την ακολουθία των tags κάτω από την επικεφαλίδα που είναι το tag memo. 
Συγκεκριμένα παραθέτει ότι το tag memo θα έχει τα στοιχεία < to >, < from >, < date> και προαιρετικά το
< subject >, το οποίο θα ακολουθείται από το περιεχόμενο του memo. Το περιεχόμενο αποτελείται από έναν 
αριθμό παραγράφων. Πρέπει τουλάχιστον μια να υπάρχει και αυτό δηλώνεται με το σύμβολο + . Για κάθε 
στοιχείο αναφέρεται το είδος των δεδομένων που θα περιέχει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα για όλα τα 
στοιχεία θα είναι PCDATA (parsed character data). Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δεδομένα που έχουν ελεγχθεί 
ότι δεν περιέχουν μη αναγνωρίσιμες συμβολοσειρές (strings). Για λόγους απλότητας θα λέγαμε ότι η 
ακολουθία των στοιχείων < to >, < from >, < date > και < subject > είναι κόμβοι φύλλα στη δεντρική δομή 
αυτού του XML αρχείου.

Όταν η θέση ενός στοιχείου στο μοντέλο είναι μεταβλητή, το στοιχείο μπορεί να ορισθεί ως ένα τμήμα 
επαναλαμβανόμενων στοιχείων. Για παράδειγμα για να επιτρέψουμε αναφορές σε βιβλία σε οποιοδήποτε 
σημείο της παραγράφου, αλλά όχι στην επικεφαλίδα, θα πρέπει στο στοιχείο < para> , να δηλώσουμε:

< '.ELEMENT para (ffPCDATA\ citation] figref) + > 

και τα νέα στοιχεία θα είναι τα :

<!ELEMENT citation (#PCDATA) >

<!ELEMENT figref (#PCDATA) >

Κάποια στοιχεία ενδέχεται να μην έχουν καθόλου περιεχόμενο. Τέτοια στοιχεία ονομάζονται empty elements και 
δεν έχουν end-tag. Για παράδειγμα, ας θεωρησούμε το tags < graphic/ > που δρα απλώς ως place holder για 
τις εικόνες που θα υπάρχουν στο κείμενο. Πέρα από αυτό θα χρειαστούμε και το tag < caption > το οποίο θα 
προσδιορίζει το κείμενο που θα συσχετίζεται με την εικόνα. Τα δύο αυτά στοιχεία δημιουργούν το tag
< figure > . Οι δηλώσεις που θα πρέπει να γίνουν στο DTD είναι οι ακόλουθες:

< .'ELEMENT memo (to, from, date, subject?, (para] figure) + >
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<!ELEMENT figure (graphic, caption?) >

< 'ELEMENT graphic EMPTY >

< '.ELEMENT caption {#PCDATA) >

Προσδιορισμός των ιδιοτήτων των στοιχείων

Όταν τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν πολλαπλές μορφές ή υπάρχει ανάγκη για σύνδεση μεταξύ τους, μπορούν 
να τους αποδοθούν κατάλληλες ιδιότητες. Για παράδειγμα, μπορεί να αποφασισθεί (σε συνέχεια του 
προηγούμενου παραδείγματος για το memo), ότι το στοιχείο < subject > μπορεί να εκτυπωθεί προαιρετικά σε 
bold ή italics. Μία κατάλληλη λίστα με τις ιδιότητες για το στοιχείο αυτό θα ήταν η επόμενη [56]:

<IATTLIST subject form (bold\italic|nonna.U "normal" >

Η συγκεκριμένη λίστα ιδιοτήτων (Attribute List) αναφέρει ότι το στοιχείο < subject> μπορεί να εμφανιστεί ως 
< subject form = "bold" > ή ως < subject form = "italic" >. Αν δεν υπάρχει ανάγκη για εκτύπωση τότε θα 
χρησιμοποιηθεί η default τιμή που είναι η < subject form= "normal" >.

Ένας πολύ ειδικός τύπος ιδιότητας είναι ο μοναδικός προσδιοριστής (unique identifier). Επειδή είναι 
μοναδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή αναφοράς ανάμεσα σε δύο σημεία του εγγράφου. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την προσθήκη ενός μοναδικού αριθμού σε κάθε εικόνα 
προσθέτοντας την ακόλουθη ιδιότητα στη λίστα δηλώσεων του DTD:

<IATTLIST figure id ID #REQUIRED >

Αυτό δηλώνει ότι κάθε στοιχείο < figure > πρέπει να εισαχθεί με ένα μοναδικό προσδιοριστή (< figure 
id= "figl" > και όχι < figure >). Όταν δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μία ιδιότητα τότε γίνεται χρήση 
του MMPLIED, δηλώνοντας προαιρετικό χαρακτήρα στη χρήση. Για παράδειγμα:

<IATTLIST figref refid IDREF #IMPLIED >

Στόχος της XML

H XML σχεδιάστηκε για να δουλεύει καλά στο Web. Παρά το γεγονός ότι ο σκοπός αυτός αποτέλεσε 
πρωτεύοντα παράγοντα στο σχεδίασμά της γλώσσας, η XML προορίζεται για να δουλεύει εξίσου καλά σε 
περιβάλλοντα εκτός από το Web, όπως σε εφαρμογές με ανταλλαγή δεδομένων και εμπορικές εφαρμογές. Για 
το σκοπό αυτό οι σχεδιαστές κατανόησαν πως η γλώσσα θα έπρεπε να είναι απλή, ισχυρή και εύκολη στην 
εφαρμογή από διαφορετικούς τύπους χρηστών.

Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τους στόχους της XML, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν από τους δημιουργούς της
[19, 55]:

• Στόχος 1: Η XML θα πρέπει να είναι απευθείας χρησιμοποιήσιμη στο Διαδίκτυο

Καταρχάς η XML θα πρέπει να δουλεύει καλά στο Διαδίκτυο εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες των 
εφαρμογών που τρέχουν σε κατανεμημένα περιβάλλοντα. Το επόμενο καίριο σημείο όσον αφορά το σκοπό 
αυτό είναι η λέξη απευθείας. Η SGML αποδείχτηκε ιδιαίτερα πολύπλοκη για συγγραφείς και εφαρμογές. Με 
δεδομένο ότι η XML κρατά μόνο το τμήμα της SGML που της είναι απαραίτητο, μειώνεται σε μεγάλο βαθμό 
και η πολυπλοκότητά της η οποία αποτελούσε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

• Στόχος 2: Η XML θα πρέπει να υποστηρίζει ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών

Σύμφωνα με το δεύτερο στόχο η XML μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εργαλεία συγγραφής, εργαλεία 
μετάφρασης, ακόμα και εφαρμογές βάσεων δεδομένων.
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• Στόχος 3: Η XML θα πρέπει να είναι συμβατή με τη SGML

Ο στόχος αυτός αποτελεί το πιο βασικό και ταυτόχρονα το πιο προβληματικό ζήτημα πίσω από το 
σχεδίασμά της XML. Η ιδέα είναι πως κάθε έγκυρο XML έγγραφο θα πρέπει να αποτελεί παράλληλα και 
έγκυρο έγγραφο της SGML ώστε όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν SGML να μπορούν τώρα εξίσου 
καλά να επεξεργαστούν έγγραφα XML. Προφανώς το αντίστροφο δεν είναι δυνατό.

• Στόχος 4: Θα πρέπει να είναι εύκολη η συγγραφή προγραμμάτων που επεξεργάζονται έγγραφα
XML.

Ο σκοπός αυτός θα λέγαμε πως έχει επιτευχθεί πλήρως, αφού υπάρχει ήδη μια πληθώρα έτοιμων 
εργαλείων επεξεργασίας XML.

• Στόχος 5: Ο αριθμός των προαιρετικών χαρακτηριστικών στην XML θα πρέπει να κρατηθεί 
στο ελάχιστο, ιδανικά στο μηδέν.

Ο στόχος αυτός προέρχεται από το πρόβλημα το οποίο οι χρήστες είχαν με τη SGML, της οποίας 
οι προδιαγραφές είχαν πολλά προαιρετικά στοιχεία. Το γεγονός αυτό συνέτεινε στην αύξηση της 
πολυπλοκότητας κυρίως των επεξεργαστών και έκανε συχνά ασυμβατές τις εφαρμογές με κάποιους άλλους. Η 
XML προσπαθεί να επιλύσει την ασυμβατότητα αυτή ελαττώνοντας τον αριθμό των προαιρετικών στοιχείων 
στο ελάχιστο. Αυτό σημαίνει πως κάθε XML επεξεργαστής θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί 
οποιοδήποτε XML έγγραφο, ανεξάρτητα από τη δομή του και τα δεδομένα που περιέχει.

• Στόχος 6: Τα XML έγγραφα θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα από τους χρήστες.

Ο σκοπός αυτός περιλαμβάνεται τόσο για θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς σκοπούς. Εφόσον η 
XML χρησιμοποιεί απλό κείμενο για να περιγράφει τα δεδομένα και τις σχέσεις μεταξύ τους, έχει το 
πλεονέκτημα να είναι απλούστερη στην ανάγνωση και την επεξεργασία από ότι ένα δυαδικό για παράδειγμα 
αρχείο το οποίο εκτελεί την ίδια εργασία. Από την πρακτική πλευρά τώρα, εφόσον η XML είναι εύκολη στην 
κατανόηση και τη χρήση, δε χρειάζονται πολύπλοκα εργαλεία και διεργασίες για να δουλέψει κανείς μαζί της.

• Στόχος 7: Ο σχεδιασμός της XML θα πρέπει να γίνεται γρήγορα.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η XML επινοήθηκε από την ανάγκη για μια επεκτάσιμη γλώσσα στο Web. Ο 
γρήγορος σχεδιασμός της ήταν αναγκαίος γιατί σε αντίθετη περίπτωση κάποια εταιρία θα παρουσιαζόταν για 
να καλύψει την ανάγκη που είχε δημιουργηθεί προτείνοντας τη δική της λύση. Η ομάδα που εργάστηκε για την 
XML θεώρησε πως η λύση που προτείνει θα έπρεπε να είναι ανοιχτή σε χρήση και όχι αποκλειστικό προϊόν 
κάποιας εταιρίας. Η ομάδα αυτή εργάζεται πλέον υπό την αιγίδα του W3C (WWW Concortium).

• Στόχος 8: Ο σχεδιασμός της XML θα πρέπει να είναι ακριβής

Ο στόχος αυτός επικεντρώνεται στις προδιαγραφές της XML οι οποίες θα έπρεπε να γίνουν με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για την επίτευξη του στόχου, η προδιαγραφή έγινε με χρήση της Extended 
Backus-Naur Form (EBNF), ένα πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράφει γλώσσες 
προγραμματισμού που περιέχουν δηλώσεις. Ο στόχος αυτός, όπως και ο στόχος 4, στηρίζονται στην ιδέα ότι 
η γλώσσα θα υιοθετηθεί ευκολότερα αν είναι εύκολη στην κατανόηση και τη χρήση.

• Στόχος 9: Τα XML έγγραφα θα πρέπει να είναι εύκολα στη δημιουργία τους

Όπως ακριβώς τα XML έγγραφα θα πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά από τους αναγνώστες, η 
δημιουργία ενός εγγράφου θα πρέπει να είναι παρόμοια εύκολη. Και ενώ τα έγγραφα αυτά θα μπορούν να 
δημιουργηθούν σε ένα απλό κειμενογράφο, στην πραγματικότητα το περιβάλλον αυτό αποδεικνύεται 
ανεπαρκές στις περιπτώσεις που τα έγγραφα είναι πολύπλοκα. Ήδη στην αγορά κυκλοφορούν εργαλεία για τη
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σύνταξη XML εγγράφων τα οποία διευκολύνουν πολύ την εργασία αυτή, συνεπώς και ο στόχος αυτός έχει 
μέχρι στιγμής πραγματωθεί.

Οι εννιά αυτοί στόχοι χρησιμοποιήθηκαν για να καθοδηγήσουν την προδιαγραφή της XML. Όπως 
θα γίνει και αργότερα αντιληπτό, η γενικότερη φιλοσοφία της γλώσσας και πολλά από τα χαρακτηριστικά της 
είναι άμεσα αποτελέσματα των αποφάσεων οι οποίες πάρθηκαν με βάση τους στόχους αυτούς.

Η χρήση Πληροφοριακόν Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _Ι ιοίχηση Ανθρωπίνων Πάρων
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Σχήματα - Πρότυπα για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά τη 
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΠ)

Γενικά

Στο επόμενο τμήμα του παρόντος εγγράφου παρουσιάζονται μία σειρά από XML σχήματα, τα οποία 
αναπαριστούν τη γνώση που διακινείται μέσα σε ένα τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης. Τα πρότυπα 
- σχήματα αυτά δε σχετίζονται αποκλειστικά με λειτουργίες μόνο του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά 
αφορούν πολλές επιχειρησιακές διεργασίες μέσα σε έναν οργανισμό. Τα σχήματα που θα παρουσιαστούν 
προσφέρουν:

• Απλότητα στη χρήση τους: Η δομή τους είναι όμοια με αυτή που παρουσιάστηκε στο πρώτο 
παράδειγμα της XML.

• Επεκτασιμότητα: Τα σχήματα έχουν δομή η οποία επιδέχεται επέκταση. Αυτό προσφέρει τη 
δυνατότητα της προσθήκης νέων υπο-σχημάτων τα οποία θα καλύψουν μελλοντικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων.

• Openness: τα σχήματα είναι «ανοικτά» προς χρήση σε κάθε είδους εφαρμογή ανεξάρτητα από το 
είδος της επιχείρησης, το μέγεθος της, τη μορφή της και άλλα τέτοια στοιχεία που περιορίζουν την 
ανάπτυξη καθολικών συστημάτων με κοινά χαρακτηριστικά. Η συγκεκριμένη ιδιότητα προέρχεται 
από το γεγονός της «ανοικτότητας» που προσφέρει η ίδια η XML.

Τα σχήματα που θα παρουσιαστούν αφορούν κάποιες γενικές οντότητες όπως: Ονομα_Ατόμου
(PersonName), Διευθύνση (PostalAddress), Ημερομηνία_Ώρα (DateTime), Μέθοδοι επικοινωνίας ατόμων- 
επιχειρήσεων (ContactMethodType). Πέρα από αυτές θα παρουσιαστούν και σχήματα τα οποία αφορούν και 
αναπαριστούν συγκεκριμένες διαδικασίες και λειτουργίες του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων μιας επιχείρησης. 
Τέτοια σχήματα αφορούν:

• την αναπαράσταση των ικανοτήτων (ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων) των στελεχών μιας 
επιχείρησης (Competencies)

• την αναπαράσταση των παροχών που προσφέρονται από τις επιχειρήσεις στους εργαζομένους 
(BenefitsEnrollments)

• την αναπαράσταση του περιβάλλοντος εργασίας (WorkSiteEnvironment)

• την περιγραφή της θέσης εργασίας (JobHeader)

• τις λειτουργίες στελέχωσης και επάνδρωσης τμημάτων (Positionseeker)

• τον έλεγχο ορθότητας των στοιχείων που αποστέλλουν οι εργαζόμενοι μέσω «βιογραφικών» στις 
επιχειρήσεις (Backgroundchecking)

• την αξιολόγηση εργασίας (JobEvaluation)

Κάποια από τα σχήματα αυτά είναι ανεξάρτητα και δεν συνεργάζονται με άλλα. Ο λόγος έχει να κάνει με τη 
δομή και οργάνωση των τμημάτων Ανθρωπίνων Πόρων, οι οποίες ορίζουν αυτόνομες λειτουργίες. Υπάρχουν 
σχήματα τα οποία αποτελούν υποσχήματα άλλων. Τέτοια είναι αυτά που περιγράφουν το Ονομα_Ατόμου 
(PersonName), τη Διευθύνση (PostalAddress), την Ημερομηνία_Ώρα (DateTime) και τις Μεθόδους 
επικοινωνίας ατόμων - επιχειρήσεων (ContactMethodType). Η σχέση των συγκεκριμένων βασικών σχημάτων 
με τα υπόλοιπα παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Η χρήοη Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Παρουσίαση XML σχημάτων που αναπαριστοΰν τη γνώση που περιέχεται 
σε ένα τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων

Στο επόμενο τμήμα της διπλωματικής εργασίας θα παρουσιαστούν μία σειρά από XML σχήματα τα οποία 
αναπαριστούν τη γνώση που διακινείται σε ένα τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης. Τα σχήματα 
αυτά είναι υπό διαμόρφωση για συνεχή βελτίωση, εκτιμώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τόσο των 
υπευθύνων των τμημάτων ΑΓΊ, όσο και των διοικήσεων των επιχειρήσεων.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχήμα για την αναπαράσταση της γνώσης της οντότητας «όνομα ατόμου»
(PersonName)

Στόχος

Ο βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σχημάτων που να αναπαριστά τη γνώση της οντότητας 
άτομο (person). Το σχήμα είναι αρκετά ευέλικτο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα σε άλλα σχήματα.

Σχέση με επιχειρησιακές διεργασίες

Το πιο κοινό δεδομένο στη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα σε επιχειρήσεις είναι το «όνομα». 
Τα ονόματα έχουν πολλά χαρακτηριστικά και αυτά μπορούν να ποικίλλουν από τη χώρα ή το έθνος - ένα 
λατινοαμερικανικό όνομα είναι πολύ διαφορετικό από ένα κινέζικο όνομα. Αυτό το σχήμα PersonName 
προσπαθεί να αντιπροσωπεύσει τα ονόματα για μια ευρεία σειρά πολιτισμών και σκοπών έτσι ώστε οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες να είναι σε θέση να επεξεργαστούν τα δεδομένα αποτελεσματικά.

Στο επόμενο σχήμα δίνεται η γραφική απεικόνιση του προτεινόμενου σχήματος.

PersonName

♦ FormattedName
---:-------—:—i------------- -----------

Φ

e

LegalName

♦ GiuenName

♦ PreferredGivenName

aj, ♦ MiddleName
H ■ -

♦ FamilyName <®[· primary» · prefix»
(‘fenumeriiliori v^jsiring ; J- * vV>s' ;·~ Τ

♦ Affix •type Β
■Η··■ /©numeral ion .

Σχήμα περιγραφής της οντότητας «όνομα ατόμου» [57]

Τα πεδία του σχήματος είναι:

• FormattedName: είναι το πλήρες όνομα αλλά λαμβάνοντας υπόψη την προφορά κάθε ονόματος

• LegalName: Το όνομα που χρησιμοποιείται σε επίσημα έγγραφα. Έχει νομική χρήση

• GivenName: Είναι γνωστό ως πρώτο όνομα (First Name)

• PreferedGivenName: Είναι το όνομα το οποίο έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί κάποιος

• MiddleName: Όνομα πατρός

FamilyName: Επίθετο

Affix: Οτιδήποτε αφορά επισύναψη στα προσωπικά στοιχεία του ατόμου
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης σχετικής με τις διευθύνσεις 
αλληλογραφίας (PostalAddress)

Στόχος

Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία ενός προτύπου για την αναπαράσταση των διαφορετικών τρόπων 
γραφής διευθύνσεων.

Σχέση με επιχειρησιακές λειτουργίες

Το σχήμα που θα παρουσιαστεί επιτρέπει στις επιχειρησιακές λειτουργίες να μεταφέρουν αξιόπιστα και 
απόλυτα (σε ένα κοινό format) πληροφορίες διευθύνσεων. Το πρότυπο αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καθολικά στην αποστολή email από άτομα και επιχειρήσεις.

Το σχήμα που είναι σε θέση να περιγράφει με έναν κοινό και καθολικό τρόπο τη διεύθυνση σε διαδικασίες 
αλληλογραφίας φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

♦ PostalAddress

• CountryCoda

♦ Postal Code

♦ Region

fa ♦ Municipality

Φ,
♦ DeliueryAddrass Φ

®

♦ .address Una

Street Name

♦ RuildingNimbar

♦ unit

♦ PostOfficeBox

Γ®

<$■ * 9

LTil * Recipient
ISlMHMWSMe

fa ♦ Legal Name

®

♦ Formatted Name

♦ QltienName

♦ Preferred £3 ven Name

♦ Middle Name

♦ FamilyName

♦ Wflx

♦ ftdditionallext
wmmmmmm
♦ Organization

♦ OraanirationName
3^£Β93·ΗΒ

Σχήμα για την αναπαράσταση της διεύθυνσης σε διαδικασίες αλληλογραφίας[57]
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τα πεδία του συγκεκριμένου σχήματος είναι:

• CountryCode : περιγράφει τη χώρα του αποστολέα. Για να υπάρχει κοινή αναφορά από όλους σε 
αυτό το πεδίο χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ISO κάθε χώρας.

• PostalCode: ταχυδρομικός κώδικας

• Region: είναι για τις χώρες που χωρίζονται σε πολιτείες και περιφέρειες

• Municipality: ο δήμος στον οποίο ανήκει ο αποστολέας

• AddressLine: η διεύθυνση σε πλήρης μορφή

• StreetName: η οδός του αποστολέα

• BuildingNumben ο αριθμός του κτιρίου

• Unit: ο αρι μός του διαμερίσματος

• PostOfficeBox: ταχυδρομικός κώδικας

• Recipient: το όνομα του παραλήπτη

• PersonName: είναι το σχήμα που έχει ήδη αναλυθεί και κρατά τη γνώση για το όνομα ενός 
ατόμου.

• AdditionalText: παρα ηρήσεις για τον αποστολέα

• OrganizationName: το όνομα του οργανισμού στον οποίο ανήκει - εργάζεται ο παραλήπτης 

Παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την παρακάτω διεύθυνση 
Mr. Jack Major 
Mailstop X37 
Laptop Welders, Inc.
423 St. Marks Ave 
Westfield, NJ 07090

To XML σχήμα που θα περιγράφει τη συγκεκριμένη διεύθυνση είναι:
<PostalAddress>

<CountryCode>US</Coun tryCode>
<PostalCode>07090</PostalCode>
<Region>NJ</Region>
<Municipality>Westfield</Municipality>
<DeliveryAddress>

<StreetName>St. Marks Ave</StreetName>
<Buil dingNumber> 423 < /BuildingNumber>

</DeliveryAddress>
<Recipient>

<PersonName>
<GivenName>John</GivenName>
< PreferredGivenName>Jack</PreferredGivenName> 
<MiddleName>Smi th</MiddleName>
<FamilyName primary = "undefined">Major</FamilyName>
<Affix type="formOfAddress">Mr.</Affix>

</PersonName>
<AdditionalText>Mailstop X37</AdditionalText>
<OrganizationName>Laptop Welders, Inc.</OrganizationName>
</Recipient>

</PostalAddress>
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρωι

Σχήμα για την αναπαράσταση της οντότητας ημερομηνία - ώρα (γενικά 
την έννοια του χρόνου) (DateTime)

Στόχος

Ο στόχος του σχήματος είναι να περιγράφει τους τύπους γραφής των ημερομηνιών και κυρίως την 
καθολικότητα χρήσης αυτών (των ημερομηνιών). Ένα πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει το σχήμα είναι 
αυτό της ακρίβειας στην αποτύπωση του χρόνου. Άλλες φορές απαιτείται μεγάλη ακρίβεια (π.χ μία 
συναλλαγή), ενώ κάποιες άλλες όχι (ημερομηνία πρόσληψης).

Για την καλύτερη κατανόηση του σχήματος ακολουθεί η γραφική του αναπαράσταση.

♦ RootElementn ♦ Time _
w

LocalDate g
LccalDatetWaType ^

<±> * Date m

♦ LocalTime
LcpaimeNfcNaTrps"

©

♦ LocalDateTime

♦ DateTime

__φ ♦ AnyDateTIme

Σχήμα για την αναπαράσταση της οντότητας που περιγράφει τον χρόνο [57] 

Λόγω της απλότητας των πεδίων, η ανάλυση των πεδίων δεν κρίνεται σκόπιμη.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _ϊιοΐκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχήμα για την αναπαράσταση του σταθερού αριθμού τηλεφώνου
(ΤelcomNumberType)

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός αριθμού τηλεφώνου.

Σχήμα για την αναπαράσταση του σταθερού αριθμού [57]

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο σχήμα:
<Telephone>

<FormattedNumber>+44 (0)20 7323 8299</FormattedNumber> 
</Telephone>
<Telephone>

<TelcomCountryCode>44</TelcomCountryCode>
<AreaCityCode>20</AreaCityCode>
<SubscriberNumber>7323 8299</SubscriberNumber> 

</Telephone>

Τα πεδία που απαρτίζουν το συγκεκριμένο σχήμα είναι:

• FormattedNumben το format του αριθμού

• TelcomCountryCode: ο αριθμός της χώρας

• AreaCityCode: ο αριθμός της πόλης

• SubscriberNumben ο αριθμός του ατόμου
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Σχήμα για την αναπαράσταση του κινητού αριθμού τηλεφώνου
(MobileTelcomNumberType)

Ουσιαστικά είναι η προέκταση του σχήματοςΤεΙεοιτιΝιιπ^ετΤγρε, προσθέτοντας την τιμή smsEnabted. Το 
πεδίο αυτό υποδεικνύει αν υπάρχει και δυνατότητα αποστολής μηνύματος.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Πιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

♦ Mobile
MphTeTefcornNuitlberType ;

-, * sms Enabled
’1Μ1 ■

♦ FormauedNumber

^ ♦ InternaticnsilCountryCodep

♦ NaticnalNumberE

/es Are aCity Code.
v--'

'-φ:

Σχήμα για την αναπαράσταση του κινητού αριθμού τηλεφώνου[57]
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Σχήμα για την αναπαράσταση του τρόπου επικοινωνίας ανάμεσα σε 
επιχειρήσεις και άτομα (ContactMethodType)

Στόχος

Ο στόχος της δημιουργίας ενός τέτοιου σχήματος είναι η αναπαράσταση της βασικής γνώσης που σχετίζεται 
με τον τρόπο επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή ανάμεσα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους ή μεταξύ 
εργαζομένων. Η καθιέρωση ενός τέτοιου σχήματος ικανοποιεί την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με 
τη ΔΑΠ ανάμεσα σε επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών.

Οι υπάρχοντες τρόποι επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και άτομα είναι

1. Ταχυδρομείο

2. Τηλέφωνο και FAX

3. Internet και email.

Ο στόχος αυτού του σχήματος είναι η αναπαράσταση όλης της πληροφορίας που περιέχουν αυτοί οι τρεις 
τρόποι επικοινωνίας σε ένα σχήμα.

Τύποι δεδομένων

Τα τρία πρώτα πεδία του σχήματος αναφέρονται σε:

• Use: Το λόγο για τον οποίο υπάρχει επικοινωνία

• Location: ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το άτομο που αναζητά μία επιχείρηση ή ένα εργαζόμενο

• WhenAvailable: Τις ώρες που είναι διαθέσιμο το άτομο ή ο υπεύθυνος επικοινωνίας της 
επιχείρησης (όταν πρόκειται για επιχείρηση)

Οι υπόλοιποι τύποι δεδομένων που κρατούν πληροφορίες για τις μεθόδους επικοινωνίας είναι ο σταθερός 
αριθμός τηλεφώνου (TelcomNumberType), ο αριθμός κινητού τηλεφώνου (MobileTelcomNumberType), η 
διεύθυνση email (InternetEmailAddressType), και η web address (InternetWebAddressType). Επιπλέον 
ισχύουν τα σχήματα για τη διεύθυνση (PostalAddress) και το όνομα. (PersonName).

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχήμα για την αναπαράσταση του τρόπου επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις και άτομα[57]
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με τις Online 
διευθύνσεις (OnlineAddress)

Προσφέρει αναπαράσταση για τις Internet διευθύνσεις. Το παράδειγμα στη συνέχεια δείχνει τη δομή:

<InternetEmailAddress>admin®inshop. gr</InternetEmailAddress> 
<InternetKebAddress>http://www. inshop. gr</InternetWebAddress>

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

* InternetEmailAddresSg
irigrri^B^ailftddre^T^pg” -V~-v

♦ InternetWebAddresSg
Iri’erretV^Acl^^Type

To πεδίο < InternetEmaiIAddress> κρατά την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του ατόμου ή της εταιρίας. Το 
πεδίο < InternetWebAddress> αποθηκεύει το URL του site της εταιρίας/ατόμου
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Σχήμα για την αναπαράσταση των ικανοτήτων των στελεχών των 
επιχειρήσεων (Competency)

Γενικά

Το συγκεκριμένο σχήμα επιτρέπει την καταγραφή της πληροφορίας σχετικά με την απόδειξη που 
χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει μία ικανότητα με βάση τα «βάρη» που έχουν τεθεί σε αυτή σχετικά με την 
αποδοτικότητά της. Κάθε επιχείρηση καθορίζει εκείνες τις ικανότητες που θεωρεί ως πιο απαραίτητες στην 
επιλογή προσωπικού. Σε κάθε ικανότητα αποδίδεται ένας βαθμός σημαντικότητας που αποκαλείται βάρος. Το 
σχήμα προτείνεται ως τμήμα ή module που θα μπορέσει να συνεργαστεί με ευρύτερα σχήματα. Σχετίζεται 
κυρίως με τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τη μέτρηση ή την εναρμόνιση μιας προτεινόμενης 
ικανότητας (π.χ ικανότητα κάποιου να ανακεφαλαιώνει μετά από επίδειξη ή να κρίνει προτάσεις) με κάποια που 
ζητείται (π.χ μία ικανότητα - δεξιότητα σε μία περιγραφή θέσης).

Στόχοι

Ο βασικός σκοπός της δημιουργίας ενός τέτοιου σχήματος είναι η παροχή ενός προτύπου και πρακτικού 
μέσου για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις εκάστοτε ικανότητες που ζητούνται και προσφέρονται σε 
μία επιχείρηση. Ένα τέτοιο σχήμα είναι σε θέση να χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύτερο, το οποίο θα ενσωματώνει 
αρχές και λειτουργίες για την ανταλλαγή πληροφοριών που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό.

Με τον όρο ικανότητες δεν εννοούμε αποκλειστικά πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά ενός ατόμου - 
εργαζομένου, αλλά ούτε αυτές μόνο που σχετίζονται με τους τίτλους και τους βαθμούς που θα κατέχει 
κάποιος. Η τυποποίηση του όρου περιλαμβάνει τα εξής: γνώση, εμπειρία, δεξιότητα και κάποια πιο γενικά 
χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται ως τα πιο βασικά στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 
Είναι αυτά που καθορίζουν τη θέση μίας παραγωγικής μονάδας στο γενικότερο επιχειρησιακό μοντέλο ενός 
οργανισμού. Κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά για τις ικανότητες μέσα στα πλαίσια της ΔΑΠ είναι 
τα παρακάτω [57]:

• Οι ικανότητες είναι μετρήσιμες. Το μέτρο μπορεί να είναι μία Boolean τιμή ή μπορεί να είναι και 
μία τιμή σε βαθμίδα. Για παράδειγμα η εκπαίδευση είναι μία ικανότητα.

• Οι ικανότητες σχετίζονται με την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Είναι το επίπεδο - βαθμός στο(ν) 
οποίο κάποιος είναι σε θέση να εκτελέσει μία ενέργεια.

• Οι ικανότητες χαρακτηρίζουν τον ανθρώπινο πόρο μιας επιχείρησης.

• Μία ικανότητα έχει αναδρομικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιέχει άλλες ικανότητες

Τομείς χρήσης του προτύπου

Οι ικανότητες δεν είναι απλά περιγραφές ενός εργαζομένου, μίας θέσης, μίας μονάδας που εκτελεί εργασία σε 
μία επιχείρηση. Είναι ο συνδετικός κρίκος που συνδέει τις κύριες μονάδες διοίκησης. Παραδείγματα κάποιων 
από των βασικών δραστηριοτήτων στη ΔΑΠ, για τις οποίες οι πληροφορίες των ικανοτήτων έχουν αξία 
αναφέρονται στη συνέχεια [57]:

• Στελέχωση ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαφορετικοί ορισμοί για τις δεξιότητες και η χρήση 
διαφορετικών ταξινομιών είναι ένα εμπόδιο στην ικανή ανταλλαγή πληροφοριών στις διαδικασίες 
στελέχωσης και επάνδρωσης. Κάποιοι εργοδότες έχουν αναπτύξει τα δικά τους κριτήρια για την 
περιγραφή των ικανοτήτων. Κάποια από αυτά τα κριτήρια μπορεί να έχουν αναπτυχθεί σε επίσημη 
μορφή, ενώ κάποια άλλα σε ανεπίσημη. Σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται τα κριτήρια 
τρίτων, όπως εταιριών ευρέσεως εργασίας. Το σκηνικό που περιγράφεται συνεπάγεται το “πάντρεμα” 
των εσωτερικών περιγραφών με αυτές των εταιριών στελέχωσης. Η προσθήκη νέας επιχείρησης με 
υπηρεσίες στελέχωσης δημιουργεί νέα κριτήρια. Εάν υπάρχει ένα πρότυπο στο οποίο όλοι να 
αναφέρονται, τότε θα υπάρχει μία κοινή γλώσσα επικοινωνίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών για τα 
στελέχη θα λαμβάνει χώρα ανάμεσα στα Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human 
Resource Management Systems - HRMS) και τα συστήματα στελέχωσης (job boards).

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Λιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ένα καλά ορισμένο μοντέλο για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικών με τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να έχει πολλές χρήσεις στην 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων, στην ανάλυση των ικανοτήτων των εργαζομένων, αλλά και στην 
επιμόρφωση αυτών. Για παράδειγμα θα μπορούσε να επιτευχθεί η σύγκριση ανάμεσα στις παρούσες 
ικανότητες ενός εργαζόμενου με αυτές που ζητούνται από την περιγραφή θέσης. Με τον τρόπο αυτό 
θα προσδιορίζονταν οι απαιτήσεις σε εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε μία 
επιχείρηση ή σε κάποιο τμήμα αυτής. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μπορεί να λαμβάνει χώρα 
ανάμεσα σε Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συστήματα οργανισμών που 
παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ανθρώπινου δυναμικού.

• Διαχείριση της οργανωσιακής δομής. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιέχει την ανασκόπηση των 
αναγκών ενός οργανισμού χωρίς την ύπαρξη προσωπικού σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί διαιρώντας την εργασία και αναθέτοντας ικανότητες με κατάλληλους βαθμούς 
σημαντικότητας (βάρη) στο βέλτιστο τμήμα κάθε εργασίας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα 
μοντέλο για την πρόβλεψη αναγκών της επιχείρησης, για την αντιστοίχηση ανάμεσα σε εργασίες και 
προσωπικό, αλλά και για τον εντοπισμό πιθανών κενών ανάμεσα σε ανάγκες και διαθεσιμότητα. Η 
ανταλλαγή των πληροφοριών μπορεί να γίνεται ανάμεσα στο σύστημα οργανωσιακού σχεδιασμού και 
το Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Διοικητικές υπηρεσίες. Ένα πρότυπο σαν αυτό που περιγράφεται θα προσφέρει επίσης και 
υπηρεσίες όπως:

1. πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών για τις ικανότητες που θα χρησιμοποιηθούν στην 
αξιολόγηση εργασιών.

2. πλαίσιο για την υποστήριξη συστημάτων διοίκησης της απόδοσης των εργαζομένων.
3. πλαίσιο για τη διοίκηση προγραμμάτων πληρωμής που θα βασίζονται στις ικανότητες και 

την απόδοση.
Η ανταλλαγή των πληροφοριών θα γίνεται ανάμεσα στο Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο 
σύστημα διοίκησης της απόδοσης και αξιολόγησης, αλλά και διαφόρων συστημάτων διοίκησης.

Επιχειρησιακοί λόγοι
Ένα πρότυπο σχήμα για την ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν τις ικανότητες έχει τη δυναμική να βελτιώσει 
την επικοινωνία ανάμεσα σε πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Το 
συγκεκριμένο σχήμα στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς δεδομένων, βοηθώντας τις 
επιχειρήσεις να εξοικονομήσουν χρήμα και χρόνο. Η διαδικασία της ανάληψης μιας θέσης ή εργασίας είναι 
ένα από τα πιο φανερά παραδείγματα εμποδίων στην ανταλλαγή δεδομένων. Υπάρχει μεγάλη διαφορετικότητα 
στον τρόπο με τον οποίο οι διοικήσεις των επιχειρήσεων κατηγοριοποιούν τις εργασίες που δημοσιοποιούνται 
σε αγγελίες. Η εμπλοκή οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες εύρεσης εργασίας περιπλέκουν την κατάσταση, 
μιας και αυτοί χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα αναπαράστασης της γνώσης που σχετίζεται με τις 
ικανότητες.

Απαιτήσεις σχεδίασης προτύπου
Η σχεδίαση του συγκεκριμένου σχήματος ακολουθεί τις παρακάτω απαιτήσεις:

• Το σχήμα είναι απλό, ευέλικτο και γενικό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλά 
επιχειρησιακά περιεχόμενα.

• Το σχήμα παρέχει μία τέτοια δομή που ευνοεί την εύκολη σύγκριση, ταξινόμηση και αξιολόγηση των 
ικανοτήτων.

Υποστηριζόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες
Οι διαδικασίες μέσα σε μία επιχείρηση τις οποίες μπορεί να υποστηρίξει και να μεταβάλλει το συγκεκριμένο 
standard είναι:

• Ανάδραση 360° (Evaluation by Peers)
• Μέτρηση της απόδοσης
• Παρακολούθηση της απόδοσης και αναφορά (reporting)
• Σειρές μαθημάτων εκπαίδευσης που διαμορφώνουν τις ικανότητες
• Συστήματα παρακολούθησης καριέρας
• Διαδικασίες επιλογής
• Συστήματα αποζημίωσης βασισμένα στις ικανότητες
• Αυτοματοποιημένες περιγραφές θέσεων
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• Τεστ προσωπικότητας (ψυχομετρικά)
• Στελέχωση

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διάγραμμα Σχήματος

Το σχήμα του συγκεκριμένου προτύπου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Στη συνέχεια ακολουθεί μία σύντομη 
ανάλυση του κάθε πεδίου - κόμβου για την καλύτερη κατανόηση του σχήματος το οποίο θα παρουσιαστεί στη 
συνέχεια.

CompetencyEvidence

Χρησιμοποιείται για την κράτηση πληροφοριών που σχετίζονται με το επίπεδο και την πληρότητα μιας 
ικανότητας. Μπορεί να περιέχει αποτελέσματα από τεστ, αναφορές, αξιολογήσεις απόδοσης, πιστοποιητικά, 
άδειες κ.ο.κ. Οι ιδιότητες που έχει είναι οι παρακάτω:

• dateOflncident: η ημερομηνία στην οποία πραγματοποιήθηκε το ‘πιστοποιητικό’ της ικανότητας.
• name: το όνομα ή η περιγραφή της πιστοποίησης
• typeDescription : ο τύπος του πιστοποιητικού
• expirationDate: η ημερομηνία κατά την οποία το συγκεκριμένο πιστοποιητικό λήγει.
• typeld : ο κωδικός του ‘πιστοποιητικού’
• required : υποδηλώνει αν είναι υποχρεωτικό ή όχι το πιστοποιητικό
• lastUsed : η ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά.

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το πρότυπο Competencies.

Competencyld

Πρόκειται για τον κωδικό της ικανότητας. Μία ικανότητα έχει ένα μοναδικό competencyid προκειμένου να 
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Οι ιδιότητες που έχει είναι οι παρακάτω: •

• id : Είναι η τιμή (value) που έχει το competencyid
• idOwner : Είναι προαιρετικό id και προσδιορίζει τον ιδιοκτήτη του Id
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Ηχρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _Ι ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• description : Επίσης, προαιρετικό πεδίο και συμπληρώνει μία περιγραφή του Id

Competency Weight

Επιτρέπει την κράτηση πληροφορίας σχετικά με τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης ικανότητας. Έχει μία 
ιδιότητα:

• type : αναφέρεται στον τύπο της βαρύτητας

Evidenceld

Είναι ο κωδικός που προσδιορίζει την κατάθεση του πιστοποιητικού (βλέπε παράδειγμα στη συνέχεια). Οι 
ιδιότητες που έχει είναι:

• id : ο μοναδικός αριθμός ή τίτλος που χαρακτηρίζει την μαρτυρία για την ύπαρξη του 
πιστοποιητικού

• idOwner : είναι ο κωδικός του ιδιοκτήτη
• description : επιπλέον πληροφορίες για το Id

NumericValue

Αναφέρεται στο απαιτούμενο ή επιθυμητό επίπεδο ικανότητας που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Υπάρχει 
ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος. Οι τιμές που λαμβάνουν τα πεδία είναι 
αριθμοί. Οι ιδιότητες είναι:

• minValue : η ελάχιστη τιμή στη μέτρηση της ικανότητας
• max Value : η μέγιστη τιμή στη μέτρηση της ικανότητας
• περιγραφή : η περιγραφή της μέτρησης

StringValue

Αναφέρεται στο απαιτούμενο ή επιθυμητό επίπεδο ικανότητας που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Υπάρχει 
ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο υποψήφιος. Οι τιμές που λαμβάνουν τα πεδία δεν 
είναι αριθμοί, αλλά κείμενο. Οι ιδιότητες είναι:

• minValue : το κάτω όριο της ικανότητας
• max Value : το άνω όριο της ικανότητας
• περιγραφή : η περιγραφή της μέτρησης

Supportinglnformation

Περιέχει ένα κείμενο περιγραφής ένα μέτρο σύγκρισης, μία τιμή κ.ο.κ

Taxonomyld

Ένας κωδικός που περιγράφει και χαρακτηρίζει την κατηγορία της ικανότητας. Οι ιδιότητες που έχει είναι:

• id : ένας αριθμός ή τίτλος που την χαρακτηρίζει
• idOwner : Ο ιδιοκτήτης της κατηγορίας
• description : κρατά επιπλέον πληροφορίες για την κατηγορία

Παράδειγμα

Το παράδειγμα που ακολουθεί περιγράφει την καταγραφή ενός τεστ από εργαζόμενο που επιθυμεί να εργασθεί 
ως προγραμματιστής σε Java. Ο υποψήφιος εκτελεί το τεστ και με άριστα το 100 συγκεντρώνει 89 πόντους. 
Από το τεστ φαίνεται ότι έχει εμπειρία 4 ετών. Παρατίθενται τμήματα από την δήλωση της ικανότητας και οι 
εξηγήσεις κάθε στοιχείου.

<Competency description^"Evaluation of Java programming knowledge" 
name="Java">
Είναι η γενική περιγραφή της ικανότητας.
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<Competency-Id description="Competency id is based on Acme internal taxonomy" 
id="574" idOwner="Acme Company"/>

Η μέτρηση της συγκεκριμένης ικανότητας θα βασισθεί στα standards της εταιρίας Acme. Η εταιρία 
τροφοδοτεί εταιρίες Πληροφορικής με εργαζόμενους.

cTaxonomyld description"Evaluation of programming knowledge" idOwner="Acme 
Company" id=”l"x/TaxonomyId>
Η κατηγορία στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη ικανότητα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν

<CompetencyEvidence dateOfIncident="2001-08-23" name="Test Score" 
typeDescription="Test Score from internal test" typeld=”54">
Γενική αναφορά στον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες για τον τρόπο με 
τον οποίο θα αξιολογηθεί η δεδομένη ικανότητα και το επίπεδο ικανότητας που έχει ο υποψήφιος με βάση τον 
τρόπο αξιολόγησης.

<EvidenceId description^"Java Test from internally administered test" 
id="547" idOwner="Acme Company"/>
Συγκεκριμένο τεστ για τη μέτρηση της ικανότητας. Θα μπορούσαν να υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόποι 
για να αξιολογήσει κάποιος μία ικανότητα. Σε μία τέτοια περίπτωση θα υπήρχαν παραπάνω επαναλήψεις αυτού 
του στοιχείου.

<NumericValue description="100 point scale" maxValue="100"
minValue="0">89</NumericValue>
</CompetencyEvidence>
Είναι ο βαθμός που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκε.

<CompetencyEvidence dateOfIncident="2001-08-23" name="Years of Experience" 
typeDescription"Years of Experience" typeld="7">

<EvidenceId description"Years of Experience in Competency" id="7" 
idOwner="Acme Company"/>

<NumericValue description"Range in years for
experience">4</NumericValue>
</CompetencyEvidence>
Άλλο κριτήριο για την αξιολόγηση της θέσης είναι τα χρόνια προϋπηρεσίας

<CompetencyWeight type="levelOfInterest">
<NumericValue description"Acme Company Scale 100 point" 
maxValue="100" minValue="0">90</NumericValue>

</CompetencyWeight>
</Competency>
Αναφέρεται ο βαθμός τον οποίο θα έπρεπε να ‘πιάσει’ ο υποψήφιος.

Επιπλέον παραδείγματα

Κάποια άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαν να αναφερθούν είναι:

• Η κατοχή διπλώματος οδήγησης
• Η ύπαρξη πτυχίου κάποιας ανώτατης σχολής
• Αξιολόγηση επικοινωνιακών ικανοτήτων (γραπτών και προφορικών)
• Γνώση ξένης γλώσσας
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με τις παροχές των 
επιχειρήσεων προς τους εργαζομένους (Benefits Enrollments)

Γενικά

Το συγκεκριμένο σχήμα περιγράφει την αναπαράσταση δεδομένων που αφορούν τις παροχές που προσφέρουν 
οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους. Τα δεδομένα αυτά μεταφέρονται μέσα από πολύπλοκα σε σύνταξη 
έγγραφα ανάμεσα στις επιχειρήσεις.

Στόχος

Βασικός στόχος αποτελεί η υποστήριξη επιχειρηματικών διαδικασιών στον τομέα της Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Οι παροχές αυτές συνήθως έχουν να κάνουν με ιατρικές ασφάλειες (δημόσιες και ιδιωτικές), 
ασφάλειες ζωής, επιταγές δώρων και οικογενειακών προϊόντων, είδη και υπηρεσίες αναψυχής κ.ά. Οι παροχές 
αυτές αλλάζουν συνεχώς, μεταβάλλονται και κάποιες από αυτές μεταφέρονται από τη μια επιχείρηση στην 
επόμενη όταν ο εργαζόμενος εγκαταλείψει μία εργασία και συνεχίσει σε κάποια άλλη. Πολλά είναι τα γεγονότα 
που επηρρεάζουν τις παροχές των επιχειρήσεων στους εργαζόμενους. Κάποια από αυτά είναι ο γάμος, η 
γέννηση παιδιού, η αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγές σε νομοθεσίες κ.ά.

Επιχειρησιακοί λόγοι

Ο βασικός λόγος της δημιουργίας ενός τέτοιου προτύπου είναι η παροχή δυναμικών πληροφοριών που 
σχετίζονται με τη διαμοίραση τέτοιου είδους πληροφορίας ανάμεσα σε εμπλεκόμενες επιχειρήσεις. Με τον 
τρόπο αυτό καθίσταται εύκολη και αξιόπιστη η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ φορέων. Στόχος η μείωση του 
κόστους και του χρόνου διαμοίρασης εγγράφων που σχετίζονται με τις παροχές στους εργαζόμενους από 
διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Το πόσο αξία προσδίδει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εξαρτάται 
από το βαθμό υιοθέτησης του προτύπου, αλλά και το βαθμό συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων 
επιχειρήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης ενός τέτοιου προτύπου είναι η μείωση του κόστους 
εισαγωγής δεδομένων σε φόρμες, τα μειωμένα κόστη συντήρησης (βάσεις δεδομένων κ.ο.κ) και κατά συνέπεια 
στη συνεργασία των επιχειρήσεων.

Υποστηριζόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο πρότυπο είναι:

Συνεργασία μεταξύ εταιριών: οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να ανήκουν στον ίδιο τομέα εργασιών χωρίς αυτό 
να είναι απαραίτητο. Ο ρόλος του κάθε συνεργάτη είναι να επικοινωνεί, αποστέλλοντας ή δεχόμενος 
πληροφορία σχετική με τις παροχές που προσφέρονται στους αντίστοιχους εργαζομένους. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών μπορεί να περιλαμβάνει:

1. έναν εργοδότη και έναν ενδιάμεσο φορέα που διαμοιράζει τις πληροφορίες σε έναν όμιλο 
επιχειρήσεων

2. έναν εργοδότη και έναν ασφαλιστικό φορέα

3. έναν τρίτο - ενδιάμεσο οργανισμό και τον ασφαλιστικό φορέα

Το σχήμα που ακολουθεί εξηγεί τις δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ εταιριών - φορέων.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Employers
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Enrollment
Schema

Carrie

Intermed

TPAs & _
Intermediaries

Συνεργασία μεταξύ εταιριών - φορέων με χρήση του προτύπου benefits enrollment [57]

Ένα πρώτο παράδειγμα

Υποθέτουμε ότι κάποιος εργαζόμενος παντρεύεται και αποφασίζει να προσθέσει στην ασφαλιστική του κάλυψη 
τη σύζυγό του. Ο εργαζόμενος στέλνει έγγραφο στο τμήμα ΔΑΠ, στον υπεύθυνο για την ασφάλεια των 
εργαζομένων στην επιχείρηση ή στον φορέα που τον καλύπτει. Οποιοσδήποτε από τους τρεις μπορεί να 
ενημερώσει τους άλλους δύο, ανεξάρτητα από το βαθμό ευθύνης και εμπλοκής του καθένα (δείτε την επόμενη 
εικόνα).
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Διάγραμμα Σχήματος

Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά στα στοιχεία του προτύπου (παρουσιάζονται μόνο τα στοιχεία που 
θεωρούνται ότι χρειάζονται επεξήγηση).

• TransactionType; προσδιορίζει αν η μεταβίβαση είναι μόνο ένα αρχείο ή ολόκληρη δέσμη αρχείων και 
ενεργειών

• CreationDate: η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου
• Originatorld και originatorName: είναι ο κωδικός και το όνομα του «δημιουργού της συναλλαγής»
• Redpientld και recipientName: ο κωδικός και το όνομα αυτού που δέχεται την αίτηση
• Organizationld και OrganizationName: είναι ο κωδικός και το όνομα του οργανισμού - φορεά για 

τον οποίο είναι η αίτηση
• BenefitsAdministrativeAffiliate: περιέχει πληροφορίες για το διαχειριστή που διαχειρίζεται τις 

αιτήσεις για λογαριασμό της επιχείρησης
• Subscriber: περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για την ανάθεση των 

παροχών στους εργαζομένους (είναι αυτός που υπογράφει τις παροχές)
• OriginatingSubscriberData: είναι ο σύνδεσμος μεταξύ δύο πιθανών subscriber
• Coverage: αναφέρεται στον τύπο της κάλυψης - παροχής π.χ ιατροφαρμακευτική κάλυψη
• Employment: πληροφορίες για την κατάσταση του εργαζομένου σε σχέση με την εργασία του
• EmploymentOrganizationGroup: περιλαμβάνει το τμήμα που ανήκει ο εργαζόμενος (π.χ πωλήσεις)
• Medicare: πληροφορίες για τις ιατρικές παροχές

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το γενικό σχήμα για την αναπαράσταση των παροχών από επιχειρήσεις σε εργαζόμενους σε συνεργασία
με άλλες επιχειρήσεις και φορείς[57]
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• BenefitReportinglnformation: περιέχει πληροφορίες για τον τύπο της αναφοράς που χρειάζεται
• Person: προσωπικές πληροφορίες του εργαζομένου που πραγματοποιεί την αίτηση για αλλαγή των 

υπαρχόντων στοιχείων που σχετίζονται με τις παροχές της εταιρίας στον εργαζόμενο
• TierCoverage: αναφέρεται στα στοιχεία της κάλυψης που δίνεται στον εργαζόμενο
• ElectedPlanCode: είναι ο κωδικός του προϊόντος - πακέτου που προσφέρεται στον εργαζόμενο 

από μία τρίτη εταιρία ή από κάποιο φορέα
• Provider: αναφέρεται στον παροχέα της υπηρεσίας. Μπορεί να είναι μία κλινική, ένα γυμναστήριο 

κ.ο.κ
• Carrier: αναφέρεται μόνο σε φορείς που ασχολούνται με ασφάλειες
• PlanCoverageDescription: περιγραφή της κάλυψης - παροχής που προσφέρεται
• Dependent: πρόκειται για το/α άτομο/α που είναι συνδεδεμένο/α με τον εργαζόμενο και 

περιέχονται και αυτοί στις παροχές

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• relationshipCode: οι τιμές που μπορεί να πάρει το συγκεκριμένο πεδίο είναι σύζυγος, πατέρας, 
μητέρα, παππούς, γιαγιά, ανίψι κ.α

Παράδειγμα

Υποθέτουμε ότι έχουμε τον εργαζόμενο Joe Thompson που έχει προσληφθεί από την επιχείρηση Premier 
Company. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απασχολείται στον τομέα της διοίκησης με πλήρη απασχόληση. 
Έχει ιατρική κάλυψη μόνο για τον εαυτό του από την ημερομηνία που προσελήφθη. Τον Μάιο του 2001 ο 
εργαζόμενος συμμετέχει στην κάλυψη που αφορά μόνο τον ίδιο.

<Enrollment creationDate="2001-04-01Τ01:00:00-09:00">
Το ξεκίνημα του στοιχείου Enrollment. Υπάρχει η ημερομηνία δημιουργίας του στοιχείου.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

«Organization organizationName="Premier Company">

To ξεκίνημα του στοιχείου Organization με τιμή το όνομα της επιχείρησης που εργάζεται ο συγκεκριμένος 
εργαζόμενος.

<BenefitsAdministrativeAffiliate>
<OrganizationName>TPA Inc.</OrganizationName>

<EntityRole>Third Party Administrator</EntityRole> 
<IdentificationCode idCodeType="EmployerGenerated">

«IdentificationCodeValue>437280100</IdentificationCodeVa
1 ue>
</IdentificationCode>

</BenefitsAdministrativeAffiliate>
Περιγράφονται τα δεδομένα για την εξωτερική οντότητα. Περιέχει το όνομα του οργανισμού και την μορφή 
του (Third Party Administrator). Ο κωδικός που ακολουθεί συσχετίζει τον οργανισμό με τον συγκεκριμένο 
οργανισμό.

<Subscriber>
<SubscriberType>

<SubscriberTypeCode>Employment</SubscriberTypeCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</SubscriberType>
To συγκεκριμένο στοιχείο περιέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου και τα στοιχεία της παροχής. 
Κάθε οικογένεια που εμπλέκεται έχει ένα στοιχείο Subscriber.

<Person>
<Identi£icationCode idCodeType="SocialSecurityNumber">

<IdentificationCodeValue>536403123</IdentificationCodeValue>
</IdentificationCode>
<PersonName>

< Gi venName >Joe< /Gi venName >
< Fami lyName>Thompson< /FamilyName>

</PersonName>
< Gender>Male</Gender>
<DateOfBirth>1970-06-22</DateOfBirth>
< Con tactInformation>

<PostalAddress>
<CountryCode>US</CountryCode> 
<PostalCode>61043</PostalCode>
<Region>IL</Region>
<Munici pality>Oakwood</Municipa 1ity>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>143 Main Street</AddressLine> 
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
</ContactIn£ormation>
<MaritalStatus>

<MaritalStatusCode>Single</MaritalStatusCode>
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</MaritalStatus>
</Person>

Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

< Coverage>
<TierCoverage coverageType="Preventative Care"> 
<TransactionCode>Add</TransactionCode> 
<GroupNumber>RC10036</GroupNumber>
«COBRAStatus>non-COBRA</COBRAStatus> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>
<CoverageLevel>

<CoverageLevelCode>Employee Only</CoverageLevelCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</CoverageLevel>
«Provider providerType="Primary Care Provider" 

providerTypeQualifier="Person ">

44



< PersonNaine>
<Gi venName > Ga ry< /GivenName>
<FamilyName>Jones</FamilyName>

< /PersonName>
<ProviderId providerIdQuali£ier="Social Security 

Number">59876433l</ProviderId>
</Provider>
<Carrier>

<OrganizationName>ABC HMO</OrganizationName>
<IdentificationCode idCodeType="EmployerGenerated">

<IdentificationCodeValue>13246</IdentificationCodeValue>
</IdentificationCode>

</Carrier>
</TierCoverage>

</Coverage>
To στοιχείο αυτό αναφέρεται στα στοιχεία της ιατρικής κάλυψης ως παροχή. Περιέχεται το είδος της παροχής 
(ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), το όνομα του παροχέα και τον αριθμό κοινωνικής ασφάλειας.

Η χρήση Πληροφοριαχών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

<Employment employeeId="32866">
<EmploymentStatus>

< EmploymentstatusCode>Active</EmploymentStatusCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</Employmentstatus>
<EmploymentLevel>

<EmploymentLevelCode>Ful1 Time</EmploymentLevelCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</EmploymentLevel>
< EmploymentOrganization>

<EmploymentOrganizationGroup>Midwest</EmploymentOrganizationGro
up>

<EmploymentOrganizationGroupType>Region</EmploymentOrganization 
GroupType>
</EmploymentOrganization>
<EmploymentOrganization>

<EmploymentOrganizationGroup>Management</EmploymentOrganization
Group>

<EmploymentOrganizationGroupType>JobCode</EmploymentOrganizatio
nGroupType>
</Emp1oymentOrganization>
<HireDate>2001-05-01</HireDate>

</Employment>
< /Subscriber 
</Organization 
</Enrollment>
To συγκεκριμένο στοιχείο περιγράφει την εργασιακή κατάσταση του εργαζομένου για την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει.

Τον Ιούλιο του 2002, ο εργαζόμενος εισάγει στην ασφαλιστική του κάλυψη και τη σύζυγό του. Συνεπώς, η 
κάλυψη καλύπτει και ένα εξαρτώμενο (dependent) άτομο. Συνεπώς, δημιουργείται ένα νέο έγγραφο που θα 
αναφέρεται στη μεταβολή της παροχής που είχε μέχρι τώρα ο εργαζόμενος.

<Enrollment creationDate="2001-07-15Τ01:00:00-09:00">
Περιγραφή της όλης συναλλαγής - μεταβολής.

<Organization organizationName="Premier Company">

Αναφορά στα στοιχεία της εταιρίας στην οποία απασχολείται ο συγκεκριμένος εργαζόμενος.

<BenefitsAdministrativeAffiliate>
<OrganizationName>TPA Inc.</OrganizationName>
<EntityRole>Third Party Administrator</EntityRole>
<IdentificationCode idCodeType="EmployerGenerated">

<IdentificationCodeValue>437280100</IdentificationCodeValue> 
</IdentificationCode>

</BenefitsAdministrativeAffiliate>
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Περιγράφονται τα δεδομένα για την εξωτερική οντότητα. Περιέχει το όνομα του οργανισμού και τη μορφή 
του (Third Party Administrator). Ο κωδικός που ακολουθεί συσχετίζει τον οργανισμό με το συγκεκριμένο 
οργανισμό.

<Subscriber>
<SubscriberType>

<SubscriberTypeCode>Employment</SubscriberTypeCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</SubscriberType>
To συγκεκριμένο στοιχείο περιέχει όλα τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου και τα στοιχεία της παροχής. 
Κάθε οικογένεια που εμπλέκεται έχει ένα στοιχείο Subscriber.

<Person>
<IdentificationCode idCodeType="SocialSecurityNumber">

<IdentificationCodeValue>536403123</IdentificationCodeValue>
</IdentificationCode>
<PersonName>

<Gi venName >Joe</Gi venName >
< Fami 1 yName>Thompson< /Fami 1 yName >

</PersonName>
<Gender>Male</Gender>
<DateOfBirth>1970- 06-22</DateO£Birth>
<Contact Information 

<PostalAddresa>
<CountryCode>US</CountryCode> 
<PostalCode>61043</PostalCode>
<RegionIL</Region
<Municipali ty>Oakwood</Municipal i ty>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>143 Main Street</AddressLine>
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
</Contact Information 
<MaritalStatus>

<MaritalStatusCode>Married</MaritalStatusCode> 
<StartDate>2001-07-01</StartDate>

</MaritalStatus>
</Person
Προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

< Coverage>
<TierCoverage coverageType="Preventative Care"> 

<TransactionCode>Change</TransactionCode> 
<GroupNumber>RC10036</GroupNumber>
<COBRAS tat us>non-COBRA</COBRAStatus> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>
<CoverageLevel>

<CoverageLevelCode>Employee and 
Spouse</CoverageLevelCode>

<StartDate>2001-07-01</StartDate>
</CoverageLevel>
<Provider provideriype="Primary Care Provider" 

provideriypeQualifier="Person">
<PersonName>

<GivenName>Gary</GivenName> 
<FamilyName>Jones</FamilyName>

</PersonName>
<ProviderId providerIdQualifier="Social Security 

Number">59876433l</ProviderId>
</Providers 
<Carrier>

< OrganizationName>ABC HMO</OrganizationName> 
<IdentificationCode idCodeType="EmployerGenerated">

<IdentificationCodeValue>13246</IdentificationCode
Value>
</IdentificationCode>
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</Carrier>
</ΤίerCoverage>

</Coverage>
Το στοιχείο αυτό περιέχει τις αλλαγές στη μέχρι τώρα κάλυψη του εργαζόμενου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
τροποποιούνται τα στοιχεία του εργαζόμενου και προστίθενται στη βάση δεδομένων, μιας και έχει ήδη 
προστεθεί από πριν. Το επίπεδο ιατρικής κάλυψης πλέον είναι για τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Λιοΐκηαη Ανθρωπίνων Πόρων

<Employment employeeId="32866">
<EmploymentStatus>

<EmploymentstatusCode>Active</EmploymentStatusCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</Employmentstatus>
<EmploymentLevel>

<EmploymentLevelCode>Full Time</EmploymentLevelCode> 
<StartDate>2001-05-01</StartDate>

</Emp1oymentLevel>
<Employment Organization>

< EmploymentOrganizationGroup>Midwest</EmploymentOrganizationGro
up>

< EmploymentOrganizationGroupType>Region</EmploymentOrganization 
GroupType>
</EmploymentOrganization>
<EmploymentOrganizatlon>

<EmploymentOrganizationGroup>Management</EmploymentOrganization
Group>

<EmploymentOrganizationGroupType>Job 
Code</EmploymentOrganizationGroupType>
«/EmploymentOrganization>
<HireDate>2001-05-01</HireDate>

</Employment>
To συγκεκριμένο στοιχείο περιγράφει την εργασιακή κατάσταση του εργαζομένου για την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει.

«Dependent relationshipCode="Spouse">
Το στοιχείο περιγράφει το εξαρτώμενο μέλος προς τον εργαζόμενο. Η σχέση εξάρτησης είναι «σύζυγος».

<Person>
<IdentificationCode idCodeType="SocialSecurityNumber">

<IdentificationCodeValue>256493126</IdentificationCodeValue>  
</IdentificationCode>
<PersonName>

<Gi venName >Ri ta</GivenName>
< FamilyName>Thompson</FamilyName>

</PersonName>
<Gender>Female</Gender>
<DateOfBirth>1975-06-25</DateOfBirth>
<ContactInformation>

<PostalAddress>
<CountryCode>US</CountryCode> 
<PostalCode>61043</PostalCode>
<Region>IL</Region>
<Muni cipali t y>Oakwood< /Municipal i ty>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>143 Main Street</AddressLine>
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
</Con tactInformation 

</Person

Αναγράφονται τα στοιχεία του εξαρτώμενου ατόμου.

<Coverage>
cTierCoverage coverageType="Preventative Care"> 
«TransactionCode >Add</TransactionCode>
« GroupNumbe r>RC10036«/GroupNumber >
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<COBRAS tatus >ηοη-COBRA</COBRAStatus >
«StartDates2001-07-01«/StartDates 
<CoverageLeve1>

<CoverageLevelCode>Employee and Spouse«/CoverageLevelCodes 
<StartDates2001-07-01«/StartDates 

</CoverageLevel>
«Provider providerType="Obstetrics and Gynecology Facility" 

providerTypeQualifier="Non
Person Entity">
<OrganizationName>Chicago Area Medical Group</OrganizatioriName> 
<ProviderId providerldQualifier="Federal Taxpayer 

Identification Number">146879532</ProviderId>
</Provider>
<Carrier>

<OrganizationName>ABC HMO</OrganizationName>
<IdentificationCode idCodeType="EmployerGenerated">

<IdentificationCodeValue>13246</IdentificationCodeValue>
</IdentificationCode>

«/Carriers
</TierCoverage>

</Coverages 
</Dependents 
«/Subscribers 
«/Organizations 
«/Enrollments
Περιέχονται τα στοιχεία της ιατρικής κάλυψης που έχουν αλλάξει λόγω της προσθήκης εξαρτώμενου ατόμου.

Όπως γίνεται κατανοητό το συγκεκριμένο σχήμα επιτρέπει την καταγραφή όλης της γνώσης που σχετίζεται με 
τις παροχές μίας επιχείρησης προς τους εργαζομένους της, χωρίς να εμφανίζονται εμπόδια που σχετίζονται με 
το είδος των παροχών, τη φύση της εργασίας των εργαζομένων, τη δομή και το σύστημα παροχών κάθε 
κράτους (Η ενσωμάτωση διαδικασιών που σχετίζονται με το σύστημα ασφάλειας και υγείας της Ελλάδας στο 
συγκεκριμένο σχήμα, προαπαιτεί την λεπτομερή ενασχόληση με το ελληνικό σύστημα παροχών και ξεφεύγει 
από τους σκοπούς της παρούσας εργασίας).

Η χρήση Πληροψοριαχών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με την τοποθεσία 
(εγκαταστάσεις) μιας εργασίας (Work Site) και το εσωτερικό της 
περιβάλλον (Work Site Environment).

Στόχος

Το συγκεκριμένο πρότυπο στοχεύει στην αναπαράσταση της γνώσης που σχετίζεται με :

• την περιγραφή της τοποθεσίας της εργασίας με τη χωρική έννοια και

• την περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος της εργασίας (εργασιακό περιβάλλον)

Τα συγκεκριμένα σχήματα θα περιλαμβάνουν πληροφορίες για:

• Την τοποθεσία της εργασίας

• Το εργασιακό περιβάλλον

• Τον κώδικα ένδυσης

• Τον εξοπλισμό ασφαλείας

Σχέση του μοντέλου με επιχειρησιακές διαδικασίες

Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχήματα σαν αυτά που θα περιγραφούν στη 
συνέχεια είναι κυρίως η στελέχωση. Στη διαδικασία της επιλογής προσωπικού οι πληροφορίες για την 
τοποθεσία της εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον αποσκοπούν στην απόδοση του γενικότερου κλίματος 
εργασίας στους υποψηφίους, δίνοντάς τους με αυτό τον τρόπο αντικειμενικότερη και πληρέστερη εικόνα για 
την επιχείριση στην οποία δηλώνουν ενδιαφέρον να εργαστούν.

Διάγραμμα σχήματος περιγραφής της τοποθεσίας (εγκαταστάσεων) μιας εργασίας

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η δομή του προτύπου για την περιγραφή της πληροφορίας που σχετίζεται με την 
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο εργασιακός χώρος μιας εργασίας. Τα στοιχεία του σχήματος είναι τα εξής: •

• WorkSiteld: μοναδικό id που χαρακτηρίζει το work site
• Idlssuen η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την πληροφορία που περιέχεται σε κάποιο παράδειγμα 

του προτύπου.
• WorkSiteName: όνομα του work site - κατηγορία χώρου (γραφείο, αποθήκη κτλ)
• WorkSiteDetail: εριγραφή του χώρου
• WorkSiteType: τύπος του χώρου (όροφος, μονοκατοικία κτλ)
• PostalAddress: η πλήρης διεύθυνση του χώρου - εγκαταστάσεων
• TravelDirections: οδηγίες για την προσέγγιση του χώρου
• ParkingDirections: οδηγίες για την ύπαρξη και το είδος parking
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Διάγραμμα σχήματος που περιγράφει την τοποθεσία των εγκαταστάσεων εργασίας[57]

Παράδειγμα χρήσης του σχήματος Worksite

Το επόμενο παράδειγμα περιγράφει την τοποθεσία εγκαταστάσεων της επιχείρησης Research Facility. 
Αναλυτικά:

<WorkSite>
< Works i te Jd>

<Id>RF21</Id>
<Domain>

<IdIssuer>Staffing Company</Idlssuer>
<IdType>WorkSiteId</IdType>

</Domain>
</Worksiteld>

To πρότυπο περιγράφει αρχικά τον εκδότη του προτύπου, δηλαδή αυτόν που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξή 
του.

<WorkSiteName>ResearchFacility</WorkSi teName>
<WorkSiteDetail workSiteType = "Report to permanently">2nd floor of Research 
Wing</WorksiteDetail>

Περιγραφή του work site.

<PostalAddress>
< Coun tryCode>US< /CountryCode>
<PostalCode>60187</PostalCode>
<Region>IL</Region>
<Municipali ty>Wheaton</Municipality>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>455</AddressLine>
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<StreetName>Meadow Parkway</StreetName>
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
Λεπτομέρειες για τη διεύθυνση του work site

<TravelDirections>Take Interstate 405 to Interstate 5. Take exit 6 south. Go 
to 2nd traffic light and make a left turn onto Meadow Parkway. First 
building on right side.</TravelDirections>
<ParkingInstructions>Park in lot south of building. </ParkingInstructions> 
</WorkSite>
Στοιχεία που περιγράφουν τον τρόπο προσέγγισης στο work site, αλλά και τις δυνατότητες για στάθμευση 
στον εξωτερικό χώρο εργασίας.

Ηχρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διάγραμμα σχήματος περιγραφής του εσωτερικού περιβάλλοντος εργασίας

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται το σχήμα που περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με το εσωτερικό 
περιβάλλον μιας εργασίας.
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Διάγραμμα σχήματος περιγραφής του εσωτερικού περιβάλλοντος εργασίας

Τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πρότυπο είναι τα εξής:

• Environmentld: μοναδικό id
• Idlssuer: η οντότητα που ευθύνεται για το id
• IdType: το είδος του id
• EnvironmentName: ένα όνομα που περιγράφει το περιβάλλον εργασίας π.χ γραφείο, αποθήκη
• EnvironmentDescription: σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος
• Considerations: περιγράφει κάποιες ειδικές συνθήκες όπως, εξοπλισμό ασφαλείας, κώδικας 

ενδυμασίας κ.ά.

• TypeConsideration: στο πρώτο τύπο (general consideration) αναφέρονται θέματα όπως η 
δυνατότητα για μεσημεριανό γεύμα, η δυνατότητα να καπνίζει κάποιος κ.ο.κ. Στον τύπο physical 
considerations αναφέρονται θέματα που σχετίζονται με τη φυσική διαρρύθμιση (ασανσέρ, air 
condition, επίπεδο σκόνης, ραδιενέργεια κ.ά) . Στον εξοπλισμό ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται 
οτιδήποτε απαιτείται να φορά ο εργαζόμενος για να προστατευτεί από ενδεχόμενους κινδύνους 
(κράνος, γυαλιά κ.ά). Τέλος, ο ενδυματολογικός κώδικας περιλαμβάνει το στυλ ενδυμασίας που θα 
πρέπει να διαθέτει ο εργαζόμενος (γραβάτα, κουστούμι).

Παράδειγμα χρήσης του σχήματος WorkSiteEnvironment

Το πρότυπο αναπαράστασης της γνώσης που σχετίζεται με το εσωτερικό περιβάλλον μιας εργασίας φαίνεται 
στη συνέχεια με ένα παράδειγμα.

< WorksiteEnvi ronment>
<EnvironmentId>
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<Id>LA21</Id>
<Domain>

<IdIssuer>Staffing Company</Idlssuer>
<IdType>Environment Id</IdType>

</Domain>
</EnvironmentId>

Δίνεται ένα id στο περιβάλλον εργασίας και χαρακτηρίζεται ως προς το ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το id.

< Envi ronmen tName>Labora t ory< /Envi ronmen t Name >
<EnvironmentDescription>Clean Room</EnvironmentDescription>

Ανατίθεται ένα όνομα και μία περιγραφή στο περιβάλλον εργασίας.

<EnvironmentConsideration typeConsideration = "General ">Lunch Room 
Facilities</EnvironmentConsideration>
<EnvironmentConsideration typeConsideration = "Physical ">Wheelchair 
Accessible</EnvironmentConsideration>
<EnvironmentConsideration typeConsideration = "SafetyEquipment">Protective 
clothing required in Clean Room</EnvironmentConsideration> 
<EnvironmentConsideration typeConsideration = "DressCode">Business Casual 
for non-lab activities</EnvironmentConsideration>
</WorkSiteEnvironment>
Περιγράφεται το περιβάλλον εργασίας ως προς τα γενικά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του, τον εξοπλισμό 
ασφαλείας και τον ενδυματολογικό κώδικα.

Ηχρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά την οντότητα «εργασία» 
και την οντότητα «Θέση» σε μία επιχείρηση (fob and Position)

Στόχος

Οι όροι “job” (επάγγελμα-εργασία) και “position” (θέση - πόστο) χρησιμοποιούνται σε διάφορα μοντέλα 
ΔΑΠ. Και οι δύο «οντότητες» περιλαμβάνουν τα τμήματα των καθηκόντων και ευθυνών, των εργασιακών 
πολιτικών, των απαιτήσεων και του προγραμματισμού. Το συγκεκριμένο πρότυπο προσπαθεί να καθιερώσει 
και να περιγράφει τους παραπάνω τρόπους κατά έναν τρόπο που να είναι κοινός σε όλες τις επιχειρήσεις [57].

Με τον όρο «επάγγελμα» μπορούμε να ορίσουμε οποιαδήποτε επαγγελματική άσκηση στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού. Για παράδειγμα: λογιστής, προγραμματιστής κ.ά. Τα επαγγέλματα μπορούν να βασιστούν στην 
εμπειρία που απαιτείται για την εκτέλεση κάποιων δραστηριοτήτων. Διαφέρουν ανάλογα με το πώς ορίζονται 
σε κάθε επιχείρηση και εξαρτώνται από το εργασιακό περιβάλλον, τη βιομηχανία αλλά και τις παρεμβάσεις 
των κρατών. Το επάγγελμα είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο μπορούν να δομηθούν πολλές θέσεις (positions).

Με τον όρο «θέση» χαρακτηρίζουμε το κενό που υπάρχει σε μία επιχείρηση και πρέπει να καλυφθεί με τον 
κατάλληλο ανθρώπινο πόρο. Οι θέσεις είναι στιγμιότυπα των επαγγελμάτων. Το επόμενο σχήμα δείχνει τη 
σχέση επαγγέλματος και θέσης. Το επάγγελμα περιγράφει τη φύση της εργασίας, ενώ η θέση έχει χρονικά, 
τοπικά και οργανωσιακά χαρακτηριστικά. Μπορεί να μεταβάλλεται στο χρόνο, ανάλογα με τον τόπο 
(επιχείρηση) αλλά και σε σχέση με τη δομή του οργανισμού.

Ηχρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχέση «θέσης» με «επάγγελμα»

Υποστηριζόμενες επιχειρησιακές διαδικασίες
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιχειρησιακές διεργασίες στις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα 
σχήματα για την περιγραφή του «επαγγέλματος» και της «θέσης». •

• Διαδικασίες αξιολόγησης: Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση 
επαγγελμάτων - εργασιών, είναι σε θέση να μετρήσουν την πολυπλοκότητα της εργασίας και να 
καθιερώσουν ένα μέτρο σύμφωνα με τη σημαντικότητα και αξία της εργασίας στην επιχείρηση.

• Έλεγχος και κοστολόγηση θέσης: οι πληροφορίες που υπάρχουν για την περιγραφή μιας θέσης 
βοηθούν στον έλεγχο αυτής αλλά και στην εκτίμηση του κόστους στελέχωσής της.

• Αμοιβές και παροχές: ο σωστός προσδιορισμός της θέσης και της εργασίας μπορεί να βοηθήσει 
στον υπολογισμό των αμοιβών και των παροχών.

• Συγκρίσεις μισθών: οι περιγραφές των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων μπορούν να 
συνεισφέρουν στις συγκρίσεις των μισθολογικών καταστάσεων ανάμεσα σε επιχειρήσεις.

• Διοίκηση Ικανοτήτων: οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των 
εργασιών χρησιμοποιούνται ως απαιτήσεις για τις διάφορες θέσεις της επιχείρησης.

• Επιμόρφωση: το κενό ανάμεσα στις απαιτήσεις της θέσης και στις ικανότητες του εργαζόμενου 
μειώνεται με την επιμόρφωση μόνο όταν έχει περιγράφει με τον πλέον σωστό τρόπο η θέση της 
επιχείρησης.

• Στελέχωση: ο υπεύθυνος για τη στελέχωση κάποιου τμήματος μιας επιχείρησης χρησιμοποιεί τις 
περιγραφές των εργασιών και των θέσεων.

• Προγραμματισμός εργασιών: Οι περιγραφές των θέσεων και των εργασιών πρέπει να συμβαδίζουν 
με τις ανάγκες παραγωγής.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διάγραμμα του σχήματος περιγραφής των διαθέσιμων εργασιών σε μία επιχείρηση
(JobHeader)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχήμα που περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες εργασίες σε 
έναν οργανισμό.

Σχήμα που περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες εργασίες σε έναν οργανισμό 

Τα στοιχεία του συγκεκριμένου σχήματος περιγράφονται στη συνέχεια.

• Jobld: ο κωδικός της εργασίας μέσα στην επιχείρηση

• Idlssuer: το τμήμα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για τη συγκεκριμένη εργασία

• IdTyp e: πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό - χαρακτηρισμό της 
εργασίας

• JobTitl e: τίτλος της εργασίας

• JobDescription: περιγραφή της εργασίας

• JobStatus: η κατάσταση της εργασίας (ενεργή ή ανενεργή)

• JobLevel: το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στην ιεράρχηση της εργασίας. Για παράδειγμα, αν 
έχουμε θέση Αναλυτή, υπάρχουν οι κατηγορίες του αναλυτή web εφαρμογών, αναλυτή 
πληροφοριακών συστημάτων, αναλυτή stand-alone εφαρμογών κ.ο.κ. Περιγράφει την οικογένεια 
εργασιών στην οποία ανήκει η εργασία σε σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις μεθόδους 
αξιολόγησης κ.ο.κ.
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• JobCategory: είναι ένα σύνολο από εργασίες με ομοιότητες (π.χ ίδιο θεματικό τομέα) που
καθορίζονται για λόγους της επιχείρησης.

Διάγραμμα του σχήματος περιγραφής των διαθέσιμων θέσεων σε μία επιχείρηση 
(PositionHeader)

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το σχήμα που περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες εργασίες σε 
έναν οργανισμό.

• Positionld: Id που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση

• Idlssuer: πληροφορίες για τον τομέα που είναι υπεύθυνος για τη συγκεκριμένη θέση

• IdTyp e: πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό - χαρακτηρισμό της 
θέσης

• Jobld: η εργασία με την οποία συνδέεται η συγκεκριμένη θέση

• PositionType: περιγράφει τον τύπο της θέσης (προσωρινή, μόνιμη)

• PositionDescription: περιγραφή της θέσης

• PositionStatUS: η κατάσταση της θέσης (ενεργή ή ανενεργή)

• ReportToPositionld: η θέση ενός επιπέδου πιο πάνω στην οποία πρέπει να δίνει αναφορά η 
συγκεκριμένη θέση

• Speciallnstructions: Οδηγίες που σχετίζονται με την εργασία (π.χ: αναφορά κάθε πρώτη του 
μηνός στον υπεύθυνο του τμήματος)

• TypeOfHours: περιγραφή του ωραρίου

Παράδειγμα χρήσης του μοντέλου περιγραφής της εργασίας (JobHeader)

<JobHeader validFrom = "2001-12-15" validTo = "2002-02-15">
<JobId>

<Id>Programmer</Id>
<Domain>

<IdIssuer>ABC Company</IdIssuer>
<IdType>Id</IdType>

</Domain>
</JobId>
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Σχήμα που περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες θέσεις σε έναν οργανισμό

Περιγράφεται η κατηγορία της εργασίας και η εταιρία. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο περιγραφής της εργασίας.

<JobTitle>Web Programmer</JobTitle>
<JobDescription>Web programming. Testing and 

debugging</JobDescription>
<JobStatus>

<Code>l</Code>
<Description>Active</Description>

</JobStatus>
Ο τίτλος της εργασίας ένα επίπεδο πιο κάτω από την κυρίως κατηγορία. Η κατάσταση της εργασίας αναφέρει 
αν είναι ενεργή (1) ή ανενεργή (0).

<JobLevel type = "Family">
<Code>Salaried</Code>
<Description>Salaried, Non-executive Job Family</Description> 
<JobLevel type = "Type">

< Code>PROG</Code>
<Description> Programme r< /De scription>
<JobLevel type = "Step">

<Code>1</Code>
< Descrip tion> Programmer 1 < /Descrip tion>
</JobLevel>

</JobLevel>
</JobLevel>

To συγκεκριμένο στοιχείο περιγράφει την «οικογένεια» εργασιών στην οποία ανήκει η εργασία που 
περιγράφεται. Ανήκει στην κατηγορία των salaried, προγραμματισμού και στο επίπεδο 1.

<JobCategory type = "HighTech">
<Code>Technical</Code>
<Description>High Tech Employeec/Description>

< /JobCa t egory>
</JobHeader>

Η κατηγορία που ανήκει είναι «υψηλής τεχνολογίας» και έχει καθοριστεί από τον οργανισμό για λόγους 
εσωτερικής οργάνωσης.
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Παράδειγμα χρήσης του μοντέλου περιγραφής της θέσης (PositionHeader)

<PositionHeader validFrom = "2001-12-21" validTo = "2002-01-15 ">
<PositionId>
<Id>Programmer1</Id>
<Domain>

<IdIssuer>ABC Company</IdIssuer>
<IdType>Id</IdType>

</Domain>
</PositionId>

Η συγκεκριμένη θέση περιγράφει μία υποκατηγορία της εργασίας - επαγγέλματος του προγραμματιστή. Η 
θέση είναι προγραμματιστής Α επιπέδου.

<JobId>
<Id>Programmer</Id>

</JobId>
To συγκεκριμένο πεδίο δείχνει σε ποια εργασία ανήκει η θέση του προγραμματιστή Α επιπέδου.

<PositionTitle>Associate Programmer - Financial Group</PositionTitle>
<PositionType>Permanent Placement</PositionType>
<PositionDescription>Program according to design documents. Conduct unit 
testing of all work. Document changes made to programs. Specific duties 
include General Ledger, Accounts Payable, and Accounts
Receivable.</PositionDescription>
Περιγραφή του πλήρους τίτλου της θέσης, του τύπου και μία σύντομη αναφορά στις αρμοδιότητες και στα 
καθήκοντα της θέσης.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Λιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

<PositionStatus>
<Code>1</Code>
<Description> Active</Description 

</PositionStatus>
Η κατάσταση της θέσης αναφέρει αν είναι ενεργή (1) ή ανενεργή (0).

<ReportToPositionId>
<ld>Managerl</Id>

</ReportToPositionId>
Η θέση στην οποία δίνει αναφορά είναι ο Manager. Κάθε θέση αναφέρει τον προϊστάμενό της έτσι ώστε να 
μπορεί να ελεγχθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους.

<SpecialInstructions>Report to main lobby on first day of work.
</Special Instructions>
Ο εργαζόμενος που θα καλύψει τη θέση πρέπει να δώσει αναφορά την πρώτη μέρα εργασίας.

< TypeOfHours>Ful11ime</iypeOfHours>
<Quantity>1</Quantity>
</PositionHeader>
Η θέση είναι για fulltime απασχόληση.
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Πρωτόκολλο ανταλλαγής στελεχών (Staffing Exchange Protocol)

Γενικά

Me την έννοια πρωτόκολλο αναφέρεται ένα σύνολο σχημάτων που αλληλεπιδρούν με στόχο την εκτέλεση μιας 
λειτουργίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα παρουσιαστούν τρία σχήματα, τα οποία καλύπτουν διαδικασίες 
στέλεχωσης επιχειρήσεων.

Σκοπός

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο περιγράφει τις διαδικασίες ανταλλαγής στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων. 
Υποστηρίζει τη στελέχωση τμημάτων, την εποχιακή πρόσληψη, την κατανομή των πόρων κ.ά. Αναφορά θα 
γίνει στα εξής σχήματα:

• JobPositionPosting

• JobPositionSeeker

• JobPositionSeekerFeedback

Θέματα στρατολόγησης και στελέχωσης

To Internet έχει μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες επιλέγουν προσωπικό, αλλά και τον τρόπο 
με τον οποίο οι εργαζόμενοι αναζητούν εργασία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε 
οργανισμούς ανά τη γη που προσφέρουν υπηρεσίες στελέχωσης εταιριών. Ο έντυπος τύπος δεν είναι σε θέση να 
καλύψει τις ανάγκες σε καθολικό επίπεδο. Αν και το Internet έχει δώσει νέα ώθηση στην εύρεση στελεχών από 
τη μία, και εργασίας από την άλλη, ακόμα υπάρχουν προβλήματα που εστιάζονται στα:

• Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται στην εύρεση προσωπικού με προσόντα γιατί οι απαιτήσεις σε 
ικανότητες αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς.

• Σήμερα τα δεδομένα για τη στελέχωση των επιχειρήσεων κρατούνται κυρίως σε μορφή κειμένου σε 
κειμενογράφους, σε HTML μορφή ή plain text αρχεία. Αυτό συνεπάγεται δυσκολία στην αναζήτηση, 
στην δεικτοδότηση, στην ανάκτηση, αλλά και στην επαναχρησιμοποίηση.

• Οι καταθέσεις αιτήσεων ευρέσεως εργασίας σε επιχειρήσεις από υποψήφιους εργαζόμενους δεν είναι 
οργανωμένες με τρόπο που να ευνοεί την εκμετάλλευση ευκαιριών.

• Τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα ΔΑΠ αν και κάνουν χρήση του web, αντιμετωπίζουν 
έντονα προβλήματα που προκύπτουν από την ανταλλαγή XML και μη XML δεδομένων.

• Η αυξανόμενη ένταση των δεδομένων για τη στρατολόγηση και η ταχύτητα με την οποία 
δημιουργούνται και μεταφέρονται, δυσκολεύει τους εργοδότες και τους παροχείς υπηρεσιών 
στρατολόγησης στη χρήση και διαχείριση των δεδομένων.

Επιχειρησιακά οφέλη

Η XML παρέχει τα κατάλληλα μέσα σε μία επιχείρηση να συναλλάσσεται με άλλες επιχειρήσεις χωρίς να 
πρέπει να επανακαθορίζει και να υλοποιεί ξεχωριστούς μηχανισμούς ανταλλαγής δεδομένων. Κάποια από τα 
επιχειρησιακά οφέλη από τη χρήση XML σχημάτων στις διαδικασίες στρατολόγησης είναι:
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• Έξυπνες αιτήσεις για αναζήτηση εργαζομένων: Τα XML σχήματα που επιτρέπουν την ανάπτυξη 
διεπαφών για τα συστήματα ΔΑΠ, τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση αιτήσεων για θέσεις (position) 
ή εργασίες (job) από εργοδότες σε online συστήματα στελέχωσης επιχειρήσεων.

• Write once and use everywhere: To κύριο χαρακτηριστικό της XML είναι ότι συντάσσεται μία 
φορά και χρησιμοποιείται παντού (‘write once and use everywhere’). Από τη στιγμή που θα 
συνταχθούν τα έγγραφα περιγραφής της θέσης ή εργασίας μπορούν να αποσταλούν σε πολλαπλά job 
board sites χωρίς να χρειάζεται η μεταβολή του πρωτοκόλλου.

• Ακρίβεια ταύτισης: Το πρότυπο που θα παρουσιαστεί προσφέρει το απόλυτο ‘ταίριασμα’ ανάμεσα 
στις αιτήσεις των εργοδοτών (Job/Position Postings) και τις καταθέσεις των ενδιαφερομένων για 
εργασία (Job/Position Seekers).

• Διαχείριση γνώσης: Σε ένα περιβάλλον στο οποίο η γνώση καθορίζει τα πάντα, η ικανότητα μιας 
επιχείρησης να παρακολουθεί ποιος γνωρίζει τι, είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχία κάθε 
επιχείρησης. Τα standard λεξλόγια για τις ικανότητες και τα προσόντα ανθρώπινων πόρων, με 
χρήση XML, βοηθά τους εργοδότες στην καλύτερη διαχείριση της γνωσιακής βάσης δεδομένων.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Υποστηριζόμενες δυνατότητες

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που υποστηρίζονται είναι:

• Δυνατότητα αποστολής εργασιών-θέσεων από τους αντίστοιχους παροχείς (Job/Position Posting 
Suppliers - JPPS)

• Δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών - δεδομένων για μία θέση ή εργασία

• Δυνατότητα προώθησης πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία στον παροχέα εργασίας

• Δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία από τον παροχέα εργασίας

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης ανάδρασης από το άτομο που αναζητά εργασία απέναντι στους φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες στρατολόγησης σε επιχειρήσεις

• Δυνατότητα ανανέωσης των στοιχείων ενός ατόμου που αναζητά εργασία.

• Δυνατότητα παρακολούθησης των ατόμων που αναζητούν εργασία/θέση.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σχήματα JobPositionPosting, JobPositionSeeker και 
J obPositionSeekerFeedback.

JobPositionPosting

To DTD για την περιγραφή του σχήματος παρέχει τα στοιχεία και τις ιδιότητες για όλες τις εργασίες/θέσεις 
που υπάρχουν διαθέσιμές σε μία επιχείρηση. Τα πεδία του πρώτου επιπέδου είναι τα εξής [57]:

• JobPositionPostingld: πρόκειται για έναν προσδιορισμό που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη 
θέση/εργασία τόσο για τον αποστολέα (εργοδότη), όσο και για τον εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορούν να αναφέρονται σε μία κοινή θέση. •

• HiringOrg: Πρόκειται για τον οργανισμό που αναζητά κάποιον για την πλήρωση μία 
θέσης/εργασίας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και εμφανίζονται στη συνέχεια στο παράδειγμα 
είναι το όνομά του, ο κλάδος στον οποίο ανήκει και οι πληροφορίες επικοινωνίας με την επιχείρηση.
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• PostDetail: Περιέχει πληροφορίες για το άτομο που έστειλε την αίτηση στον οργανισμό που 
παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Το στοιχείο αυτό παρέχει πληροφορίες κυρίως διοικητικές.

• JobPositionlnformation: Πρόκειται για τις πληροφορίες που αφορούν την προσφερόμενη 
θέση/εργασία. Συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος, η περιγραφή και οι απαιτήσεις. Επιπλέον, περιέχονται 
λεπτομέρειες για την τοποθεσία , το πρόγραμμα, τις αμοιβές και τα προσόντα που απαιτούνται. 
Συνδέεται με το σχήμα για τον καθορισμό των ικανοτήτων (competencies).

• HowToApply: Αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση 
για την εργασία/θέση.

• NumberToFill: Το συγκεκριμένο πεδίο δείχνει για πόσες θέσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
συγκεκριμένη αποστολή του σχήματος. Με τον τρόπο αυτό για 10 θέσεις προγραμματιστή δεν είναι 
απαραίτητο να γίνει αποστολή 10 διαφορετικών σχημάτων, αλλά να συμπληρώσουμε στο πεδίο αυτό 
την τιμή 10.

• Procurementlnformation: Αναφέρεται στην προμήθεια που λαμβάνει ο οργανισμός που 
αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εύρεσης στελεχών σε επιχειρήσεις.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

JobPositionSeeker

To DTD για το συγκεκριμένο σχήμα παρέχει τα στοιχεία και τις ιδιότητες για την περιγραφή της εκπαίδευσης 
και της εμπειρίας του υποψήφιου για κάποια θέση/εργασία. Ο υποψήφιος μπορεί να αποστείλει το 
«βιογραφικό» (αίτηση ενδιαφέροντος) του ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα των θέσεων. Τα πεδία του 
πρώτου επιπέδου είναι τα εξής [57]:

• JobPositionSeekerld: Ο κωδικός που χαρακτηρίζει τον αποστολέα της αίτησης για εύρεση εργασίας

• JobPositionApplication: αναφέρεται για ποια θέση/εργασία έχει απαντήσει - καταθέσει αίτηση ο 
ενδιαφερόμενος, καθώς και την ημερομηνία αποστολής.

• Supplier: σημειώνεται ο προμηθευτής της «ευκαιρίας» για εργασία. Για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα 
γραφείο ευρέσεως εργασίας.

• PostDetail: στην περίπτωση που η αίτηση δεν αποστέλλεται από τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά από 
κάποιον εργαζόμενο στην εταιρία ευρέσεως εργασίας, συμπληρώνονται τα δεδομένα αυτού που την 
απέστειλε και το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι έγκυρη.

• PersonalData: τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου εργαζομένου και οι πληροφορίες επικοινωνίας.

• Profile: αναφέρεται στο τι επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σε σχέση με τις απολαβές του, το ωράριο, το 
περιβάλλον εργασίας του.

• EmploymentReferences: αναφορές από άλλες εργασίες του/της υποψηφίου/ας.

• CampaignSource: αναφέρεται στο πρόγραμμα μέσω του οποίου ενδεχομένως να γίνει η πρόσληψή 
του/της.

JobPositionSeekerFeedback

Το συγκεκριμένο σχήμα αναφέρεται στην αντίδραση του παροχέα εργασίας στον υποψήφιο εργαζόμενο που 
αποστέλλει μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα πεδία του πρώτου επιπέδου είναι τα εξής [57]:
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• JobPositionPostingld: πρόκειται για έναν προσδιοριστή που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη 
θέση/εργασία τόσο για τον αποστολέα (εργοδότη), όσο και για τον εργαζόμενο. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορούν να αναφέρονται σε μία κοινή θέση.

• JobPositionSeekerld: ο κωδικός που χαρακτηρίζει τον αποστολέα της αίτησης για εύρεση 
εργασίας.

• Rating: ένας βαθμός που δίνεται στον υποψήφιο ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης και τα 
επιθυμητά προσόντα.

• CompensationDescription: οι επιθυμητές απολαβές του υποψηφίου βαθμολογούνται σε σχέση με 
αυτές που προσφέρονται από τη θέση/εργασία.

• JobPositionRequirements: η εκπαίδευση και η εμπειρία του υποψηφίου βαθμολογείται σε σχέση 
με αυτά που απαιτούνται από τη θέση.

• JobPositionLocation: ο τόπος διαμονής του υποψηφίου συγκρίνεται με αυτόν της θέσης/εργασίας.

• WorkEnvironment: οι απαιτήσεις του υποψηφίου που σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας 
σχετίζονται με το περιεχόμενο της θέσης.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Επιχειρησιακές διαδικασίες 

Ρόλοι

Το παρόν σύστημα εύρεσης στελεχών μέσω Internet, εμπλέκει ένα σύνολο από τελικούς χρήστες - 
υποψηφίους και ενδιάμεσους. Επειδή, οι τύποι των τελικών χρηστών και των ενδιάμεσων διαφέρουν και μπορεί 
να αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες σε στελέχη και με την εμφάνιση νέων τεχνολογιών (και άρα νέων 
αναγκών), το πρωτόκολλο ανταλλαγής στελεχών χρησιμοποιεί γενικές περιγραφές για τα εμπλεκόμενα μέρη:

• Job/Position Posting Supplier (JPPS). Πρόκειται ουσιαστικά για τον οργανισμό που αναζητά 
στελέχη. Είναι ο παροχέας της θέσης/εργασίας.

• Job/Position Posting Consumer (JPPC). Αναφέρεται στον οργανισμό που δέχεται τις αιτήσεις για 
διαθέσιμες θέσεις/εργασίες και δημιουργεί λίστες με αυτές. Οι λίστες αυτές μπορεί να είναι για εσωτερική 
χρήση, αλλά μπορεί να δημοσιεύονται και στο Internet. Μία επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες 
στελέχωσης εταιριών μπορεί να κατέχει αυτόν το ρόλο.

• Job/Position Seeker (JPS). Αναφέρεται στο άτομο που αναζητά θέση εργασίας.
• Job/Position Seeker Supplier (JPSS). Αναφέρεται στον οργανισμό που αναλαμβάνει εκ μέρους του 

υποψηφίου εργαζόμενου να αναζητήσει εργασία. Μπορεί να ταυτίζεται με το JPPC, χωρίς αυτό να είναι 
απαραίτητο.

• Job/Position Seeker Consumer (JPSC). Πρόκειται για την επιχείρηση που δέχεται τους υποψηφίους 
για ανέρευση εργασίας/θέσης (Λόγω της προέλευσης του συγκεκριμένου σχήματος - Η.Π.Α - υπάρχει η 
συγκεκριμένη οντότητα. Με τα ελληνικά δεδομένα ο JPSS και ο JPSC ταυτίζονται). Ουσιαστικά θα είναι 
μία επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενο (JPPS). Ενδέχεται όμως, να αποστέλλονται υποψήφιοι σε 
επιχειρήσεις χωρίς να έχει ζητηθεί, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν κάποιοι υποψήφιοι.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

JPPS, JPSC JPPS, JPPC, JPSS, JPSC JPPC, JPSS JPS

Σχέση μεταξύ των προαναφερθέντων οντοτήτων[57]

Περιγραφή ρόλων

Διαδικασία αποστολής αίτησης αναζήτησης προσωπικού (JobPositionPosting Activity)

Η συγκεκριμένη μέθοδος παρέχει ένα πρότυπο για την ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης από τη μεριά της 
επιχείρησης που αναζητά εργαζομένους, προς τον παροχέα υπηρεσιών στελέχωσης. Ο παροχέας αυτός θα 
μπορούσε να ήταν μία εκ των δεκάδων online ιδιωτικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στο Διαδίκτυο ή ακόμα 
και ένας δημόσιος φορέας όπως ο Ο.Α.Ε.Δ. Οι συμμετέχοντες σε αυτήν τη διαδικασία είναι οι JPPS και JPPC. 
Ακολουθεί το παράδειγμα (αλληλεπίδρασης ενός JPPS και ενός JPPC.

Η οντότητα JPPS αποστέλλει αίτηση στην JPPC μέσω ενός «φακέλου» (Envelope), ο οποίος περιέχει το XML 
μήνυμα. Το μήνυμα αυτό περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με την εργασία/θέση όπως οι απαιτήσεις του 
οργανισμού. Με τη σειρά της η οντότητα JPPC, πιστοποιεί το περιεχόμενο του μηνύματος. Αν η πιστοποίηση 
είναι επιτυχής, τότε προχωρά στην καταχώρηση στο σύστημα του γραφείου ή στην αποστολή σε άλλο 
οργανισμό - φορέα. Το σχήμα που προτείνεται δε διαθέτει λειτουργίες ανανέωσης (update) των υπαρχόντων 
στοιχείων. Είναι βέβαιο, όμως, ότι η δυνατότητα αυτή μπορεί να προβλεφθεί και να ενσωματωθεί σε επόμενη 
έκδοση. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το μήνυμα που αποστέλλεται στο JPPC περιέχει μία συγκεκριμένη 
ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύει το μήνυμα. Όταν περάσει η ημερομηνία αυτή, ο JPPS στέλνει ειδοποίηση 
στο JPPC έτσι ώστε να αποσύρει την αίτηση ή να την ενεργοποιήσει με νέα έγκυρη ημερομηνία. Το επόμενο 
σχήμα αποδίδει διαγραμματικά την πορεία που έχει περιγράφει ως τώρα.

Επικοινωνία ανάμεσα στην επιχείρηση που αναζητά προσωπικό και στην εταιρία που παρέχει υπηρεσίες 
στελέχωσης (JobPositionSeeker Activity)

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρέχει την μέθοδο για τη μεταφορά πληροφορίας που σχετίζεται με το 
άτομο που αναζητά εργασία. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αυτή είναι οι οντότητες JPSS (παροχέας 
υπηρεσιών στελέχωσης επιχειρήσεων) και JPSC (οργανισμός που αναζητά στελέχη). Το επόμενο παράδειγμα 
παρουσιάζει την αντίστοιχη επικοινωνία.
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Διάγραμμα αναπαράστασης της διαδικασίας αποστολής αίτησης για ανέρευση προσωπικού [55, 57]

Ο οργανισμός που αναζητά στελέχη ([PSC) εκτελεί μία αίτηση στέλνοντας ένα μήνυμα στην οντότητα JPSS. Η 
τελευταία, αξιολογεί την αίτηση και ανταποκρίνεται για το αν υπάρχουν πιθανοί υποψήφιοι που να ταιριάζουν 
με τα κριτήρια. Αν υπάρχει υποψήφιος αποστέλλεται στην JPSC ο φάκελός του. Το μήνυμα θα περιέχει μία 
πληθώρα πληροφοριών, όπως προσόντα, ικανότητες, εκπαίδευση κ.ά. Η οντότητα JPSC αξιολογεί την 
πληροφορία που της έχει αποσταλεί και είτε ζητά επιπλέον στοιχεία, είτε αποδέχεται το άτομο, είτε το 
απορρίπτει. Η διαδικασία της ανάδρασης αποτελεί τμήμα που θα αναφερθεί στη συνέχεια.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Π ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Διάγραμμα αναπαράστασης της επικοινωνίας ανάμεσα στην επιχείρηση που αναζητά εργαζόμενο και 
στον οργανισμό που τροφοδοτεί εταιρίες με στελέχη [57]

Δραστηριότητα ανάδρασης ανάμεσα στην επιχείρηση που αναζητά προσωπικό και στον παροχέα 
υπηρεσιών στελέχωσης, μετά από αποστολή της δεύτερης οντότητας (παροχέα υπηρεσιών στελέχωσης) 
προς τη πρώτη (επιχείρηση) αιτήσεων προς αξιολόγηση (JobPositionSeekerFeedback (JBSF) 
Activity)

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα περιγράφει την ανάδραση της οντότητας JPSC στην JPSS αναφορικά με την 
καταλληλότητα του JPS ως προς την οντότητα JPP. Η ανάδραση μπορεί να περιέχει πληροφορίες που 
σχετίζονται με:

• Την πληροφόρηση του παροχέα θέσεων για επιπλέον στοιχεία όσο αφορά τον εργαζόμενο
• Την απόρριψη ή την αποδοχή ενός φακέλου

• Την παροχή πληροφόρησης που θα βοηθήσει τον παροχέα στελεχών σε επόμενη αποστολή 
ανάλογων μηνυμάτων

Πιο αναλυτικά: η οντότητα JPSC λαμβάνει το μήνυμα που περιγράφει τον υποψήφιο και ζητά επιπλέον 
πληροφορίες. Η οντότητα JPSS παρέχει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ακολουθεί η επιβεβαίωση 
αποστολής και λήψης του μηνύματος από την αντίστοιχη οντότητα.
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JobPositionSeeker Feedback

JcbPositiai
Seeker
Supplier

—1------

JobPositionSeeker Feedback

Confirmation

I

Διάγραμμα αναπαράστασης της ανάδρασης ανάμεσα στην επιχείρηση που αναζητά προσωπικό και στον
παροχέα υπηρεσιών στελέχωσης

Σε ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσαν να προστεθούν και να διατηρούνται στοιχεία που αφορούν το ιστορικό 
που καταγράφει την επαγγελματική εμπειρία του κάθε υποψηφίου. Το σχήμα ονομάζεται 
EmploymentHistory.

Τα στοιχεία αυτού του σχήματος είναι:

• EmployerOrg: ο εργοδότης του υποψηφίου

• EmployerOrgName: το όνομα της προηγούμενης επιχείρησης - εργοδότη του υποψηφίου

• EmployerContactlnfo: πληροφορίες επικοινωνίας με την προηγούμενη επιχείρηση - εργοδότη 
του υποψηφίου

• ContactMethod, LocationSummary, Municipality, Region, CountryCode, PostalCode:
πληροφορίες για τον τρόπο επικοινωνίας με την προηγούμενη επιχείρηση και δεδομένα για τον τόπο 
και τη διεύθυνση της εταιρίας

• PositionHistory, Title, PositionLocation: περιγραφή της προηγούμενης θέσης

• Compensation, StartingCompensation, EndingCompensation: αμοιβές και παροχές

Με όμοιο τρόπο απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση του υποψηφίου είναι και το εκπαιδευτικό του 
υπόβαθρο. Το σχήμα EducationalHistory παρουσιάζεται στη συνέχεια. Τα πεδία είναι: SchoolOrlnstitution, 
schoolType, SchoolName, LocationSummary, Municipality, Region, CountryCode, PostalCode που 
κρατούν δεδομένα για το εκπαιδευτικό ίδρυμα, Degree, degreeType, DegreeName, DegreeDate που κρατούν 
πληροφορίες για τη βαθμολογία του υποψηφίου. Major και minor που είναι τα πεδία στα οποία έχει ειδικευτεί 
ο υποψήφιος.
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με το επαγγελματικό ιστορικό του υποψηφίου
ι

Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό ιστορικό του υποψηφίου

Τέλος, πληροφορίες κρατούνται και για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, μιας και κρίνονται 
απαραίτητες για την αξιολόγησή του..
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Σχήμα που αναπαριστά τη γνώση για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του υποψηφίου

Τα πεδία που συγκροτούν το σχήμα είναι η χώρα που υπηρέτησε, το αντικείμενο με το οποίο ασχολήθηκε, ο 
βαθμός που ενδεχομένως να έχει αποσπάσει, το χρονικό διάστημα της θητείας αλλά και κάποια σχόλια.

Παραδείγματα

Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης των παραπάνω σχημάτων, παρατίθενται τρία παραδείγματα χρήσης 
αυτών των σχημάτων.

JobPositionPosting 
<JobPositionPosting>

<JobPositionPostingId idOwner = "goodcompany">99999977777 
</JobPositionPostingId>
<HiringOrg>

<HiringOrgName>Goodcompany, Inc.</HiringOrgName>
< Web Si te>ht tp: //www. goodcompany. com</WebSi te>
<Industry>

<SummaryText>Financial Planning Software</SummaryText>
</Industry»

Στοιχεία που περιγράφουν την επιχείρηση και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται.
«Contact type = "bzmanager">

<PersonName>
<Gi venName >Paul< /Gi venName >
<FamilyName>Dupont</FamilyName>

</PersonName>
<PositionTitle>HR Manager</PositionTitle>
<PostalAddress>

<CountryCode>FR</CountryCode>
<PostalCode>750026</PostalCode>
<Municipality>Paris</Municipali ty>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>66, Rodman St</AddressLine>
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
</Contact>
</HiringOrg>
Τα συγκεκριμένα στοιχεία περιγράφουν τον υπεύθυνο επικοινωνίας εκ μέρους της επιχείρησης που ζητά 
προσωπικό. Είναι ουσιαστικά ο υπεύθυνος για την πρόσληψη.
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<PostDetail>
<StartDate>

<Date>2001-0B-04</Date>
</StartDate>
<EndDate>

<Date>2002-01-01</Date>
</EndDate>

Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την αίτηση που αποστέλλεται στον οργανισμό που αναλαμβάνει την 
εύρεση προσωπικού. Τέτοια στοιχεία είναι οι ημερομηνίες αποστολής της αίτησης αλλά και η ημερομηνία 
λήξης της αίτησης (μέχρι πότε θα είναι online η αίτηση).

<PostedBy>
<Contact type = "recruiter"»
<PersonName>

<Gi venName >Marie</Gi venName »
< Fami lyName>Bone t< /Fami lyName>

< / PersonName>
<E-mail>marie.bonet@goodcompany. com</E-mail>

</Contact>
</PostedBy>
</PostDetail>
Τα συγκεκριμένα πεδία αποθηκεύουν πληροφορίες για τον εργαζόμενο που απέστειλε την αίτηση για εύρεση 
εργασίας.

<JobPositionInformation>
<JobPoai tionTitle>PR Specialist·:/JobPositionTi tle>
< JobPositionDescription>

<Classification>
<DirectHireOrContract>

<SummaryText>Contract to direct hire is desirable. 
</SummaryText>

</DirectHireOrContract>
<Duration>

< Temporaryr>
<TermLength>6 months</TermLength> 
<SummaryText>Evaluation for direct hire after 6 
months
</SummaryText>

< /Temporary»
</Duration>
</Classification»

Ξεκινά η περιγραφή της θέσης/εργασίας. Αναφέρεται ο τίτλος της θέσης, ο τύπος πρόσληψης (πρόσληψη ή 
σύμβαση), η διάρκεια πρόσληψης και το χρονικό διάστημα αξιολόγησης.

<EssentialFunctions>
<UL>

<LI>Develop and implement corporate and product PR programs 
aligned with company objectives to generate positive press 
coverage;</LJ>
<LI>Research, develop and maintain press and analyst 
database;</LI>
<LI>Cultivate relationships with targeted press and industry 
analysts;</LI>
<LI>Research, write and distribute all PR and supporting 
material;</LI>
<LI>Proactively pitch news and articles to the press; work 
closely with product managers to develop consistent key 
messages.</LI>
<LI>Help develop and manage PR budget.</LI>

</UL>
</EssentialFunctions>
Περιγραφή των βασικών λειτουργιών που θα καλείται να εκτελεί ο υποψήφιος. Το τμήμα αυτό του σχήματος 
είναι πολύ σημαντικό καθώς η σωστή αποτύπωση των καθηκόντων του υποψηφίου, θα αποφέρει και το ανάλογο
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άτομο. Ουσιαστικά αναφέρεται η περιγραφή θέσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιχείρηση είναι η 
ύπαρξη οργανωμένου τμήματος Ανθρώπινων Πόρων.

<CompensationDescription>
<Pay>

<SalaryAnnual currency = "EUR">55, 000</SalaryAnnual>
</Pay>
<BenefitsDescription>

<P>An attractive benefit package, including:</P>
<UL>

<LI>Dental</LI>
<LI>Medical</LI>
<LI>Retirement Plan</LI>
<LI>Dependent care</LI>

</UL>
</BenefitsDescription>

</CompensationDescription>
</JobPositionDescription>
Περιγραφή των παροχών που προσφέρονται στον υποψήφιο εργαζόμενο. Αναφέρεται τόσο το οικονομικό 
τμήμα, όσο και αυτό (εφόσον υπάρχει) που αφορά τις παροχές υπηρεσιών.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

<JobPositionRequirements>
<QualificationsRequired>

<Qualification type = "skill" yearsOfExperience = "2" level = 
"4" interest ="3">Powerpoint 
t</Qualification>
<Qualification type = "skill" yearsOfExperience = "1" level = 
"3" interest = "3">MSFrontPage 
</Qualification>
<Qualification type = "education">This position requires at 
least a four year degree in Communications or equivalent work 
experience.
</Qualification>
«Qualification type = "experience" yearsOfExperience = "3" 
level = "5" interest = "4">Minimum 3 years experience in public 
relations.</Qualification>
</QualificationsRequired>

</JobPositionRequirements>
</JobPositionlnformation>
Τα συγκεκριμένα στοιχεία περιγράφουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τις γνώσεις, την εμπειρία και τις 
ικανότητες.

<HowToApply distribute = "internal">
<ApplicationMethods>

<InPerson>
<SummaryText>Qualified candidates are encouraged to 
apply at Goodcompany's HR office.

< /SummaryText>
</InPerson>

</ApplicationMethods>
</HowToApply>
<HowToApply>

<ApplicationMethods>
<ByEmail>

<E-mail>jmangler@goodcompany.com</E-mail> 
<SummaryText>Qualified candidates should submit their 
resumes via e-mail to Paul Dupont at<Link mailTo =
"paul.dupont@goodcompany.com">paul.dupont@goodcompany.co 
m</Link>.</SummaryText>

</ByEmail>
</ApplicationMethods>
</HowToApply>
Τρόποι με τους οποίους οι υποψήφιοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με την εταιρία που αναζητά στελέχη. Στο 
συγκεκριμένο παράδειγμα, θα πρέπει είτε να έρθουν στα γραφεία της επιχείρησης, είτε να αποστείλουν e-mail.

<NumherToFi 11 > 1 < /NumberToFi 11 >
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</JobPositionPosting>
Έχει προκηρυχθεί μόνο μία θέση

JobPositionSeeker

<JobPositionSeeker>
<JobPositionSeekerId>foo-YP17-bar</JobPositionSeekerId>
<PersonalData>

<PersonName>
<FormattedName>JOHN Q. SEE!CER</FormattedName> 

</PersonName>
<PostalAddress>

< CountryCode>US</CountryCode> 
<PostalCode>60657</PostalCode>
<Region>111inois</Region»
<Municipality>Chicago</Municipality>
<DeliveryAddress>

<AddressLine>332 Belmont, Apt. 1805</AddressLine> 
</DeliveryAddress>

</PostalAddress>
<VoiceNumber»

<TelNumber>(773) 935-9175</TelNumber>
</Voi ceNumber>
</PersonalData>

Τα προσωπικά στοιχεία του ατόμου που αναζητά εργασία.

<Resume>
<StructuredResume>

<SummaryText>SUMMARY Employee benefits professional with 
experience focused on retirement plans. Extensive work in the 
changing requirements and issues that impact qualified 
retirement plans. Technical skills honed in consulting, 
administrative, and legal environments.
</SummaryText>
<EducationQualifs>

<SchoolOrInstitution>
<SchoolName>Loyola University</SchoolName> 
<LocationSummary>

<Municipality>Chicago</Municipali ty> 
<Region>IL</Region>

</LocationSummary>
<EduDegree>Master of Science</EduDegree>
<EduMajor>Industrial Relations</EduMajor> 
<SummaryText>Benefits and

Compensation/SummaryText>
</School OrInstitution>

<School OrInstitution>
<SchoolName>Calvin College</SchoolName> 

<LocationSummary>
<Municipality>Grand 
Rapidsc/Municipality»
<Region>MI</Region»

</LocationSummary>
<EduDegree>Bachelor of Arts</EduDegree> 
cEduMajor>History</EduMajor>

</School OrInstitution>
</EducationQualifs>

Αναφέρονται τα προσόντα που έχει ο υποψήφιος σε σχέση με την εκπαίδευσή του. Υπάρχει περιγραφή της εμπειρίας του 
και κατόπιν δεδομένα που σχετίζονται με την εκπαίδευσή - μόρφωσή του. Για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης υπάρχει 
ένα στοιχείο < SchoolOrlnstitution > </SchoolOrInstitution>.

< EmploymentHi story> 
<Position>
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<EmployerName>Budget Bent a Car Corporate on < /Emp 1 oye rName > 
<JobPositionLocation>

<LocationSuimary>
<Municipality>Lisle</Municipality>
<Region>IL</Region>

</LocationSummary>
</JobPositionLocation>
<PositionTitle>Benefits Analyst</PositionTitle>

<EffectiveDate>
<StartDate>

<Date>1997</Date>
</StartDate>
<EndDate>

<Date>Present</Date>
</EndDate>

</EffectiveDate>
<SummaryText>- Serve as point person for 12+ 
acquisitions of companies with net worth of over $600 
million and combined benefit budgets of over $50 
million. - Advise management concerning ongoing 
compliance, financial, and plan design issues for 
company benefit plans and programs and those of acquired 
companies. - Review compensation and benefit information 
from acquired companies and recommend appropriate 
strategies to transition into existing compensation, 
benefit programs, and HRIS system. - Perform cost 
analysis of medical and other healthcare plan trends in 
connection with bidding for $13 million medical and 
dental budget administered by third party 
provider.</SummaryText>

</Position>
Ακολουθεί η περιγραφή της εργασιακής εμπειρίας. Τίτλος θέσης, τόπος εργασίας, όνομα εταιρίας, ημερομηνία 
έναρξης κτήσης της θέσης και τέλους αυτής.

<Position>
<EmployerName>The Segal Company</EmployerName>
<JobPositionLocation>

<LocationSummary>
<Municipality>Chicago</Municipality>
<Region>IL</Region>

</LocationSummary>
</JobPositionLocation>
<PositionTitle>Administrative Analyst</PositionTitle>
<EffectiveDate>

<StartDate>
<Date>1994</Date>

</StartDate>
<EndDate>

<Date>1997</Date>
</EndDate>

</EffectiveDate>
<SummaryText>- Researched impact of potential benefit changes 
to clients plans and provided benefit communications for this 
national consulting firm with multi-employer client base. - 
Verified and performed calculations of accrued benefits for 
retiring participants. - Initiated and processed annual renewals 
of fiduciary liability insurance accounts of firm clients which 
produced annual commission revenue of over $70,000 for the 
office.</SummaryText>

</Position>
</EmploymentHistory>
</StructuredResume>
</Resume>
</JobPositionSeeker>

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Για κάθε προηγούμενη εργασιακή εμπειρία υπάρχει ένα πεδίο
< EmploymentHistory > < /EmploymentHistory >.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Λιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

JobPositionSeekerFeedback
<Feedback>

<JobPositionPostingld>999</JobPositionPostingId>
<JobPositionSeeker!d>001</JobPositionSeekerId>

<Status>HIRED</Status>
<Rating>7</Rating>
<SummaryText>Misc Information</SummaryText>

To σχήμα που περιγράφει την ανάδραση της επιχείρησης που αναζητά προσωπικό, ξεκινά με τους κωδικούς 
της αίτησης και την κατάσταση του μηνύματος. Ο «φάκελος» που εστάλη στην επιχείρηση έγινε αποδεκτός και 
άρα ο εργαζόμενος θα προσληφθεί.

<EssentialFunctions>
<Rating>8</Rating>
<SummaryText>Misc Essential Functions Suitability- 
Information 
</SummaryText>

</EssentialFunctions>
Η αξιολόγηση του υποψηφίου σε σχέση με τις απαιτήσεις της θέσης.

<JobPositionReguirements>
<QualificationsRequired>

<Rating>4</Rating>
<SummaryText>Misc Required Qualifications Suitability 
Information 
</SummaryText>

</QualificationsRequired>
Η αξιολόγηση του υποψηφίου αναφορικά με τα προσόντα του.

<QualificationsPreferred>
<Rating>4</Rating>

<SummaryText>Misc Preferred Qualifications Suitability 
Information 
</SummaryText>

</QualificationsPreferred>
Η αξιολόγηση του υποψηφίου αναφορικά με τα προσόντα που θα έπρεπε να έχει.

<WorkEligibilityStatus>
<Rating>4</Rating>
<SummaryText>Misc Eligibility Suitability Information</SummaryText> 

</WorkEligibilityStatus>
</JobPositionRequirements>

Αναφέρεται στο κατά πόσο κατάλληλος είναι ο υποψήφιος για τη συγκεκριμένη θέση (βαθμός 
καταλληλότητας)

<Other>
<Category>X</Category>
<Rating>5</Rating>
<SummaryText>Misc X Suitability Information</SummaryText>

</Other>
</Feedback>
Συνολική αξιολόγηση της ικανότητας πλήρωσης της θέσης
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Άλλη προσέγγιση

Η βελτίωση στα σχήματα που προτείνονται παραπάνω για τη διαχείριση των θέσεων εργασίας ανάμεσα στους 
εργαζομένους, στις επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας και στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
στελέχωσης προκύπτει από την ομαδοποίηση των οντοτήτων JPPS, JPPC, JPSS, JPSC. Θα μπορούσαν να 
ορισθούν οι εξής οντότητες:

• Staffing Supplier (SS): πρόκειται για την επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης στελεχών

• Staffing Customer (SC): πρόκειται για την επιχείρηση που αναζητά προσωπικό

• Human Resource: το άτομο που αναζητά εργασία

Η επικοινωνία ανάμεσα στον πομπό εργασιών (SS) και στο δέκτη (SC) θα μπορούσε να περιγράφει ως εξής: Ο 
SS παρέχει πόρους στον SC σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει καταθέσει ο τελευταίος στον SS. Ο SS 
«ταιριάζευ> απαιτήσεις με διαθεσιμότητα. Κάθε ζευγάρι απαιτήσεων-διαθεσιμότητας που ταιριάζει 
αποστέλλεται στον SC. Σχηματικά αυτό περιγράφεται ως εξής:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Στην πρώτη προσέγγιση που παρουσιάστηκε δεν υπήρχε επικοινωνία ανάμεσα στην εταιρία που αναζητά 
προσωπικό και στον υποψήφιο εργαζόμενο. Στη συνέχεια θα περιγράφει σύντομα μία συναλλαγή ανάμεσα σε 
αυτά τα μέρη (SC και Human Resource). Ο υποψήφιος για τη θέση εργασίας μπορεί να ενημερώνεται για την 
πορεία της αίτησης του είτε απευθείας διαμέσου του Internet (Option “a”), είτε να ενημερώνεται διαμέσου 
του φορέα που στελεχώνει επιχειρήσεις (Option “b”) (Επόμενο σχήμα).
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Συναλλαγή ανάμεσα στην οντότητα SC και στο Human Resource

Σχήμα αναπαράστασης της επικοινωνίας ανάμεσα στις οντότητες SS, SC και Human Resource

Τα πεδία θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραμένουν σχεδόν τα ίδια όπως αναφέρθηκαν στην πρώτη 
προσέγγιση. Υπάρχουν οι πληροφορίες επικοινωνίας (Contactlnfo), ο τρόπος επικοινωνίας με τον υποψήφιο 
(ContactMethod), η περιγραφή της θέσης (Objective), τα απαραίτητα προσόντα (Qualifications), κάποιοι 
οργανισμοί στους οποίους είναι μέλος ο υποψήφιος (Association), κάποια σχόλια (Comments), εξωτερικά 
XML σχήματα (είναι ο παροχέας υπηρεσιών στελέχωσης, η εταιρία που αναζητά στελέχη κτλ), ιστορικό 
εμπειρίας (EmploymentHistory), ιστορικό εκπαίδευσης (EducationHistory) και ιστορικό εκπλήρωσης 
στρατιωτικής θητείας (MilitaryHistory). Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η δεύτερη προσέγγιση που περιγράφει 
την επικοινωνία ανάμεσα στον παροχέα υπηρεσιών στελέχωσης, στο άτομο που αναζητά εργασία και στην 
επιχείρηση.

Σχήμα για τη δεύτερη προσέγγιση που περιγράφει την επικοινωνία ανάμεσα στον παροχέα υπηρεσιών 
στελέχωσης, στο άτομο που αναζητά εργασία και στην επιχείρηση [57]
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Σχήμα για την αναπαράσταση της γνώσης που αφορά τον έλεγχο του 
υποφηφίου σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει δηλώσει (Background 
Checking)

Στόχος

Ο βασικός στόχος ενός τέτοιου σχήματος είναι να αναπτυχθούν πρότυπα που θα χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων των εργαζομένων. Η ύπαρξη συστημάτων από εταιρίες που κρατάνε 
στοιχεία για τους εργαζόμενούς τους είναι πλέον διαδεδομένη. Η διαφορετικότητα αυτών των συστημάτων και 
η ανομοιογένεια στη διαχείριση των δεδομένων δημιουργεί προβλήματα διασύνδεσης. Δεν είναι λίγες οι φορές 
που η παρουσίαση συστατικών επιστολών και διαπιστευτηρίων σε έναν εργοδότη τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο 
έλεγχος πιστοποίησης αυτών γίνεται μόνο μέσω αλληλογραφίας και τηλεφωνημάτων. Το σχήμα που 
προτείνεται να ενσωματωθεί στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, χαρακτηρίζεται από καθολική αποδοχή 
του τρόπου αναπαράστασης τέτοιου είδους πληροφορίας.

Το σχήμα που προτείνεται επιτρέπει μέσω του συστήματος στο οποίο θα εφαρμοστεί να αποστέλλονται 
αιτήσεις για έλεγχο εγκυρότητας στοιχείων για εργαζόμενους που είναι υποψήφιοι για ανάληψη κάποιας θέσης. 
Με έναν τέτοιο τρόπο τα αποτελέσματα είναι άμεσα, μιας και το μόνο που «εκτελείται» είναι ένα ερώτημα στο 
σύστημα. Θα παρουσιαστούν δύο σχήματα. Το πρώτο [57], περιγράφει τις ερωτήσεις που γίνονται από τον 
υπεύθυνο ενός τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε κάποιο φορεά που κρατά όλα τα στοιχεία για τους 
εργαζόμενους. Τα στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα σε πρώτη φάση και που έχουν ενσωματωθεί στο 
σχήμα είναι εγγραφές για εγκληματικές ενέργειες, εγγραφές για άδειες (π.χ οδοντίατρος, δικηγόρος κτλ), 
εγγραφές για εκπαιδευτικό ιστορικό και εγγραφές για αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Το δεύτερο 
σχήμα επιστρέφει τα αποτελέσματα της ερώτησης στον «πελάτη».

Πρώτο παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ο ιδιοκτήτης μίας εταιρίας διεθνών μεταφορών αναζητά προσωπικό. Ο έλεγχος των 
υποψήφιων οδηγών για την ύπαρξη νόμιμης και έγκυρης άδειας οδήγησης, αλλά και ο έλεγχος για ενδεχόμενα 
παλαιότερα ατυχήματα, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του προτεινόμενου σχήματος (και την εφαρμογή 
του στο αντίστοιχο σύστημα).

Επιχειρηματικές διαδικασίες

Οι συναλλαγές που υποστηρίζονται συμβαίνουν συνήθως ανάμεσα στον εργοδότη και στον φορέα που παρέχει 
υπηρεσίες πιστοποίησης των δεδομένων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι εργαζόμενοι. Βέβαια, εμπλοκή 
μπορεί να μην έχει ο εργοδότης αλλά η επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης στον εργοδότη. Με 
κάθε ερώτηση - αίτηση που πραγματοποιείται προς το φορέα, συνεπάγεται η επιστροφή μιας ή περισσοτέρων 
απαντήσεων - αναφορών. Το σχήμα που περιγράφει την ερώτηση που πραγματοποιείται στο σύστημα φαίνεται 
στη συνέχεια.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχήμα που περιγράφει την ερώτηση ενός εργοδότη στον φορέα που παρέχει πληροφορίες για το
ιστορικό των εργαζομένων [57]

75



Το πεδίο που θα πρέπει να αναλυθεί περισσότερο είναι αυτό με το όνομα “screenings”. Το πεδίο αυτό 
περιέχει διάφορα υπο-σχήματα που το καθένα αναπαριστά γνώση που σχετίζεται με το εγκληματικό ιστορικό 
του εργαζόμενου, το εκπαιδευτικό, το εργασιακό αλλά και το ιστορικό που σχετίζεται με τις άδειες ασκήσεως 
επαγγέλματος (και όχι μόνο). Η γενική δομή του πεδίου “Screenings” είναι η επόμενη:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα που περιλαμβάνει υποσχήματα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με το ιστορικό ενός
εργαζομένου

Το σχήμα που περιγράφει τα δεδομένα για παράνομες δραστηριότητες ενός εργαζομένου ονομάζεται 
SearchCriminal και έχει πεδία που αναφέρονται στον τόπο και χρόνο εμπλοκής του εργαζόμενου σε 
παράνομες δραστηριότητες, στο δικαστήριο και στον τύπο παρανομίας του, στις ποινές που ενδεχομένως να 
του έχουν αποδοθεί, καθώς και στις ημερομηνίες σύλληψης και αποφυλάκισής του. Δε θεωρείται σκόπιμο να 
αποδοθούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο σχήμα. Η χρησιμότητά του είναι προφανής σε 
περιπτώσεις στελέχωσης επιχειρήσεων. Στη χώρα μας, δεν υφίσταται ακόμα ο φορέας ο οποίος ηλεκτρονικά 
θα δέχεται τέτοιες αιτήσεις - ερωτήσεις και θα είναι σε θέση να προσφέρει απαντήσεις. Η γραφική απεικόνιση 
του σχήματος SearchCriminal φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

Το επόμενο σχήμα περιγράφει το ιστορικό του εργαζόμενου σε σχέση με την εκπαίδευσή του. Θα πρέπει να 
σημειωθεί, ότι το πρότυπο που θα παρουσιαστεί δε συνδέεται με αυτό που παρουσιάστηκε σε προηγούμενο 
τμήμα του παρόντος εγγράφου (EmploymentHistory) και αναφερόταν στα στοιχεία που δηλώνει ο ίδιος ο 
υποψήφιος εργαζόμενος. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να είναι όμοιο. Το πρότυπο με τίτλο SearchEducation 
παρέχει τη βάση για διατήρηση των πραγματικών στοιχείων για το ιστορικό εκπαίδευσης του κάθε 
εργαζόμενου. Ουσιαστικά, πρόκειται για φορέα που καταγράφει τα δεδομένα για τη μόρφωση όλων των 
εργαζόμενων.
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Σχήμα για την καταγραφή πληροφοριών που σχετίζονται με το ποινικό μητρώο του κάθε εργαζόμενου

Τα πεδία που περιλαμβάνει το σχήμα για το ιστορικό εκπαίδευσης, είναι αυτά που περιλαμβάνει και το σχήμα 
EducationHistory, που μελετήθηκε παραπάνω. Σημειώνεται και πάλι ότι ενδέχεται να παρουσιάζονται 
διαφορές ανάμεσα στα στοιχεία που αποστέλλει ο εργαζόμενος στο φορέα που στελεχώνει επιχειρήσεις και 
στα πραγματικά δεδομένα που κατέχει ο επίσημος φορέας για την πιστοποίηση της εκπαίδευσης κάθε 
εργαζόμενου. Στο πεδίο OtherApplicantlnformation μπορούν να προστεθούν όσα στοιχεία δεν εισάγονται 
στα άλλα πεδία.

Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά το ιστορικό εκπαίδευσης ενός εργαζόμενου[57J

Το σχήμα SearchEmployment είναι αυτό που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της γνώσης κάθε 
εργαζόμενου όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία του. Όπως δείχνει και το επόμενο σχήμα, περικλείει το 
πρότυπο EmploymentHistory που αναλύθηκε παραπάνω. Τούτο, δε συνεπάγεται ότι θα περιέχει τα ίδια 
δεδομένα με αυτό.

Se arc hE mp t«yment

Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με το ιστορικό εκπαίδευσης ενός εργαζομένου
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To EmploymentHistory το συμπληρώνει ο ίδιος ο εργαζόμενος και το αποστέλλει στην επιχείρηση που 
παρέχει υπηρεσίες εύρεσης εργασίας, ενώ το SearchEmployment συμπληρώνεται από τον επίσημο φορέα που 
πιστοποιεί την εργασιακή εμπειρία κάθε εργαζομένου.

Το επόμενο σχήμα, SearchLicence, χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά τις άδειες 
(άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια οδήγησης κτλ) που κατέχουν οι εργαζόμενοι. Σχηματικά τα πεδία 
αυτού του προτύπου είναι τα εξής:

Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά τις άδειες (licences) των εργαζομένων

Τα πεδία του συγκεκριμένου σχήματος είναι:

• LicenseNumber: ο αριθμός της άδειας
• LicensingAgency: ο φορέας από τον οποίο εκδίδεται η άδεια
• LicenseName: το όνομα της άδειας (π.χ οδοντιατρείο, δικηγορικό γραφείο, μηχανικός, 

φαρμακοποιός κτλ)
• LicenseDescription: περιγραφή της άδειας και των αρμοδιοτήτων που συνεπάγεται

• EffectiveDate: από πότε ισχύει η άδεια

Στην περίπτωση που απαιτούνται ερωτήσεις σε άλλου είδους φορείς, που δε συγκαταλέγονται στο 
συγκεκριμένο σχήμα, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το SearchOther, του οποίου η δομή φαίνεται στο 
επόμενο σχήμα.

SearchiOther

Government Id g 
'■nrc S

+ Effective Date ry

-♦ Additional Teat g
4 !

+ Competency m
ϊψϊί ΥΔ;: ' '

♦ OtherApplicant Information rs
EriVUTi— . *■

Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που περιλαμβάνει στοιχεία που δε συμπεριλαμβάνονται στα 
σχήματα SearcbCriminal, SearcbEducation , SearchEmployment, SearchLicence [57]

Αναφορές στο ιστορικό του εργαζομένου

Τα σχήματα που θα παρουσιαστούν είναι οι αναφορές - απαντήσεις στα ερωτήματα - αιτήσεις των εργοδοτών 
για επαλήθευση στοιχείων στο φορέα που έχει αναλάβει την πιστοποίηση. Τα πεδία που υπάρχουν αναφέρονται
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στα στοιχεία του εργαζόμενου, αλλά και στην κατάσταση της αναφοράς. Οι συνήθεις καταστάσεις είναι: Pass, 
Fail, Review, UnableToContact, UnableToVerify κτλ

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

* BackgroundReports 6
Background ReportsTVpe r

# userid n
string' - '

* password g
string

* accounts
.string S£ “

* location j|
^string ' “

HD. ♦ ProviderReferenceld
Bnityldtm: ί:

JS

♦ BackgroundReportPackageg

(5)1 # type | 
'·' RocutlTypes

HD
* ProviderReferenceld j 
Entity IJKce________

♦ ClientReferenceld
iSiitrldTypa____________

♦ Packageldri
H Entity MTypa

©

♦ ScreeningStatuSg
Screening StatusTvpe-- ■

♦ ScreeningsSummary ^

♦ Screenings &
ScreeningType

Η*!;♦ ErrorReport „

HE ♦ User Area —
U>or/iujT«-i>tt

0—0 ♦ ^wildcard

Σχήμα για την αναπαράσταση των απαντήσεων των εργοδοτών στις ερωτήσεις περί πιστοποίησης των 
δεδομένων που αφορούν υποψήφιους εργαζόμενους[57]

Με το σχήμα αυτό ο εργοδότης δέχεται έγκυρες απαντήσεις στις ερωτήσεις που θέτει και είναι σε θέση να 
αποφασίσει για την πρόσληψη του εργαζομένου.

Παρατήρηση: τα δεδομένα που αιτούνται από τον κάθε εργαζόμενο είναι προσωπικά και γι’αυτό 
αποστέλλεται μόνο απάντηση εγκυρότητας ή μη και όχι λεπτομέρειες. Στα επόμενα παραδείγματα
αποστέλλονται όλες οι λεπτομέρειες για λόγους ελέγχου του παραδείγματος.

Παράδειγμα
Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγμα ερώτησης από εργοδότη προς το φορέα που είναι υπεύθυνος για την 
παράθεση στοιχείων που σχετίζονται με το ιστορικό του εργαζόμενου.

<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?>
<BackgroundCheck xmlns="http://ns.hr-xml.org/Screening/BackgroundCheck-1_0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sep="http://ns.hr-xml.org/RecruitingAndStaffing/SEP-2_0"
xsi:schemaLocation="http://ns.hr-xml.org/Screening/BackgroundCheck-1_0
BackgroundCheck-l_0.xsd" userld="900XXX" password="XXX">
<ReferenceId>

<IdValue>204</IdValue>
</Referenceld>
<BackgroundSearchPackage >

<ReferenceId>
<IdValue>204</IdValue>

</ReferenceId>
<PersonalData>

<PersonName>
<GivenName >John</GivenName >
<MiddleName>Test</MiddleName>
< FamilyName primary="unde fined">Doe</FamilyName >

</PersonName>
<DemographicDetail>
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<GovernmentId countryCode="US" 
issuingAuthority="SSN">320851818</Governmentld>
<DateOfBirth>1978-08-25</DateOfBirth>
«RacesU</Races
< Gende rCode > 0 </Gende rCode >

</DemographicDetail>
</PersonalData>

Προσωπικά στοιχεία του εργαζόμενου για τον οποίο αναζητούμε πληροφορίες

<Screenings>
<ReferenceId>

<IdValuesF513666«/IdValues
</ReferenceId>

<Screening type="criminal" qualifiers"county">
<ReferenceId>

<IdValue>7JK</IdValue>
</ReferenceId>
< CourtType >Misdemeanor</CourtType >
< Count ryCode >US </Count ryCode >
<Region>WA</Region>
<ClientReferences>

<IdValue name="refl">36G6</IdValue>
«/ClientReferencess 
«Searcheriminal>

«Municipality/>
«County>KING«/County>
«PostalCode/>

«CourtName>KING SUPERIOR-(F)«/CourtNames 
«CourtTypesFelony«/CourtTypes 

«/SearchCriminal>
«/Screenings
«/Screeningss
</BackgroundSearchPackage >
Αναζήτηση στοιχείων για το ιστορικό που αφορά το ποινικό μητρώο του εργαζομένου

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη .Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

«BackgroundSearchPackage>
«Screening type="credit">

«Referencelds
«IdValue>6U8«/IdValue>

«/Referencelds
« Count ryCode >US </Count ryCode >
<PermissiblePurpose>Employment«/PermissiblePurpose> 
«EndUsersTest End User Information«/EndUser>
«Vendor>experian«/Vendors 
«ClientReferencess

«IdValue name="ref1"s3666«/IdValues 
«IdValue name="ref2"sClient Reference 2</IdValues 
«IdValue name="ref3"sClient Reference 3«/IdValues 

«/ClientReferencess 
«/Screenings

Αναφέρεται στον έλεγχο για πιστωτική ικανότητα

«Screening type="license" qualifiers"mvPersonal"s 
«Referencelds

«IdValues6UA</IdValues 
«/Referencelds
«CountryCodesUS«/CountryCodes 
<RegionsCT«/Regions 
«SearchLicenses 

«Licenses
<LicenseNumbersS32106445«/LicenseNumbers 
<LicensingAgencysCT«/LicensingAgencys 
«LicenseNamesmvPersonal«/LicenseNames 

«/Licenses 
«/SearchLicenses
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

«/Screening?
Αναζήτηση στοιχείων που αφορούν την επαγγελματική άδεια του εργαζόμενου.

«Screening type="employment"?
«Referenceld?

<IdValue?6UH«/IdValue?
</ReferenceId?
« Count ryCode>US </Count ryCode >
<Region>IL</Region?
«SearchEmployment type="prior"?

«sep:EmploymentHistory?
«sep:EmployerOrg employerOrgType="soleEmployer"?
«sep:EmployerOrgName?Sally1s Contact 
Company«/s ep:Emp1oye rOrgName ?
«sep:PositionHistory positionType="directHire"?
«sep:Title?SUPERVISOR«/sep:Title?
« sep:OrgName ?
«sep:OrganizationName?Sally's Contact 
Company«/sep:OrganizationName?
«/sep:OrgName?
«sep:Description/?
«sep:StartDate?

«sep:AnyDate?1993-03-01«/sep:AnyDate?
</sep:StartDate?
<sep:EndDate?

«sep: AnyDate?1996-03-01«/sep:AnyDate?
«/sep:EndDate?
<sep:Compensation?

«sep:EndingCompensation intervalType="year" 
currency="USD"?3 8K«/sep:EndingCompensation?
</sep:Compensation?
«sep Verification?

«sep:Contactlnfo?
«sep:PersonName?

<sep:FormattedName 
type="presentation"?Sally's Contact 
Name«/sep:FormattedName?
</sep:PersonName ?

«sep:ContactMethod?
«sep:Location?of fice«/sep:Location?
«sep:Telephone?

«sep:FormattedNumber?555-555- 
5555«/sep:FormattedNumber?
</sep:Telephone ?
«sep:PostalAddress type="undefined"?

«sep:CountryCode?US«/sep:CountryCode?
«sep:PostalCode?60434«/sep:PostalCode?
«sep:Region?IL«/sep:Region?
«sep:Municipality?JOLIET«/sep:Municipality? 
<sep:DeliveryAddress?

«sep:AddressLine?PO BOX 
789</sep:AddressLine?
«/sep:DeliveryAddress?

«/sep:PostalAddress?
«/sep:ContactMethod?
</sep:Contactlnfo?
<sep:ReasonForLeaving?None«/sep:ReasonForLeaving?
«sep:PermissionToContact?true«/sep:PermissionToContact? 
«sep:VerifyEmployment?false«/sep:VerifyEmployment?

«/sep Verification?
</sep:PositionHistory?
</sep:EmployerOrg?
«/sep:EmploymentHistory?
«/SearchEmployment ?
«/Screening?
Αναζήτηση στοιχείων για το εργασιακό ιστορικό του εργαζομένου.

«Screening type="education"?
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<Referenceld»
<IdValue>9XL</IdValue>

</ReferenceId>
< Count ryCode >US < / Count ryCode >
<Region>MS</Region>
<ClientReferences>

ddValue name="ref1">3666</IdValue>
<IdValue name="ref2">Client Reference 2«/IdValue>
<IdValue name="ref3">Client Reference 3</IdValue>

</ClientReferences>
<SearchEducation>

<sep:EducationHistory>
<sep:SchoolOrInstitution schoolType="highschool"> 
<sep:SchoolName>JEFFERSON CO HIGH SCHOOL</sep:SchoolName> 
<sep:LocationSummary»

<sep:Municipality>FAYETTE</sep:Municipality>
<sep:Region>MS</sep:Region>
<sep:CountryCode>US</sep:CountryCode>

</sep:LocationSummary>
< sep:OrganizationUnit

organizationType="subSchool">Andover</sep:OrganizationUnit >
<sep:Degree degreeType="high school or equivalent"> 

<sep:DegreeName>Graduated</sep:DegreeName>
<sep:DegreeDate>

«sep:AnyDate>notKnown</sep:AnyDate»
</sep:DegreeDate >

</sep:Degree>
<sep:DatesOfAttendance>

<sep:StartDate>
<sep:StringDate>01/01/l90Ι
Ο 1/01 /1997< /sep :StringDate>

</sep:StartDate>
</sep:DatesOfAttendance>

</sep:SchoolOrInstitution>
</sep:EducationHistory>
</SearchEducation>
</Screening>
Αναζήτηση στοιχείων για το ιστορικό εκπαίδευσης

«Screening type="license" qualifier="teacher">
<ReferenceId>

<IdValue>9X2</IdValue>
</ReferenceId>
< CountryCode >US </Count ryCode >
<Region>AL</Region>
<SearchLicense>

«License»
<LicenseNumber»S23470816«/LicenseNumber>
<LicensingAgency>AL</LicensingAgency>
<LicenseName>teacher</LicenseName>

</License>
</SearchLicense>

«/Screening»
«/Screenings»
«/BackgroundSearchPackage >
«/BackgroundCheck»
Πληροφορίες ιστορικού για άδεια δασκάλου

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων yia την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το επόμενο παράδειγμα αφορά την απάντηση που αποστέλλει το σύστημα στην ερώτηση του συστήματος για 
το ιστορικό ενός εργαζόμενου
<?xml version="l.0" encoding="UTF-8"?»
«BackgroundReports xmlns="http://ns.hr-xml.org/Screening/BackgroundCheck-
1_0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:sep="http://ns.hr-xml.org/RecruitingAndStaffing/SEP-2_0"
xsi:schemaLocation="http://ns.hr-xml.org/Screening/BackgroundCheck-l_0
BackgroundReports-1_0.xsd" userId="900XXX"»
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<!-- Example of Search Package returning text results --> 
<ProviderReferenceId>

<IdValue>204</IdValue>
</ProviderReferenceId>
Αναφέρεται στον παροχέα των πληροφοριών που θα ακολουθήσουν. Όπως πραναφέρθηκε, πρέπει να υπάρχει 
ένας ανεξάρτητος φορέας, ο οποίος θα είναι σε θέση να παρέχει αυτές τις πληροφορίες.

<BackgroundReportPackage type="report">
<ProviderReferenceId>

<IdValue>204-lll</IdValue>
</ProviderReferenceId>
<ClientReferenceId>

<IdValue>12345</IdValue>
</ClientReferenceld>
<PackageId>

<IdValue>l</IdValue>
</PackageId>
<ScreeningStatus>

«Orderstatus>Completed</OrderStatus>
«Resultstatus>Hit</ResultStatus>
«DateOrderReceived>2002-01-13T12:24:01«/DateOrderReceived>

</Screeningstatus>
Τα πεδία αυτά έχουν να κάνουν με τον κωδικό του πελάτη και την ημερομηνία που δόθηκε η εντολή - 
ερώτηση από τον εργοδότη.

«ScreeningsSummary>
«PersonalData>

<PersonName>
«GivenName>Joe«/GivenName>
<MiddleName>S«/MiddleName>
«FamilyName>Doe«/FamilyName>

«/PersonName>
«DemographicDe tai1>

«Governmentld countryCode="US">555555555«/GovernmentId> 
«/DemographicDetail>
«/PersonalData>

Τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου εργαζομένου.

<ClientReferences>
«IdValue name="ProviderRequestNumber">03y«/IdValue>

</ClientReferences>
«/ScreeningsSummary>
«Screenings>

«Screening type="education">
«ProviderReferenceId>

<IdValue>A204-lll«/ldValue>
</ProviderReferenceId>
«ClientReferenceId>

<IdValue>012345«/IdValue>
«/ClientReferenceId>
«ScreeningResults type="result" mediaType="txt" 

resultType="report">
«Text>
DISCLAIMER

Information contained here should not be the sole determination in 
evaluation of this individual. All other factors, references and 
current situations should be considered. Human error in compiling 
this information is possible. The FCRA requires certain actions if 
you take adverse action based in whole or in part on this report.
See your Help File, the FCRA or call for procedures.
EDUCATION VERIFICATION

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Name.....................................................: JANE JILL DOE
Social Security Number...: 555-55-5555
Search Date................................... : 01/09/2002 1:19:53 PM
Reference Number....................... : 012345

83



Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Name of School NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY 
City/State FARGO, ND
Degree Attained BACHELOR OF SCIENCE DEGREE (BS), MASTER OF SCIENCE 
DEGREE (MS).
Years Attended BS DEGREE RECEIVED AUGUST 17, 1977. MS DEGREE 
RECEIVED MAY 24, I960. FIRST ENROLLED SEPTEMBER 8,
1975.
studies MAJOR FOR BOTH DEGREES / CIVIL ENGINEERING.
Contact Person/Position HOLLY DOLLY / TRANSCRIPT CLERK.
Comments WE CALLED THE SCHOOL AND SPOKE WITH HOLLY, WHO 
VERIFIED THE ABOVE INFORMATION.
*‘SEARCH COMPLETE**
**************************************************************************** 
HireCheck Search History
07/06/2001 5:32:33 PM NORTH DAKOTA STATE UNIVERSITY.
THIS INSTITUTION WAS CALLED BUT NO ONE WAS 
IMMEDIATELY AVAILABLE TO CHECK RECORDS. FOLLOW-UP 
WILL OCCUR.
07/09/2001 1:19:45 PM SEARCH COMPLETE.
</Text>
</ScreeningResults>
</Screening>
To σύστημα επιστρέφει τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση του εργαζομένου. To format στο 
οποίο θα επιστρέφει την πληροφορία για το ιστορικό εκπαίδευσης, είναι υπό διαμόρφωση. Στο συγκεκριμένο 
παράδειγμα είναι με τη μορφή κειμένου. Παρόλα αυτά θα μπορούσε να υπάρχει και μία πιο δομημένη 
παρουσίαση.

«Screening type="license" qualifier="mvPersonal">
<ProviderReferenceId>

<IdValue>204-112</IdValue>
</ProviderReferenceId>
<ClientReferenceId>

<IdValue>12346</IdValue>
</ClientReferenceId>
«ScreeningResults type="result" mediaType="txt" resultType="report">

<Text>
DISCLAIMER

Information contained here should not be the sole determination in 
evaluation of this individual. All other factors, references and 
current situations should be considered. Human error in compiling 
this information is possible. The FCRA requires certain actions if 
you take adverse action based in whole or in part on this report.
See your Help File, the FCRA or call for procedures.
MOTOR VEHICLE SEARCH 
Order ID: 204-112
FLORIDA Driver Record Order Dt: 08/09/2001 
License: N55555555555 
Name: Doe, Jane 
Zip Code:

DOB: 11/02/1956 Age:
Eyes: Hair: Issue: 12/23/1993 Expires: 11/02/2006

Type Code ACD Viol Conv Description

CONV 137 UNK 09/08/1995 09/19/1995 DEFECTIVE EQUIPMENT
CONV 455 M81 09/08/1995 09/19/1995 CARELESS DRIVING
DEPT ** ENTRIES BELOW COVER THE PAST 7 YEARS
** MISC: DUPLICATE LIC ISS. 02/02/01
,OFFICE NO=R04 MISC: REPLACEMENT LIC
ISS. 06/13/95 ,OFFICE NO=P02 MISC: EXAMS
VISION=l ROAD SIGN=1 ROAD RULES=5
DRIVING=2 MISC: EXAMS MCYCLE RULES=0
MCYCLE
DEPT ** THIS PERSON HAS A DIGITAL IMAGE **
MISC: REPLACEMENT LIC ISS. 05/10/94
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,OFFICE
REST CORRECTIVE LENSES 
License Status(1): ELIGIBLE 
License Type(l)..: PERSONAL 
Drivers Class(l).: REGULAR OPERATOR 
License Status(2): EXPIRED 
License Type(2)..: IDENTIFICATION 
Drivers Class(2).: *(not returned)
* information not returned by state
Total Points.......... : No points returned by state
08/09/2001 2:58:42 PM 
END-OF-REPORT 
«/Texts
</ScreeningResults>
«/Screening»
</Screenings>
«/BackgroundReportPackages
Παρουσιάζονται οι πληροφορίες για το μητρώο οδήγησης του εργαζόμενου

Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης της πληροφορίας για το ιστορικό του εργαζομένου

«BackgroundReportPackage type="report">
<ProviderReferenceId>

<IdValue>204-114</IdValue>
«/ProviderReferencelds
«ClientReferencelds

<IdValue>12347</IdValue>
</ClientReferenceId>
<PackageId>

<IdValue>l</IdValue>
</PackageId>
«Screeningstatus>

«OrderStatus>Completed«/OrderStatus>
«ResultStatus>Hit«/ResultStatus>
«DateOrderReceived>2002-01-13T12:24:01«/DateOrderReceived> 

«/ScreeningStatuss 
«ScreeningsSummarys

«PersonalDatas
<PersonName>

<GivenName>Joe«/GivenName>
«MiddleName>S«/MiddleName>
<FamilyName>Doe«/FamilyName>

«/PersonNames 
«DemographicDetails

<GovernmentId countryCode="US"s555555555</GovernmentIds 
«/DemographicDetai1>
«/PersonalDatas

«ClientReferencess
<IdValue name ="ProviderRequestNumber"s03y«/IdValues 

«/ClientReferencess 
«/ScreeningsSummarys

«Screeningss
«Screening type="education">

«ProviderReferencelds
<IdValues204-118«/IdValue>

«/ProviderReferencelds
«ClientReferencelds

<IdValuesl2348«/IdValues
«/ClientReferencelds
«ScreeningResults type="result" mediaType="pdf" 

resultType="report"s
«InternetWebAddressshttp://www.HR- 

XML.ORG/200201/sf/XXXO 3Q01.PDF</Inte rne tWebAddre s s s 
«/ScreeningResultss

«/Screenings
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Όπως φαίνεται από το παράδειγμα οι ζητούμενες πληροφορίες δεν αποστέλλονται με τη μορφή ενός κειμένου 
(όπως στο προηγούμενο), αλλά δομούνται σε ένα pdf αρχείο.Η δυσκολία σε αυτή την περίπτωση έγκειται στη 
δυναμική ανανέωση των πληροφοριών που καταχωρούνται σε αυτό το αρχείο.

«Screening type="license" qualifier="mvPersonal">
<ProviderReferenceId>

<IdValue>204-119</IdValue>
</ProviderReferenceId>
<ClientReferenceId>

<IdValue>12349</IdValue>
</ClientReferenceId>
«ScreeningResults type="result" mediaType="pdf" resultType="report">
<InternetWebAddressshttp://www.HR- 

XML.0RG/200201/sf/XXX03Q01.PDF«/InternetWebAddress>
</ScreeningResults>

«/Screenings
«/BackgroundReport Package >
«/BackgroundReport s >
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με την αξιολόγηση 
εργασίας (JobEvaluation)

Στόχος

Ο στόχος του ορισμού ενός τέτοιου σχήματος είναι η θέσπιση ενός προτύπου που αναπαριστά την 
πληροφορία που απαιτείται για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην αξιολόγηση μιας εργασίας. Οι 
διαδικασίες που ακολουθούνται σήμερα και αφορούν την αξιολόγηση της εργασίας σχετίζονται με τη 
συμπλήρωση εκτεταμένων ερωτηματολογίων και την αρχειοθέτησή (μετά τη στατιστική επεξεργασία) τους. 
Αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι η διατήρηση μεγάλου όγκου αρχείων.

Παράγοντες αξιολόγησης

Τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες αξιολόγησης είναι γνωστά και αφορούν [58]:

• Κοινωνικές ικανότητες (Social skills): ο παράγοντας αυτός μετρά το βάθος επικοινωνίας και το 
βαθμό επικοινωνίας με άλλα άτομα. Αν και ο βαθμός επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
τον τύπο των ανθρώπων, είναι πολύ ενδιαφέρον να εξεταστεί για κάθε γκρουπ ατόμων. Η 
συγκεκριμένη ικανότητα βαθμολογείται με τέσσερα επίπεδα (levels - βλέπε και παράδειγμα 
παρακάτω). Στο πρώτο η εργασία απαιτεί μία τυπική επικοινωνία (μεταφορά μηνυμάτων). Στο 
δεύτερο, απαιτείται ένα είδος τακτ και διακριτικότητας. Στο τρίτο επίπεδο, περιλαμβάνονται 
σύνθετες περιπτώσεις, όπου απαραίτητη είναι και η πειθώ. Στο τελευταίο επίπεδο, λαμβάνει χώρα και 
η διαπραγμάτευση. Κάθε ένα από τα επίπεδα αυτά βαθμολογείται με έναν αριθμό πόντων 
(βαρύτητα), που καθορίζεται από τον υπεύθυνο του τμήματος στο οποίο ανήκει η εργασία, ή από τον 
υπεύθυνο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων. Βέβαια, ο βαθμός κοινωνικότητας εξαρτάται και από τα 
άτομα με τα οποία συναναστρέφεται ο εργαζόμενος που αξιολογεί τη θέση (προσωπικό - 
συνάδελφοι, εξωτερικοί πελάτες, κοινό κτλ).

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: ο παράγοντας μετρά την ανάγκη που παρουσιάζει η θέση για 
ανάλυση και προσδιορισμό προβλημάτων και για εξεύρεση λύσεων με υπάρχουσες πρακτικές. Η 
συγκεκριμένη ικανότητα έχει τέσσερα επίπεδα μέτρησης. Στο πρώτο ανήκουν μόνο οι περιπτώσεις 
εργασιών στις οποίες ο εργαζόμενος προσδιορίζει τα προβλήματα που ανήκουν στην αρμοδιότητά 
του και ζητά βοήθεια όταν απαιτείται. Στο δεύτερο επίπεδο, ο εργαζόμενος αναπτύσσει λύσεις μόνο 
για το θεματικό τομέα του και δεν ζητά βοήθεια από άλλους. Στο τρίτο επίπεδο, ο εργαζόμενος 
προσδιορίζει πολύπλοκα προβλήματα στον τομέα του. Παράλληλα, βοηθά το προσωπικό και 
λαμβάνει αποφάσεις μέσα από ορισμένες διαδικασίες. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο ο εργαζόμενος 
επιλύει σύνθετα προβλήματα και αναλαμβάνει και την ευθύνη λήψης αποφάσεων. Για κάθε ένα από τα 
επίπεδα αυτά βαθμολογείται με έναν αριθμό πόντων (βαρύτητα), που καθορίζεται από τον υπεύθυνο 
του τμήματος στο οποίο ανήκει η εργασία, ή από τον υπεύθυνο του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.

• Ικανότητα λήψης αποφάσεων: μετρά το βαθμό υπευθυνότητας του εργαζομένου και την επίδραση 
των αποφάσεων που λαμβάνει στην εργασία του. Και σε αυτόν τον παράγοντα υπάρχουν επίπεδα που 
αξιολογούν την ικανότητα λήψης αποφάσεων. Στο πρώτο επίπεδο ο εργαζόμενος ακολουθεί τις 
οδηγίες που του υπαγορεύουν. Στο δεύτερο επίπεδο ο εργαζόμενος έχει κάποιες εναλλακτικές λύσεις 
και συμβουλεύεται τον προϊστάμενό του. Στο τρίτο επίπεδο υπάρχουν περισσότερες εναλλακτικές 
λύσεις από ότι στο δεύτερο επίπεδο. Στο επόμενο επίπεδο, ο εργαζόμενος έχει την ευθύνη της λήψης 
αποφάσεων και απαιτείται αυξημένη κρίση. Τέλος, το τελευταίο επίπεδο, απαιτείται εμπειρία στη 
λήψη αποφάσεων, καθώς αυτές μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της εταιρίας. Για κάθε ένα από τα 
επίπεδα αυτά βαθμολογείται με έναν αριθμό πόντων (βαρύτητα), που καθορίζεται από τον υπεύθυνο 
του τμήματος στο οποίο ανήκει η εργασία, ή από τον υπεύθυνο του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων. •

• Καινοτομία: ο συγκεριμένος παράγοντας μετρά το βαθμό στον οποίο ο εργαζόμενος σχεδιάζει και 
υλοποιεί νέες ιδέες και πρακτικές είτε στην εργασία του, είτε στον οργανισμό ως ολότητα. Σχετίζεται 
με τη συνεισφορά σε νέες πρακτικές στην επιχείρηση. Τα επίπεδα μέτρησης του συγκεκριμένου 
παράγοντα είναι πέντε. Στο πρώτο, ο εργαζόμενος ακολουθεί καλά ορισμένες ρουτίνες. Στο δεύτερο, 
απαιτούνται κάποιες τροποποιήσεις στα υπάρχοντα πρότυπα εργασίας, όταν αλλάζουν οι ανάγκες στο 
εργασιακό περιβάλλον. Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει συνεχείς μεταβολές στον τρόπο εργασίας, 
λόγω συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και προσθήκη νέων συστημάτων και τεχνικών στην 
επιχείρηση. Στο τέταρτο επίπεδο ο εργαζόμενος συμμετέχει στο σχεδίασμά νέων διαδικασιών και
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συστημάτων που διευκολύνουν την επιχείρηση στην εκπλήρωση των επιχειρησιακών στόχων της. 
Τέλος, στο πέμπτο επίπεδο ο εργαζόμενος διαθέτει έντονα στοιχεία καινοτομικής σκέψης που 
χρησιμοποιούνται για την αποστολή και το όραμα της επιχείρησης .

• Ευελιξία: ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει την ικανότητα του εργαζομένου να προβλέπει τον 
καθημερινό ή τον ημερήσιο φόρτο εργασίας του και να είναι σε θέση να εκτελεί απόλυτα τα 
χρονοδιαγράμματα των έργων που του ανατίθενται. Προκειμένου να μετρηθεί ο συγκεκριμένος 
δείκτης, έχουν οριστεί τρία επίπεδα. Εφόσον ο εργαζόμενος επιλέξει το πρώτο, συνεπάγεται ότι τα 
καθήκοντά του είναι απολύτως συγκεκριμένα και αλλάζουν σε προβλέψιμα διαστήματα. Στο δεύτερο 
επίπεδο, πέρα από τον προβλέψιμο χαρακτήρα των αλλαγών στα καθήκοντα, μπορεί να υπάρχει και 
κάποιο καθήκον (task) που μεταβάλλεται απρόοπτα. Στο τελευταίο επίπεδο όλα τα καθήκοντα είναι 
ευμετάβλητα και είναι δύσκολο να προβλεφθεί ο ημερήσιος φόρτος εργασίας.

• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων: μετρά την ικανότητα του εργαζομένου να διαχειρίζεται 
χρηματοοικονομικά πλάνα και οικονομικούς πόρους. Το πρώτο επίπεδο που μετρά τη συγκεκριμένη 
ικανότητα δεν περιλαμβάνει καμία εμπλοκή του εργαζομένου σε χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
Το δεύτερο επίπεδο αφορά την περιοδική διαχείριση χρημάτων ή απλή τήρηση βιβλίων. Το επόμενο 
επίπεδο σχετίζεται με τη διαχείριση χρημάτων και περιορισμένη αλλά περιοδική τήρηση λογιστικών 
βιβλίων. Το τέταρτο επίπεδο αφορά τη διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων, αλλά σε πολύ καλά 
ορισμένα όρια της επιχείρησης. Το τελευταίο επίπεδο αφορά τη γενικότερη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών παραμέτρων.

• Διαχείριση Φυσικών Πόρων: μετρά την πιθανή ευθύνη του εργαζόμενου για σχεδίασμά, διαχείριση 
και έλεγχο των φυσικών πόρων. Το πρώτο επίπεδο δεν περιλαμβάνει καμία εμπλοκή σε τέτοιες 
διαδικασίες (δηλαδή διαχείρισης φυσικών πόρων). Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει την 
αρμοδιότητα του εργαζομένου για διαχείριση μόνο του δικού του εξοπλισμού. Το τρίτο για 
διαχείριση πόρων που κατέχουν και άλλοι εργαζόμενοι. Το τελευταίο επίπεδο περιλαμβάνει τον 
έλεγχο χρήσης εξοπλισμού και πόρων, τις ανάγκες για αναβάθμιση και απόσυρση υλικών και για 
ανακατάταξη των πόρων.

• Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού: ικανότητες που αφορούν τη διαχείριση του υπάρχοντος και του 
προς απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού. Για τη μέτρηση της συγκεκριμένης ικανότητας έχουν 
καθοριστεί τρία επίπεδα αξιολόγησης. Το πρώτο επίπεδο δεν περιλαμβάνει επίβλεψη. Το δεύτερο 
επίπεδο περιλαμβάνει την αρμοδιότητα του εργαζομένου να εκπαιδεύει συναδέρφους σε διαδικασίες 
αλλά όχι να επιτηρεί και να επιβλέπει. Το επόμενο επίπεδο αφορά την επιτήρηση, αλλά μόνο σε 
γραμμή παραγωγής (αριθμός μονάδων/χρονικό διάστημα). Τέλος, το τέταρτο επίπεδο, σχετίζεται 
με την αρμοδιότητα για μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και επίβλεψη πόρων.

• Διοίκηση Πληροφοριών (Information Management): περιλαμβάνει αρμοδιότητες που 
σχετίζονται με την απόκτηση, ανάθεση, κατανομή και ασφαλή διατήρηση πληροφοριών κάθε 
μορφής. Τα μέτρα για την αξιολόγηση της ικανότητας περιλαμβάνουν: το πρώτο επίπεδο αφορά την 
ενεργοποίηση διαδικασιών για λήψη και αποθήκευση πληροφοριών, αλλά και ασφαλή διατήρηση 
αυτών. Το επόμενο επίπεδο εσωκλείει ό,τι και το πρώτο με επιπρόσθετα την περιοδική δημιουργία 
αναφορών περί των πληροφοριών που κρατούνται. Το τρίτο επίπεδο περιέχει (τις διαδικασίες του 
δευτέρου επιπέδου) και λειτουργίες αναζήτησης πληροφοριών (ιδιαίτερης σημασίας). Το τελευταίο 
επίπεδο περιλαμβάνει αναπτυγμένες διαδικασίες για ανάλυση, στατιστική επεξεργασία και μετάφραση 
των πληροφοριών.

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση: μετρά το εύρος των προαπαιτούμενων εκπαιδευτικών και τεχνικών
ικανοτήτων που θα πρέπει να κατέχει ο εργαζόμενος. Τα μέτρα για την αξιολόγηση του
συγκεκριμένου παράγοντα σε κάθε εργασία είναι: η απαίτηση για γνώσεις δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με ή χωρίς ελάχιστη εκπαίδευση. Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, αλλά όχι σε κλάδο απόλυτα συναφή με τη θέση. Επιμόρφωση απαραίτητη. Στο τρίτο 
επίπεδο περιλαμβάνονται οι θέσεις με τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιμόρφωση και στο επόμενο 
όσοι κατέχουν διδακτορικούς τίτλους και μακροχρόνια επιμόρφωση. •

• Εμπειρία: ο παράγοντας αυτός μετρά την απαραίτητη εμπειρία που αποκομίζεται από την εργασία,
το σπίτι ή την κοινωνία και απαιτείται από ένα άτομο με κατάλληλα προσόντα για τη συγκεκριμένη
θέση. Τα μέτρα για την αξιολόγηση του παράγοντα σχετίζονται με τα χρόνια εργασιακής εμπειρίας 
σε ανάλογη θέση. Στο πρώτο επίπεδο απαιτούνται μέχρι ένα χρόνο μόνο αντίστοιχη εργασιακή
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εμπειρία, στο δεύτερο πάνω από ένα και μέχρι τρία, στο τρίτο ανάμεσα σε τρία και πέντε και στο 
τέταρτο από πέντε και πάνω.

• Ειδικές συνθήκες: ο παράγοντας αυτός αναφέρεται σε ασυνήθιστα αλλά απαιτούμενα στοιχεία, που 
δεν ανήκουν σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις. Σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να 
τοποθετηθούν παράγοντες που πραγματικά επηρεάζουν την αξιολόγηση της εργασίας. Ως μέτρα 
σύγκρισης θα μπορούσαν να αναφερθούν, στο πρώτο επίπεδο η παντελής έλλειψη τέτοιων στοιχείων, 
στο δεύτερο επίπεδο πιθανώς η ύπαρξη μη τακτικού ωραρίου, η νυχτερινή εργασία κ.ά. Στο τρίτο και 
τελευταίο επίπεδο ανήκουν παράγοντες όπως ο έντονος θόρυβος και οι ανθυγιεινές εργασίες.

Στοιχεία σχήματος

Το σχήμα το οποίο προτείνεται φαίνεται παρακάτω.
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που σχετίζεται με την αξιολόγηση της εργασίας (JobEvaluation)

Τα πεδία τα οποία περιλαμβάνει το προτεινόμενο πρότυπο είναι:

• JobEvaluationID: είναι ο κωδικός της εργασίας

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζόμενου που αξιολογεί την εργασία. Όνομα, επίθετο, το 
τμήμα στο οποίο ανήκει, ο τίτλος της εργασίας, ο κωδικός σε σχέση με το τμήμα, ο προϊστάμενος, η 
ημερομηνία και οι βαθμοί (score) που συγκέντρωσε από προηγούμενη αξιολόγηση. •

• FactorForEvaluation: ο παράγοντας αξιολόγησης (είναι όλοι οι παραπάνω που αναφέρθηκαν), το 
επίπεδο αξιολόγησης, η επίδραση σε άτομα (αν έχει) και κάποια σχόλια.

Παράδειγμα

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο σχήμα.

<JobEvaluation>
<JobevaluationID>3</JobevaluationID>
<EmployeeDetails>

< Fi rs tName > John< /Fi rs tName >
<LastName>Smi th</LastName> 
<Department>Web development</Department> 
<JobTitle>Web developer l</JobTitle>
< JobReferenceNo>WD1</JobReferenceNo> 
<Supervisor>Graham Louton< /Supervisor 
<EvaluationDate>ll-ll-01</EvaluationDate> 
<Score>80</Score>
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</EmployeeDetails>
<FactorForEvaluation type="Social Skills">

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">1</level> 
<impact type="Staff">l</impact>
<impact type="0utside0rganizations">0</impact>
<impact type="Genera 1Public">l</impact>
<comments>No comments available</comments>

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="ProblemSolving">

<level value="Eivaι η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">2</1βνβ!> 
<comments>No comments available</comments>

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="DecissionMaking">

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description=”Η περιγραφή του επιπέδου">2</1βνε1> 
<comments>No comments available</comments>

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="Innovation">

<level value="Είναι η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">4</1βνβ1> 
<comments>No comments available</comments>

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="FIexibility">

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description"Η περιγραφή του επιπέδου">1</1βνβ1> 
<impact type="low" value="Eivai οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</impact>
<impact type="medium" value="Eivai οι βαθμοί για το 
επinedo">0</impact>
<impact type=*"high" value="Eiναι οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</ίηρ3θί>
<comments>No comments available</comments> 

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type= "Physical Resource Management"> 

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">4</level> 
<comments>No comments available</comments>

< /Fa c t orForEva luation
<FactorForEvaluation type="Human Resources">

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">1</level> 
<impact type="low" value=" Είναι οι βαθμοί για το 

enine6o">l</impact>
<impact type="medium" value="Eivai οι βαθμοί για το 
ε-π ί πε <5ο ">0</i.U!pa c t>
<impact type="high" value="Eivai οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</impact>
<comments>No comments available</comments> 

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="Information Management">

<level value="Eίναι η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">1</level> 
<impact type="low" valuer" Είναι οι βαθμοί για το 

επ ίπεδο">1</impact>
<impact type="medium" value="Eίναι οι βαθμοί για το 
eninc6o">0</ij7ipact>
<impact type=”high" value="Eivai οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</impact>
<comments>No comments available</comments> 

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="Education and Training">

<level value="Eίναι η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">1</level>
<impact type="low" value=" Είναι οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</ίηρ3θί>
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<impact type="medium" value="Eίναι οι βαθμοί για το 
επίπεδο">0</impact>
<impact type="high" value="E ίναι οι βαθμοί για το 

επίπεδο">1</impact>
<comments>No comments available</comments> 

</FactorForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="Experience">

<level value="Ei ναι η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">4</1βνβ1> 
<comments>No comments avallable</comments>

</Fact orForEvaluation>
<FactorForEvaluation type="Special Conditions'’>

<level value="Eivai η τιμή των βαθμών ανά επίπεδο" 
Description="H περιγραφή του επιπέδου">4</1βνβ1> 
<comments>No comments available</comments>

< /Fa ctorForEvaluation>
</JobEvaluation>
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Σχήμα για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά την προτυποποίηση της 
αίτησης για παροχή άδειας απουσίας από την εργασία (AbsenceRequest)

Στόχος

Το σχήμα που προτείνεται στη συνέχεια έχει ως στόχο του την παραμετροποίηση της αίτησης των 
εργαζομένων για παροχή άδειας απουσίας από την εργασία. Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε 
επιχείρηση για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρούν 
αρχείο αιτήσεων για παροχή αδειών, ανεξάρτητα από το είδος τους. Η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση αυτών (των 
αιτήσεων) διευκολύνει παράλληλα και τις διαδικασίες αναζήτησης.

Πεδία σχήματος

Το σχήμα είναι ιδιαίτερα απλό, όπως φαίνεται και από τη γραφική απεικόνισή του. Τα πεδία του προτύπου 
είναι:

• RequestID: είναι ο κωδικός της αίτησης (για λόγους αρχειοθέτησης)

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζόμενου που ζητά άδεια. Όνομα, επίθετο, το τμήμα στο 
οποίο ανήκει, ο τίτλος της εργασίας, ο κωδικός σε σχέση με το τμήμα, ο προϊστάμενος, η 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

• AbsenceDetails: οι λεπτομέρειες για την απουσία του εργαζομένου. Περιλαμβάνει την ημερομηνία 
έναρξης και λήξης της άδειας, το συνολικό αριθμό των εργασιακών και μη ημερών, το λόγο της 
αίτησης για παροχή άδειας, αλλά και κάποια σχόλια.

• AnswerRequest: ο υπεύθυνος για την παροχή άδειας στο συγκεκριμένο εργαζόμενο, θα 
συμπληρώσει και το πεδίο της έγκρισης ή απόρριψης της άδειας.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _)ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σχήμα για την αναπαράσταση της διαδικασίας που αναφέρεται στην αίτηση για παροχή άδειας 

Παράδειγμα

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο σχήμα.
<AbsenceReguest>

<ReguestID>12551</RequestID>
<EmployeeDetails>

< Fi rs tName > John< / Fi rs tName >
<LastName>Smi th</LastName>
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<Department>Web development</Department>
<JobTitle>Web developer l</JobTitle>
<JobReferenceNo>WD1</JobReferenceNo>
<Supervisor>Graham Louton</Supervisor> 
<Date>10-5-2002</Date>

</EmployeeDetails>
<AbsenceDetails>

<StartFrom>ll-7-2002</StartFrom>
< EndTo>ll-B-2-2002</EndTo>
<TotalDays>30</TotalDays>
< TotalWorkingDays>22</TotalWorkingDays>
<Reason>Summer Vacations</Reason>
<Comments>__</Comments>

</AbsenceDetails>
<AnswerRequest>Approved</AnswerRequest>

</AbsenceRequest>

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα για την αναπαράσταση του timesheet - ημερήσιου προγράμματος 
κατανομής ωρών ανά έργο για κάθε εργαζόμενο (Timesheet)

Στόχος

Στόχος ενός τέτοιου σχήματος είναι η προτυποποίηση του ημερήσιου timesheet που συμπληρώνουν όλοι οι 
εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο. Με τη βοήθεια ενός τέτοιου σχήματος ο διαχειριστής όλων των 
έργων είναι σε θέση να γνωρίζει την κατανομή των ωρών ανά έργο, αλλά και οι υφιστάμενοι διαχειριστές έργου 
να γνωρίζουν τον αριθμό των ωρών που ο κάθε εργαζόμενος αφιέρωσε σε ένα συγκεκριμένο έργο. Λόγω της 
δομής του σχήματος είναι εύκολη η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και η αποκομοιδή χρήσιμων 
συμπερασμάτων. Μέσω αυτών λαμβάνονται ορθότερες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των 
ανθρωπομήνων ανά έργο (project), αλλά και με την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Πεδία σχήματος

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τα πεδία του σχήματος περιγράφουν:

• MonthTimesheet: το μήνα στον οποίο αναφέρεται η αναλυτική κατανομή των ωρών ανά έργο

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζομένου (έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενο σχήμα)

• Date: η ημερομηνία σύνταξης του timesheet. Ο εργαζόμενος συμπληρώνει καθημερινά το 
timesheet

• StartTimeWorking: την ώρα έναρξης της εργασίας του για την ημερομηνία που συμπλήρωσε 
νωρίτερα

• FinishTimeWorking: την ώρα τερματισμού της εργασίας του για την ημερομηνία που 
συμπλήρωσε νωρίτερα

• ProjectDetails: τα στοιχεία του έργου με το οποίο ασχολήθηκε ο εργαζόμενος. Περιλαμβάνει το 
όνομα του έργου και τον αριθμό των ωρών, σε ημερήσια κατανομή (8ωρο)

Η γραφική αναπαράσταση του σχήματος φαίνεται στη συνέχεια.

Σχήμα που αναπαριστά την λειτουργία του ημερήσιου timesheet
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Παράδειγμα

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για το συγκεκριμένο σχήμα.

<TimeSheet>
<MonthTimesheet>3/2002</MonthTimesheet>
<EraployeeDetails>

<FirstName>John</FirstName>
<LastName>Smith</LastName>
«Department>Web development</Department>
<JobTitle>Web developer l</JobTitle>
<Supervisor>Graham Louton</Supervisor> 

</EmployeeDetails>
<Date>ll-ll-2002</Date>
<StartTimeWorking>08:00</StartTimeWorking> 
<FinishTimeWorking>16:00</FinishTimeWorking>
<ProjectDetails>

<ProjectName>IMAGE</ProjectName>
<WorkingTime>2</WorkingTime>

</ProjectDetails>
<ProjectDetails>

<ProjectName>AWAKE</ProjectName>
<WorkingTime>4</WorkingTime>

</ProjectDetails>
<ProjectDetails>

<ProjectName>SmartHotel</ProjectName>
<WorkingTime>2</WorkingTime>

</ProjectDetails>
</TimeSheet>

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σχήμα για την αναπάρασταση γνώσης που αφορά τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της απόδοσης (PerformanceAppraisal)

Γενικά

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για δικαιοσύνη και μάλιστα για την -κοινωνική δικαιοσύνη-. Ανεξαρτήτως 
του αν οι έννοιες 'δικαιοσύνη' και 'κοινωνική δικαιοσύνη' είναι μεταξύ τους συμβατές, οι περισσότεροι -αν όχι 
όλοι- δέχονται ότι βασικό συστατικό της δικαιοσύνης είναι η αξιοκρατία. Είναι όμως αδύνατο να υπάρξει 
αξιοκρατία τόσο σε μια ιδιωτική επιχείρηση όσο και σε μια δημόσια υπηρεσία (ή επιχείρηση ή οργανισμό), άν 
δεν υπάρχει κάποιο σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων σ' αυτήν την επιχείρηση ή υπηρεσία.

Πέραν όμως από το αίτημα της δικαιοσύνης (που αν και σημαντικό δε θα αναπτυχθεί γιατί ξεφεύγει κατά πολύ 
από το θεματικό τομέα με τον οποίο ασχολούμαστε), η εφαρμογή ενός άρτιου συστήματος αξιολόγησης 
συνεπάγεται ευνοϊκές επιδράσεις και στην παραγωγικότητα των εργαζομένων, όπως επιβεβαιώνει η εμπειρία 
των ιδιωτικών εκείνων επιχειρήσεων στο εξωτερικό (αλλά και στη χώρα μας που εφαρμόζουν τέτοια συστήματα 
εδώ και αρκετό καιρό)

Βεβαίως, οι δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις λειτουργούν με τρόπους που είναι αποτέλεσμα της 
επιδράσεως παραγόντων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών. Οι παράγοντες αυτοί έχουν ισχύ σχεδόν όσο 
και οι φυσικοί νόμοι και γι' αυτό ο τρόπος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις δεν αποτελεί σύμπτωση ή λάθος 
εύκολα διορθώσιμο. Ούτε αρκεί να αποφασίσουμε ότι πρέπει μια επιχείρηση "να λειτουργεί με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια" για να επιτευχθεί αυτό στην πράξη. Οπως, άλλωστε, έχει παρατηρήσει ο Milton 
Friedman "δεν μπορείς να κάνεις έναν ημίονο να τρέξει τόσο γρήγορα όσο μια ζέβρα, ζωγραφίζοντας 
ασπρόμαυρες λωρίδες στην πλάτη του". Ο μόνος, κατά συνέπεια, ριζικός και μόνιμος τρόπος βελτίωσης της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας όλων όσων εργάζονται σε αυτές. Συνεπώς, 
ένας από τους πιο βασικούς στόχους της εφαρμογής τεχνικών αξιολόγησης της απόδοσης στις σύγχρονες 
επιχειρήσεις είναι η βελτίωση της λειτουργίας αυτών [58].

Προϋποθέσεις επιτυχίας ενός συστήματος αξιολόγησης και συνεπώς και ενός σχήματος που θα 
αναπαριστά τη συγκεκριμένη διαδικασία

Στη συνέχεια περιγράφονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά ενός συστήματος αξιολόγησης κατάλληλου για 
να προσδιορισθεί η απόδοση κυρίως του μεσαίου και κατώτερου ιεραρχικώς προσωπικού όχι όμως των 
διευθυντικών στελεχών, για τα οποία αρμόζουν άλλα συστήματα αξιολόγησης, με βάση την επίτευξη στόχων 
(management by objectives).

Για να υπάρξει ουσιώδης αύξηση της παραγωγικότητας σε μια επιχείρηση είναι ανάγκη να κινητοποιηθεί 
ολόκληρη η πυραμίδα των ανθρώπων που απασχολούνται σ' αυτήν, από τη βάση μέχρι την κορυφή. Συνήθως 
όμως, ενώ γίνονται κάποιες στοιχειώδεις προσπάθειες αξιολόγησης της απόδοσης των κορυφαίων στελεχών, 
παραλείπεται τελείως η προσπάθεια αξιολόγησης του μέσου και χαμηλότερου επιπέδου εργαζομένων. Τα 
κριτήρια για την επιτυχία ενός τέτοιου συστήματος είναι: πρέπει όχι μόνο να είναι δίκαιο, αλλά και να φαίνεται, 
να παρέχει δηλαδή πλήρη διαφάνεια ώστε να είναι αποδεκτό από αξιολογητές και αξιολογουμένους, και να 
εξασφαλίζει την αντικειμενικότητα και την ορθότητα των αξιολογήσεων. Οι αξιολογητές θα πρέπει να έχουν 
ιδία, προσωπική και συνεχή γνώση της απόδοσης των αξιολογουμένων. Απαραίτητη κρίνεται η δυνατότητα 
τεκμηρίωσης των αξιολογήσεων ώστε να πείθονται οι αξιολογούμενοι και βέβαια η αξιοποίηση των 
αξιολογήσεων από την υπηρεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αναλογικότητα. Σε ένα 
επιτυχημένο σύστημα αξιολόγησης [58]:

Η χρήση Πληροφοριαχών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίχηση Ανθρωπίνων Πόρων

• Η αξιολόγηση γίνεται από το χαμηλότερο επίπεδο προϊσταμένων της επιχείρησης
• Αντικείμενο της αξιολόγησης αποτελεί η συμπεριφορά του εργαζόμενου μέσα σε μια χρονική 

περίοδο και όχι η προσωπικότητά του
• Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια είναι απλά προσανατολισμένα στο αποτέλεσμα, και πλήρως 

κατανοητά από αξιολογητές και αξιολογούμενους
• Η τεκμηρίωση της αξιολόγησης γίνεται με συγκεκριμένα γεγονότα και όχι με γενικόλογα σχόλια
• Το σύστημα πρέπει να έχει μεγάλη συχνότητα αξιολογήσεων ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα 

αναφοράς σε νωπά γεγονότα, για την τεκμηρίωση των αξιολογήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης σκιαγραφούν το προφίλ ενός "ιδανικού"" εργαζόμενου και διαφέρουν από 
επιχείρηση σε επιχείρηση, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τους επιδιωκόμενους στόχους σε κάθε
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περίπτωση. Κριτήρια που συνήθως λαμβάνονται υπόψη είναι η παρουσία, η ποσοτική απόδοση (εργατικότητα), 
η ποιοτική απόδοση (υπευθυνότητα), η συμπεριφορά, η ανταπόκριση σε ανάγκες της επιχείρησης, οι θετικές 
πρωτοβουλίες, η τήρηση κανόνων λειτουργίας/ασφαλείας κλπ. Τα κριτήρια προσδιορίζονται και σταθμίζονται 
κατά τη μελέτη προσαρμογής του συστήματος στο συγκεκριμένο περιβάλλον.

Παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Είναι πολλοί οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη καταρχήν για την οργάνωση ενός συστήματος 
αξιολόγησης της απόδοσης και κατά δεύτερον για τον προσδιορισμό του σχήματος που αναπαριστά τη γνώση 
που διακινείται μέσα από τέτοιες διαδικασίες. Μερικοί από αυτούς παρατίθενται παρακάτω:

• τα κίνητρα της διοίκησης

• βούληση και νοοτροπία των εργαζομένων 

Το προτεινόμενο σχήμα

Το προτεινόμενο σχήμα για την αξιολόγηση της απόδοσης φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Τα πεδία που το 
αποτελούν είναι τα παρακάτω.

Σχήμα για την αναπαράσταση των κριτηρίων που θέτονται σε διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης
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(Παρατήρηση: για τη μέτρηση των κριτηρίων οι βαθμίδες που χρησιμοποιούνται είναι: (Ε) Exceeded που
σημαίνει ότι η απόδοση υπερέβει τα προσδωκόμενα, (A) Achieved που σημαίνει ότι η απόδοση πέτυχε τα
αναμενόμενα, (L) Learning που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος έπρεπε να μάθει και όχι να παράγει και (Β)
below που σημαίνει ότι η απόδοση ήταν κάτω από την αναμενόμενη)

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζομένου (έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενο σχήμα)

• StartAppDate και EndAppDate: το χρονικό διάστημα για το οποίο γίνεται η αξιολόγηση της 
απόδοσης για το συγκεκριμένο εργαζόμενο

• KeyGoal: είναι οι στόχοι που έχει πετύχει ο συγκεκριμένος εργαζόμενος. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει 
να έχουν καθοριστεί από τη διοίκηση. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ικανοποιήσει το μεγαλύτερο 
τμήμα των στόχων που του έχει θέσει η διοίκηση μέσα από το attached goal documentation, που 
περιέχεται και αυτό στο σχήμα

• Accomplishment: πρόκειται για σπουδαία γεγονότα που κατάφερε να επιτύχει ο εργαζόμενος στην 
περίοδο που αξιολογείται. Η περιγραφή του «επιτεύγματος» συνδέεται με κάποιον από τους στόχους 
που ανέφερεται προηγουμένως (To KeyGoalld συνδέεται με το KeyGoal)

• IndividualCompetencies: πρόκειται για την αξιολόγηση των προσωπικών στόχων του 
εργαζομένου.

• TeamCompetencies: αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος

• TrainingReceived: η εκπαίδευση που ενδεχομένως έλαβε ο εργαζόμενος το χρονικό διάστημα που 
αξιολογείται (σεμινάρια, courses, συνέδρια, workshops)

• GoalsForComingPeriod: οι στόχοι που έχει ο εργαζόμενος προσωπικά και η ομάδα στην οποία 
ανήκει

• EmployeeDevelopment: προτάσεις για τη βελτίωση της ανάπτυξης των εργαζομένων

• ActionsForSupervisor: προτάσεις από τον εργαζόμενο προς τον προϊστάμενό του

Παράδειγμα
Ακολουθεί ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το προτεινόμενο σχήμα.

<PerformanceAppraisa1>
<PerformanceApID>3/2002</PerformanceApID>
<EmployeeDetails>

<FirstName>John</FirstName>
<LastName>Smith</LastName>
<Department>Keb development</Department>
<JobTitle>Neb developer l</JobTitle>
<Supervisor>Graham Louton</Supervisor> 

</EmployeeDetails>
<StartApprDate>l/2001</StartAppDate>
< EndApprDate>6/2001</EndApprDate>
<KeyGoal>

< KeyGoa1ID>1</KeyGoa11D>
<Description>Decrease the service time</Description> 

</KeyGoal>
<KeyGoal>

< KeyGoa1ID>2</KeyGoa1ID>
<Description>Decrease the fault pieces</Description> 

</KeyGoa1>
<KeyGoal>Attached goal documentation</KeyGoal>
<Accomplishment>

<Description>Projects completed on time</Description 
<KeyGoalRelated>l</KeyGoalRelated>
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< /Accompl i shmen t >
<Accomplishment>

<Description>Work that increase customer satisfaction
< /Description
<KeyGoalRelated>2</KeyGoalRelated>

</Accomplishment>
<lndividualCompetencies>

<TechnicalKnowledge>A</TechnicalKnowledge>
<ProfessionalKnowledge>A</ProfessionalKnowledge>
<MrittenCommunicationSki11>B</WrittenCommunicationSki11> 
<AnalyticalSkill>B</AnalyticalSkill>
<OrganizationPlanning>L</OrganizationPlanning> 
<ClientRelationshipSki11>B</ClientRelationShipSki11> 
<AdaptibilitySkill>A</AdaptibilitySkill>
<DecissionMakingSki11>A</DecissionMakingSki11>
<LeaderShi pSki11>L</LeaderShipSki11> 
<GoalSettingSkill>L</GoalSettingSkill>

< /Indi vidual Compe tend es>
<TeamCompetencies>

<Col 1aboration>A</Collaboration>
<OrganizationAwareness>L</OrganizationalAwareness>
<TeamUnderstanding>A</TeamUnderstanding>

</TeamCompetencies>
< TrainingReceived>

<TypeofTraining>Seminar</TypeofTraining>
<Place>London</Place>
<StartDate>2-2-2001</StartDate>
<EndDate>10-2-2001</EndDate>
<Subject>Artifical Intelligence</Subject>
<AcquiredKnowledge>......</AcquiredKnowledge>
<AcquiredSkills>.......</AcquiredSkills>

</TrainingReceived>
<Goa1sForComingPeriod>

<IndividualGoal>Better service for older 
people</IndividualGoal>

<TeamGoal>More team meatings every week</TeamGoal>
</Goa 1sForComingPeriod>
<EmployeeDevelopment>

<Recommendations>More frequent training</Recommendations>
<Comments>.......</Comments>

</Emp1oyeeDevelopment >
<ActionsForSupervisor>

<Recommendations>Air Conditioned personal 
offices</Recommendations>
< Commen ts>......</Commen ts>

</ActionForSupervisor>
<GeneralCommentsx/GeneralComments>

</PerformanceAppraisal>

Η χρήση Πληροφοριαχών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη *Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

99



Συμπεράσματα

Το τμήμα αυτό της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στα συμπεράσματα που προκύπτουν σε σχέση με τη 
χρήση της XML ως ένα από τα πιο πολυχρησιμοποιημένα μοντέλα για την αναπαράσταση της γνώσης. Το 
συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση της γνώσης ενός τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Σε αυτά τα συμπεράσματα θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι η πληροφορία που 
διακινείται σε ένα τέτοιο τμήμα είναι τις περισσότερες φορές σε μία όχι και τόσο οργανωμένη μορφή ή ίσως να 
μην είναι εύκολα διαθέσιμη και ποσοτικοποιήσιμη. Από την άλλη, η διεθνής βιβλιογραφία δεν παρέχει αρκετές 
πηγές για την αναπαράσταση γνώσης στη ΔΑΠ. Παρέχει όμως αξιόλογο και άφθονο υλικό όσον αφορά τα 
μοντέλα αναπαράστασης γνώσης.

Τα συμπεράσματα συνοπτικά είναι τα εξής:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη -Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• Η XML αποτελεί ένα μοντέλο αναπαράστασης γνώσης που ικανοποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
εφαρμογή της στον τομέα της ΔΑΠ λόγω της φύσης της και των χαρακτηριστικών της που έχουν 
ήδη αναφερθεί.

• Μία εφαρμογή της XML σε ένα τμήμα ΔΑΠ με στόχο την υλοποίηση ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος Διοίκσησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προσφέρει τα πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά της 
επεκτασιμότητας και της «ανοικτότητας». Προσφέρεται ανοικτή δομή και δυνατότητα προσθήκης και 
άλλων στοιχείων που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα και τη χρησιμότητα ενός τέτοιου συστήματος.

• Η XML είναι σε θέση να υποστηρίξει ανομοιογενή δεδομένα, δεδομένα δηλαδη που προέρχονται 
από διαφορετικές επιχειρήσεις, με τελείως διαφορετικές δομές και τύπους οργάνωσης και με 
διαφορετική κουλτούρα. Είναι παράλληλα εφικτή η διαχείριση και η υποστήριξη πολλαπλών 
γλωσσών (multi-language support), χωρίς την απαίτηση για επαναδημιουργία εφαρμογών και 
επαναορισμό διαδικασιών και πληροφοριών.

• Τα σχήματα, όπως εξάλλου φάνηκε και από τη σύντομη παρουσίασή τους, προσφέρουν αυξημένη 
μεταβλητότητα και προσαρμοστικότητα. Πρόκειται για οντότητες που χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
προσαρμοστικότητα και εύκολη μεταβολή σε νέες απαιτήσεις και μεταβολές των συνθηκών σε ένα 
τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. •

• Πρόκειται για μία τεχνολογία πολλά υποσχόμενη η οποία μόλις τώρα βρίσκει εφαρμογή σε νέους 
τομείς όπως αυτός της ΔΑΠ. Με δεδομένη τη χρησιμότητά της θα μπορούσαμε να πούμε ότι το 
μέλλον προβλέπεται ευοίωνο και με πολλές υποσχέσεις.
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Το μοντέλο δεδομένων RDF (Resource Description Framework)

Αναφορά στα μεταδεδομένα

To World Wide Web χτίστηκε αρχικά για την ανθρώπινη χρήση, και αν και τα πάντα σε αυτό είναι 
αναγνώσιμα από μηχανή, τα δεδομένα δεν είναι κατανοητά από μηχανή - Η/Υ. Είναι πολύ δύσκολο να 
αυτοματοποιηθούν τα πάντα στο WWW, κυρίως λόγω του όγκου των πληροφοριών που περιέχει. Η λύση που 
προτείνεται είναι να χρησιμοποιηθούν τα μεταδεδομένα (metadata) για να περιγράφει τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στον Ιστό, δηλαδή τα data. Τα μεταδεδομένα είναι “δεδομένα που περιγράφουν τα 
δεδομένα", (ένας κατάλογος με τα βιογραφικά σημειώματα των εργαζομένων σε μία επιχείρηση είναι 
μεταδεδομένα, δεδομένου ότι περιγράφει τις δημοσιεύσεις που έχουν κάνει). 
Η διάκριση μεταξύ «δεδομένων» και "μεταδεδομένων" δεν είναι απόλυτη. Είναι μια διάκριση που προκύπτει 
από μια ιδιαίτερη εφαρμογή, στην οποία πολλές φορές το ίδιο στοιχείο ερμηνεύεται με δύο διαφορετικούς 
τρόπους ταυτόχρονα [30]. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η έννοια του «λουλουδιού» 
αποτελεί ένα δεδομένο, μιας και περιέχει πολλές ιδιότητες και χαρακτηριστικά. Η έννοια του «φυτού» θα 
μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μετα-δεδομένο μιας και περιγράφει και το λουλούδι. Από την άλλη, αποτελεί 
δεδομένο μιας και έχει και αυτό όπως και το λουλούδι συγκεκριμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά.

Βέβαια τα μεταδεδομένα μόλις το τελευταίο χρονικό διάστημα άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως. 
Μάλιστα, δεν είναι τυχαία και η συζήτηση που γίνεται σχετικά με τη χρήση αυτών από τις ανά το Web 
μηχανές αναζήτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από έρευνα που έγινε σε χρήστες του WWW στο τέλος του 
2001 από διεθνές οργανισμό για τη βελτίωση των υπηρεσιών του Internet σε χρήστες έδειξε ότι 88% ήξεραν τι 
είναι τα μεταδεδομένα (πρώτο γράφημα) και πάνω από 70% τα χρησιμοποιούν στις ηλεκτρονικές σελίδες. 
Δείγμα ότι τα μεταδεδομένα κερδίζουν έδαφος στο χώρο του WWW.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Η πρώτη στήλη δείχνει τις απαντήσεις στην ερώτηση «Γνωρίζετε τι είναι τα μεταδεδομένα» και η 
δεύτερη στην ερώτηση «Χρησιμοποιείτε τα μεταδεδομένα»

Από την άλλη, πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το τμήμα της έρευνας που αναφέρεται στην προτυποποίηση των 
μεταδεδομένων. Δηλαδή, στην καθιέρωση ενός ενιαίου και κοινά αποδεκτού τρόπου περιγραφής των 
δεδομένων. Ενδεικτικά, αναφέρεται το επόμενο γράφημα το οποίο δείχνει τις απαντήσεις στις ερωτήσεις:

Α. «Έχετε ακούσει για την προτυποποίηση των μεταδεδομένων;»
Β. «Ποιά σχήματα μεταδεδομένων γνωρίζετε;»
Γ. «Θα μπορούσε να σας καθοδηγήσουν τα μεταδεδομένα σε μία αναζήτηση πληροφορίας;»
Δ. «Είναι η προτυποποίηση των μεταδεδομένων σημαντική για την αναζήτηση πληροφοριών και την 
αναπαράσταση γνώσης;»
Ε. «Θα θέλατε να υπάρχει προτυποποίηση των πληροφοριών στο Web;»
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα και παρουσιάζονται στο επόμενο σχήμα — γράφημα.

100
90

30

70

60

50

40

30

20
10

ο
Ναι Όχι rdf dc uml asv Ναι Όχι Ναι Όχι Ναι Όχι

Ένα από τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης που εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια χρησιμοποιείται από 
διάφορες κοινότητες πληροφοριών είναι το Resource Description Framework (RDF), το οποίο στηρίζεται 
στα μεταδεδομένα.

Εισαγωγή στο μοντέλο RDF

To Resource Description Framework (RDF) - Περιβάλλον Περιγραφής Πόρων - είναι μία δομή που 
επιτρέπει την κωδικοποίηση, την ανταλλαγή και την επαναχρησιμοποίηση δομημένων δεδομένων. Πρόκειται 
για μία εφαρμογή βασισμένη σε XML η οποία εκμεταλλεύεται περιορισμούς για να παρέχει σαφείς μεθόδους 
αναπαράστασης γνώσης με σημασιολογικό τρόπο. Επιπλέον παρέχει τα μέσα για τη δημοσιοποίηση 
λεξιλογίων (vocabularies) τα οποία είναι αναγνώσιμα από τον άνθρωπο (human-readable) και επεξεργάσιμα 
από μηχανές. Έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση των σημασιολογικών 
μεταδεδομένων ανάμεσα σε ανόμοιες κοινότητες πληροφοριών. Οι περιορισμοί που υποστηρίζει το RDF 
αναφέρόνταί σέ μία συνετϊή κωδικοποίηση καί ανταλλαγή standardised μέταδέδόμένών, παρέχοντας 
εναλλαξιμότητα διαφορετικών πακέτων από διαφορετικές κοινότητες πληροφοριών [23]. Τα λεξιλόγια είναι 
σύνολα ιδιοτήτων ή στοιχεία μεταδεδομένων που προσδιορίζονται από κοινότητες πληροφοριών. Η ικανότητα 
της κανονικοποίησης των δηλώσεων των δεδομένων ενισχύει την επαναχρησιμοποίηση και την επέκταση των 
σημασιολογιών ανάμεσα σε ανόμοιες κοινότητες πληροφοριών. Για παράδειγμα το Dublin Core [1] (για το 
οποίο γίνεται λόγος παρακάτω), που είνα μία διεθνή κοινότητα που περιγράφει πόρους, έχει υιοθετήσει το 
RDF.

To WWW προσφέρει πρόσβαση σε κατανεμημένα δεδομένα στον κάθε χρήστη. Τα μεταδεδομένα ή τα 
δομημένα δεδομένα που περιγράφουν δεδομένα βελτιώνουν τις διαδικασίες αναζήτησης ή πρόσβασης σε 
πληροφορίες. Από την άλλη, η αποτελεσματική χρήση των μεταδεδομένων ανάμεσα σε διάφορες εφαρμογές, 
απαιτεί διάφορους κανόνες που σχετίζονται με τη σημασιολογία, τη σύνταξη και τη δομή των δεδομένων. 
Κάθε κοινότητα πληροφοριών προσδιορίζει τη σημασιολογία των μεταδεδομένων πόυ κατευθύνει τις ανάγκες 
της. Η σύνταξη, η συστηματική κατεύθυνση των στοιχείων που αναπαριστούν δεδομένα που θα επεξεργαστούν 
από μία μηχανή, διευκολύνουν την ανταλλαγή και τη χρήση μεταδεδομένων μεταξύ διαφόρων εφαρμογών.
[23]

To RDF υιοθετήθηκε από το W3C για την περιγραφή πληροφοριακών πόρων και γενικότερα για την 
αναπαράσταση γνώσης στο περιβάλλον του Διαδικτύου. To RDF είναι το πλαίσιο για την επεξεργασία των 
μεταδεδομένων. Παρέχει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών που ανταλλάσσουν πληροφορίες που 
γίνονται κατανοητές από μηχανές στο WWW. To RDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ποικίλους τομείς
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εφαρμογών: στην ανακάλυψη πόρων από τις μηχανές αναζήτησης, στην καταχώρηση για την περιγραφή του 
περιεχομένου ιστοσελίδων, για την περιγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ιστοσελίδων κ.ά. Η 
σύνταξη που χρησιμοποιείται από το RDF είναι αυτή της XML. Στόχος του μοντέλου RDF είναι να 
προσδιορίσει σημασιολογικά τα δεδομένα βασισμένα σε XML με έναν τυποποιημένο και απολύτως 
διαλειτουργικό τρόπο. [11]

Το πλαίσιο RDF χρησμιοποιεί την XML ως μία κοινή σύνταξη για την ανταλλαγή και την επεξεργασία των 
μεταδεδομένων. Με την εκμετάλλευση της XML το RDF επιβάλλει μία δομή για την καλύτερη αναπαράσταση 
της σημασιολογίας, πετυχαίνοντας ακριβή κωδικοποίηση, ανταλλαγή και επεξεργασία standardized 
μεταδεδομένων. To RDF υποστηρίζει κανόνες που διευκολύνουν την τμηματική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
ξεχωριστά στοιχεία μεταδεδομένων. Οι κανόνες αυτοί περιλαμβάνουν συγκεκριμένους μηχανισμούς που 
αναπαριστούν τη σημασιολογία των δεδομένων.

RDF Data Model

Για το RDF, πόρος είναι οτιδήποτε θέλουμε να δηλώσουμε ή αλλιώς κάτι το οποίο θέλουμε να περιγράφουμε. 
Πόρος μπορεί να είναι μια σελίδα στο Διαδίκτυο ή ένας δικτυακός τόπος ή φυσικά αντικείμενα ή έννοιες ή και 
μία λέξη: οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία αν ο πόρος είναι προσπελάσιμος στο Διαδίκτυο ή όχι. Οι πόροι 
δηλώνονται με τα Universal Resource Identifiers (URI) -Καθολικό Αναγνωριστικό Πόρων-, To URI είναι 
κάτι γενικότερο απο το γνωστό U RL του Διαδικτύου. To U RI δεν αναφέρει πώς θα προσπελάσουμε κάτι και 
δεν δηλώνει απαραίτητα κάτι προσπελάσιμο στο διαδίκτυο. To URI είναι απλώς ένα παγκόσμιο, μοναδικό και 
μόνιμο αναγνωριστικό - ταυτότητα του πόρου που περιγράφει. [12,13,36,37]

To RDF παρέχει ένα μοντέλο για την περιγραφή πόρων. Οι πόροι έχουν ιδιότητες ή χαρακτηριστικά όπως 
αποκαλούνται. To RDF ορίζει έναν πόρο ως ένα αντικείμενο που είναι μοναδικά προσδιορίσιμο από ένα URL 
[25]. Οι ιδιότητες που σχετίζονται με τους πόρους προσδιορίζονται από τύπους ιδιοτήτων (property-types) 
που έχουν κάποιες τιμές. Τα property-types εκφράζουν τις σχέσεις των τιμών (values) με τους πόρους. Με τον 
όρο τιμές εννοούμε τα text strings, numbers κτλ. Μία συλλογή από ιδιότητες που αναφέρονται σε έναν πόρο 
αποκαλείται περιγραφή (description). Μία πρώτη αναπαράσταση του RDF μοντέλου εμφανίζεται στο επόμενο 
σχήμα [23]:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Λιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

RDF Data Model [23]

To RDF είναι ένα απλό μοντέλο δεδομένων: όλες οι προτάσεις - δεδομένα του RDF αποτελούνται απο μια 
τριπλέτα της μορφής: [Υποκείμενο, Σχέση, Αντικείμενο]. Στην πραγματικότητα οι περισσότερες φυσικές 
γλώσσες χρησιμοποιούν αυτήν τη δομή και η συντριπτική πλειοψηφία της γνώσης που θέλουμε να 
αναπαραστήσουμε στους υπολογιστές μπορεί να παρασταθεί με αυτήν τη μορφή. Οι προτάσεις RDF 
παριστάνονται συνήθως ως κατευθυνόμενοι γράφοι με ετικέττες.

Στο περιβάλλον RDF, το Υποκείμενο και η Σχέση που αποτελούν την τριπλέτα δηλώνονται με ένα URI. Το 
αντικείμενο μπορεί να δηλώνεται με ένα U RI ή και μπορεί να είναι ένα αλφαριθμητικό - λέξη.
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Το πρότυπο RDF ορίζει επίσης το XML συντακτικό: τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο οι προτάσεις RDF 
εκφράζονται ως κείμενα XML. Το γράφημα του παραδείγματος γράφεται σε μορφή RDF/XML όπως 
παρακάτω:

< rdf:RDF>
<rdf: Description about = "http: //defini tions. semanticweb.gr/persons#theano" 

"http://definitions.semanticweb.gr/actions/drink =
http://definitions.semanticweb.gr/drinks#milk "

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

</rdf:RDF>

To μοντέλο RDF, όπως αναφέρθηκε, παρέχει τη δυνατότητα σε κοινότητες πληροφοριών να ορίζουν 
σημασιολογίες. Είναι πολύ σημαντικό όμως να αποσαφηνίζονται αυτές οι σημασιολογίες ανάμεσα στις 
διάφορες κοινότητες. Για παράδειγμα, ένα property-type όπως το author μπορεί να έχει ευρύτερη έννοια ή πιο 
στενή ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινότητας. Αυτό συνεπάγεται κάποιο πρόβλημα στην περίπτωση 
που πολλές κοινότητες χρησιμοποιούν τον ίδιο property type για να προσδιορίσει διαφορετικά πράγματα. Για 
να αποφευχθεί κάτι τέτοιο το RDF προσδιορίζει μοναδικά property-types χρησιμοποιώντας μηχανισμούς 
namespaces [26]. Τα XML namespaces παρέχουν μία μέθοδο για τον προσδιορισμό σημασιολογιών και 
κανόνων ελέγχοντας την ειδική χρήση του property-type σε κάθε λεξιλόγιο [34]. Για παράδειγμα το property- 
type author που προσδιορίζεται στο Duplin Core ως ο άνθρωπος ή ο υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός 
πόρου, μπορεί να είναι ο creator σε κάποιο άλλο λεξιλόγιο. Έτσι ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν 
το επόμενο:

<?xml:namespace ns = "http://www.w3 . org/RDF/RDF/" prefix ="RDF" ?>
< ?xml:namespace ns = "http://purl .oclc.org/DC/" prefix = "DC" ?>

<RDF:RDF>
<RDF:Description RDF:HREF = "http://uri-of-Document-1">

<DC: Creator>John Smi th</DC: Creator>

< /RDF: Description 

</RDF:RDF>

Η δημιουργία της τεχνολογίας RDF, σήμανε τη σύσταση ενός μοντέλου για την αναπαράσταση των ονομάτων 
ιδιοτήτων και των τιμών των ιδιοτήτων διαφόρων οντοτήτων. Το μοντέλο δομήθηκε σε αρχές από διάφορα 
άλλα προϋπάρχοντα μοντέλα και δεδομένα. Οι ιδιότητες του RDF μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιότητες πόρων 
και με αυτήν τη λογική συντάσσονται και με τη μορφή ενός ζεύγους : ιδιότητα - τιμή. Οι ιδιότητες του RDF 
αναπαριστούν επίσης και σχέσεις ανάμεσα σε πόρους και έτσι ένα RDF μοντέλο μπορεί να μοιάζει με ένα 
διάγραμμα σχέσεων οντοτήτων (ER diagram). Για την ακρίβεια τα RDF σχήματα είναι ER διαγράμματα.

Το μοντέλο αναπαράστασης δεδομένων RDF (όπως και όλα τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης) 
χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί η ισοδυναμία στη σημασία των δεδομένων (αν δηλαδή αυτά που 
αναπαριστούμε είναι όντως αυτά που θέλουμε να αναπαραστήσουμε). Το μοντέλο του RDF αποτελείται από 
τρεις τύπους αντικειμένων [11]:

• Πόροι: Οτιδήποτε περιγράφεται με RDF εκφράσεις ονομάζεται πόρος. Μπορεί να είναι μία web 
σελίδα όπως ένα HTML έγγραφο. Μπορεί να είναι ένα τμήμα μιας web σελίδας όπως ένα 
συγκεκριμένο HTML ή XML στοιχείο. Μπορεί να είναι ένα σύνολο από σελίδες όπως ένα ολόκληρο 
web site. Ένας πόρος μπορεί να είναι και ένα αντικείμενο που να μην είναι προσβάσιμο με 
ηλεκτρονικό τρόπο π.χ ένα βιβλίο ή η λίστα με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα εργαζομένων σε μία 
επιχείρηση.

• Ιδιότητες: μία ιδιότητα είναι μία συγκεκριμένη άποψη, χαρακτηριστικό ή σχέση που χρησιμοποείται 
για να περιγράφει έναν πόρο. Κάθε ιδιότητα έχει μία συγκεκριμένη σημασία, ορίζει τις επιτρεπόμενες 
τιμές, τους τύπους των πόρων που μπορεί να περιγράφει και τη σχέση της με άλλες ιδιότητες. •

• Προτάσεις: ένας συγκεκριμένος πόρος μαζί με μία ονοματισμένη ιδιότητα και την τιμή της 
ιδιότητας για τον πόρο είναι μία RDF πρόταση. Αυτά τα τρία αυτόνομα τμήματα ονομάζονται
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υποκείμενο, κατηγορούμενο (σχέση) και αντικείμενο. Το αντικείμενο μιας πρότασης μπορεί να είναι 
ένας άλλος πόρος, μία συμβολοσειρά ή ένας τύπος δεδομένων που προσδιορίζεται με XML.

RDF Graph

Ο γράφος RDF είναι ένας αδιάφορος από σύνταξη τρόπος αναπαράστασης των εκφράσεων RDF 
χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους γράφους. Οι γράφοι ονομάζονται και διαγράμματα κόμβων και ακμών. Οι 
ακμές αναπαριστούν τις ιδιότητες. Κάθε ιδιότητα συνδέει δύο κόμβους, με αρχή έναν κόμβο που αναπαριστά 
ένα πόρο (σχήματος οβάλ) και τέλος έναν άλλο πόρο (σχήματος τετραγώνου). Συνεπώς υπάρχουν οι δύο 
παρακάτω επιλογές:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηση Ανθρωπίνων Πάρων

a)

Στην πρώτη περίπτωση, η ιδιότητα p συνδέει δύο πόρους Α και Β και στη δεύτερη, η ιδιότητα p συνδέει ένα 
πόρο p με ένα literal L (μία αληθινή κατάσταση). Ένας τέτοιος συνδυασμός πόρου, δηλαδή μία ιδιότητα και η 
τιμή της ονομάζεται πρόταση και προσδιορίζει τον πόρο ως υποκείμενο, την ιδιότητα ως κατηγορούμενο και 
την τιμή ως το αντικείμενο της πρότασης [41].

Απλά παραδείγματα

Οι πόροι προσδιορίζονται από τον προσδιοριστή πόρων (resource identifier). Ο προσδιοριστής αυτός είναι 
ένα URI μαζί με ένα προαιρετικό id. Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι έχουμε την πρόταση:

Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila.

Αυτή η πρόταση έχει τρία τμήματα. Το πρώτο είναι το υποκείμενο (άρα ο πόρος) και είναι το 
http://www.w3.org/Home/Lassila. Το δεύτερο είναι το κατηγορούμενο (άρα η ιδιότητα) και είναι το 
creator. Το τρίτο είναι το αντικείμενο και είναι το Ora Lassila. Αν προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε τον γράφο 
με κόμβους και ακμές (οι κόμβοι αναπαριστούν πόρους και οι ακμές αναπαριστούν ιδιότητες). Οι κόμβοι που 
θα αναπαριστούν αντικείμενα (δηλαδή απτά αντικείμενα - literals) σχεδιάζονται ως τετράγωνα. Ακολουθώντας 
αυτήν τη δομή το σχήμα θα έχει ως εξής [60] :

http://Www.w3.org/Home/Lassila
Creator

Η φορά της ακμής είναι πολύ σημαντική. Η ακμή ξεκινά πάντα από το υποκείμενο και δείχνει προς το 
αντικείμενο (αν και θα περιμέναμε να είναι το αντίθετο). Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται ότι το υποκείμενο 
ανήκει, κατά κάποιο τρόπο, στο αντικείμενο. Το σχήμα μπορεί να παρουσιαστεί και ως "< suhject> HAS 
< predicate > < object >".
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Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά του δημιουργού (creator) αυτού του πόρου. 
Για παράδειγμα:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

The individual whose name is Ora Lassila, email < lassila@u>3. org>,isthe creator ofhttp://www.w3. org/Home/Lassila.

Με την πρόταση αυτή ο δημιουργός γίνεται μία αυτόνομη οντότητα. Στο μοντέλο RDF μία τέτοια οντότητα 
αναπαρίσταται ως ένας άλλος πόρος. Η παραπάνω πρόταση όμως δε δίνει κάποιο όνομα στο νέο πόρο. Έτσι, 
ο κόμβος που θα αναπαριστά το νέο πόρο στο διάγραμμα δε θα έχει όνομα. Το διάγραμμα, τώρα, θα είναι ως 
εξής [59, 60]:

Ας υποθέσουμε ότι κάθε εργαζόμενος έχει ένα μοναδικό id που τον χαρακτηρίζει. Αυτό σημαίνει ότι ένα URI 
θα λειτουργεί ως μοναδικό κλειδί για κάθε εργαζόμενο. Κάτι τέτοιο θα είναι το 
http://www.w3.org/staffld/85740. Το παράδειγμα θα είναι της μορφής

The individual referred to by employee id 85740 is named Ora Lassila and has the email address lassila@w3.org. The 
resource http://www.w3.org/Home/Lassila was created by this individual.

To RDF μοντέλο θα είναι ως εξής:
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σύνταξη του RDF (σύντομη αναφορά)

Αν και ο στόχος αυτού του εγγράφου δε σχετίζεται με την τεχνική περιγραφή του RDF μοντέλου σε σχέση με 
τους κανόνες σύνταξής του, θα αναφερθούν επιγραμματικά οι μορφές σύνταξής του.

Σπάνια εμφανίζονται RDF προτάσεις σε αποκοπή από άλλες. Τις περισσότερες φορές πολλές ιδιότητες ενός 
πόρου συνθέτονται μαζί. Η σύνταξη του RDF μοντέλου μοιάζει και βασίζεται στη σύνταξη της XML (για την 
XML έχει ήδη γίνει εκτενή αναφορά). Για το RDF έχει αποφασιστεί η χρήση του στοιχείου Description που 
ομαδοποιεί πολλά στοιχεία σε έναν πόρο. Η βασική σύνταξη παίρνει την επόμενη μορφή [12,13]:

[1] RDF
[2] description

[3] idAboutAttr
[4] aboutAttr
[5] idAttr
[6] propertyElt

[7] propName
[8] value
[9] resourceAttr

[10] Qname
[11] XJRI-reference
[12] IDsymbol
[13] name
[14] NSprefix
[15] string

['<rdf:RDF> '] description* [ '</rdf:RDF> ']
'<rdf:Description' idAboutAttr? ’>' propertyElt* 
'</rdf:Description ' 
idAttr | aboutAttr 
'about="' URI-reference 
'ID="' IDsymbol '"'
'<’ propName ’>' value '</' propName ’>’
'<' propName resourceAttr '/>'
Qname
description | string 
'resource="' URI-reference 
[ NSprefix ':' ] name 
string, interpreted per [URI]
(any legal XML name symbol)
(any legal XML name symbol)
(any legal XML neunespace prefix)
(any XML text, with "<", ">", and escaped)

To προηγούμενο παράδειγμα σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα θα είναι:

<rdf:RDF>
<rdf -.Description about = "http://www. w3 . org/Home/Lassila ">

<s:Creator>Ora Lassila</s:Creator>
</rdf:Description 

</rdf:RDF>

Η ομοιότητα του μοντέλου RDF με την XML είναι έντονη και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός του πώς 
υλοποιείται (σε επίπεδο εφαρμογής) ένα RDF σχήμα. Ο μόνος τρόπος υλοποίησης και αναπαράστασης είναι 
μέσω της XML. Έτσι το προηγούμενο παράδειγμα μετατρέπεται σε XML σύνταξη όπως ακολούθως:

<?xml version="l.0"?>
<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www. w3.org/1999/02/22-rdf - syntax-ns#" 
xmIns:s="http://description.org/schema/">
<rdf:Description about="http://www.w3.org/Home/Lassila"> 

<s:Creator>Ora Lassila</s:Creaton 
</rdf:Description 

</rdf:RDF>

Ένας εναλλακτικός τρόπος θα ήταν και ο επόμενος:

<?xml version="l. 0"?>
<RDF

xmlns="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-nsU" 
xmlns:s="http://description.org/schema/">
<Description about="http://www. w3.org/Home/Lassila">

<s:Creator>Ora Lassila</s:Creator>
</Description 

</RDF>
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The individual referred to by employee id85740 is named Ora Lassila and has the email address lassila@u)3. org. The 
resource http://www.w3.org/Home/Lassila was created by this individual.

μπορεί να εκφραστεί με το μοντέλο RDF ως εξής:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το δεύτερο παράδειγμα που αναφέρθηκε και αφορούσε την πρόταση

<rdf:RDF>
<rdf:Description about= "http: //www. w3 . org/Home/Lassila ">

<s:Creator rdf:resource = "http://www. w3 . org/staffid/85740"/>
</rdf:Description

<rdf: Description about= "http: //www. w3 . org/staf fid/85740 ">
<v:Hame>Ora Lassila</v:Name>
<v:Email>lassila®w3.org</v:Email»

</rdf: Description 
</rdf:RDF»

Παρόλα αυτά ο πιο σωστός τρόπος με βάση το γεγονός της απαίτησης για XML parsing που θα χρειαστεί για 
την προγραμματιστική χρήση μιας τέτοιας πρότασης θα ήταν το επόμενο:

<rdf:RDF>
<rdf:Description about= "http://www. w3 . org/Home/Lassila ">

<s:Creator>
<rdf .-Description abo ut= "http: //www. w3. org/staf fId/85740"> 
<v:Name>Ora Lassila</v:Name>
<v: Email>lassila@w3.org</v:Email>
< /rdf: Descripti on 

</s:Creator>
</rdf .-Description»

</rdf:RDF>

Μοντελοποίηση προτάσεων

Όπως όλα τα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης έτσι και το RDF βασίζεται σε προτάσεις που περιγράφουν 
καταστάσεις σε διάφορες κοινότητες πληροφοριών. Οι προτάσεις αυτές υλοποιούνται από πόρους. Μία 
πρόταση είναι μία σειρά από πόρους και απο μόνη της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πόρος σε άλλες 
προτάσεις. Για παράδειγμα έχουμε την επόμενη πρόταση:

Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila.

To μοντέλο RDF θεωρεί την πρόταση ως ένα γεγονός. Αν όμως την γράφαμε ως εξής:

Ralph Swick says that Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila.

σε αυτήν την περίπτωση δεν έχουμε αναφερθεί στον πόρο http://www.w3.org/Home/Lassila. Αντίθετα, 
έχουμε εκφράσει ένα γεγονός σχετικά με την πρόταση που ο Ralph έχει κάνει. Για να εκφράσουμε αυτό το 
γεγονός με το μοντέλο RDF, πρέπει να μοντελοποιήσουμε την πρώτη πρόταση με πόρο που έχει τέσσερις 
ιδιότητες.. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται reification (αναπαράσταση αφηρημένου) στους κόλπους των 
ανθρώπων που ασχολούνται με την αναπαράσταση γνώσης [60].

To RDF υποστήριζει τις παρακάτω ιδιότητες:

• Subject: προσδιορίζει τον πόρο που περιγράφεται από την πρόταση. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιότητα 
subject είναι ο πόρος από τον οποίο η πρώτη πρόταση (http://www.w3.org/Home/Lassila) έγινε.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη _Ι ιοίχηση Ανθρωπίνων Πόρων

• Predicate: προσδιορίζει την αρχική ιδιότητα στην πρόταση. Πρόκειται για έναν πόρο που 
αναπαριστά μία συγκεκριμένη ιδιότητα. Στην περίπτωσή μας την λέξη Creator.

• Object: η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει την τιμή της ιδιότητας στην πρόταση. Στην περίπτωσή μας 
είναι η Ora Lassila

• Type: η τιμή της ιδιότητας type περιγράφει τον τύπο ενός νέου πόρου.

Για να μοντελοποιήσουμε το προηγούμενο παράδειγμα, θα πρεπει να προσθέσουμε και ακόμη μία ιδιότητα 
(π.χ attributedTo) με την κατάλληλη τιμή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση την Ralph Swick. Η σύνταξη του 
μοντέλου RDF/XML είναι η ακόλουθη:

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/l999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:a="http://description.org/schema/">
<rdf: Description

<rdf:subject resource="http://www.w3.org/Home/Lassila" />
<rdf:predicate resource="http://description.org/schema/Creator" /> 
<rdf:object>Ora Lassila</rdf:object>
<rdf:type resource="http://www. w3 .org/1999/02/22-rdf - syntax- 

ns#Statement" />
<a:attributedTo>Ralph Swick</a:attributedTo>

< /rdf: Description 
</rdf:RDF>

Η μοντελοποίηση προτάσεων που αφορούν κοινότητες πληροφοριών είναι επίσης πολύ σημαντικές μιας και 
διευκολύνουν μέσω των ιδιοτήτων που ορίζονται την καλύτερη αναπαράσταση διαδικασιών και συναρτήσεων 
που λαμβάνουν χώρα σε μία επιχείρηση /κοινότητα/οργανισμό.

Containers - Κανόνες

Οι κανόνες στο μοντέλο RDF είναι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ομαδοποιήσουμε και να 
κατηγοριοποιήσουμε πόρους που αφορούν μία εφαρμογή. Αναλυτικότερα:πολύ συχνά είναι απαραίτητο να 
αναφερόμαστε σε μία συλλογή από πόρους. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να αναφέρουμε ότι μία εργασία 
πραγματοποιήθηκε από περισσότερα από ένα άτομα ή όταν απαριθμούμε τους μαθητές σε ένα course ή τα 
πακέτα λογισμικού μιας εφαρμογής. Σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τα RDF container [11,34].
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

To RDF μοντέλο ορίζει τρεις τύπους κανόνων:

• Bag: Πρόκειται για μια αριθμημένη λίστα από πόρους. Χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ότι μία 
ιδιότητα έχει πολλαπλές τιμές και δεν έχει σημασία η σειρά με την οποία οι τιμές δίνονται. 
Επιτρέπονται οι διπλές τιμές.

• Sequence: Μία αριθμημένη (σε σειρά) λίστα από πόρους. Η ακολουθία χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει ότι μία ιδιότητα έχει πολλαπλές τιμές και ότι η σειρά των τιμών είναι σημαντική. 
Επιτρέπονται οι διπλές τιμές.

• Alternative: Μία λίστα από πόρους που αναπαρίστούν εναλλακτικές τιμές μίας πιθανής τιμής. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις εναλλακτικές μεταφράσεις ενός τίτλου. Όταν χρησιμοποιείται η 
συγκεκριμένη ιδιότητα, τότε η τιμή της μπορεί να είναι οποιαδήποτε από την λίστα.

Ενα απλό παράδειγμα χρήσης των κανόνων είναι το επόμενο: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε την πρόταση:

The students in course 6.001 are Amy, Tim, John, Mary, and Sue

Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να αναπαρασταθεί με το RDF/XML μοντέλο ως εξής (ακολουθεί η γραφική 
αναπαράσταση):

<rdf:RDF>
<rdf:Description about="http://mycollege.edu/courses/6.001"> 

<s:students?
< rdf:Bag>
<rdf:li resource= 
<rdf:li resource= 
<rdf:li resource= 
<rdf:li resource= 
<rdf.-li resource= 
</rdf:Bag>

</s:students>
</rdf:Description> 

</rdf:RDF>

"http://mycol1ege.edu/students/Amy"/> 
"http://mycollege.edu/students/Tim"/> 
"http://mycollege.edu/students/John"/> 
"http://mycollege.edu/students/Mary"/> 
"http://mycollege.edu/students/Sue"/>

To συγκεκριμένο παράδειγμα καταδεικνύει τη χρήση λιστών για την αναπαράσταση δεδομένων. 

Το επόμενο διάγραμμα αναπαριστά τη λίστα με τους πόρους που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Με ανάλογο τρόπο ας υποθέσουμε ότι έχουμε την επόμενη πρόταση:

The source code for XI1 maybe found at ftp-x.org, ftp.cs.purdue.edu, orftp.eu.net.

Μπορεί να αναπαρασταθεί με χρήση του μοντέλου RDF/XML και του κανόνα alternative ως εξής:

<rdf:RDF>
<rdf -.Description about="http://x.org/packages/Xll "> 

<s:Distributions!te>
<rdf:Alt>
<rdf:li resource^"ftp://ftp.x. org"/>
< rdf:1i resource="ftp://f tp.cs. purdue.edu"/> 
<rdf:li resource="ftp://ftp.eu.net"/>
</rdf:Alt>

</s:DistributionSite>
</rdf: Description

</rdf:RDF>

Ακολουθεί το διάγραμμα για την αναπαράσταση των παραπάνω πόρων:

Η σύνταξη των RDF containers σε συνέχεια αυτών που αναφέρθηκαν για τη γενική σύνταξη του RDF 
προηγουμένως είναι [13]:

[18] container
[19] sequence
[20] bag
[21] alternative
[22] member
[23] referencedltern
[24] inlineltem

= sequence | bag | alternative
= '<rdf:Seq' idAttr? ’>’ member*
= ’<rdf:Bag' idAttr? '>' member*
= '<rdf:Alt' idAttr? '>' member+
= referencedltern | inlineltem 
= '<rdf:li' resourceAttr '/>'
= '<rdf:li>' value '</rdf:li>'

'</rdf:Seq> ' 
'</rdf:Bag> ' 
'</rdf:Alt>'

Αν και είναι δύσκολο με δεδομένο το στόχο αυτού του εγγράφου, παρόλα αυτά οι κανόνες είναι πολύ χρήσιμο 
εργαλείο στην αναπαράσταση γνώσης και ειδικότερα σε τομείς - κοινότητες όπως αυτός της Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Αυτό προκύπτει από το γεγονός της ύπαρξης γνώσης που διαχέεται από περισσότερα 
του ενός άτομα σε ένα τμήμα ΔΑΠ. Σε αντιστοιχία με τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν θα μπορούσαν να 
παρατεθούν πάρα πολλά από τον τομέα της ΔΑΠ. Ένα πολύ απλό παράδειγμα που επαληθεύει και κάνει 
αναγκαία τη χρήση των containers του RDF μοντέλου είναι το επόμενο.

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα έργο που «τρέχει» σε μία επιχείρηση και σε αυτό συμμετέχουν διάφορα 
στελέχη της επιχείρησης (κάποια αποχωρούν και κάποια άλλα προστίθενται στην ομάδα εργασίας). Έτσι θα
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

λέγαμε ότι ο υπεύθυνος του τμήματος στο οποίο ανήκει το έργο (ο project manager) θα πρέπει κάθε φορά να 
αλλάζει τις φόρμες στις οποίες κρατούνται τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο έργο. Για παράδειγμα μία 
περίπτωση θα μπορούσε να ήταν η επόμενη:

Στο έργο με τίτλο X συμμετέχουν οι A, Β, Γ

Μία άλλη όμως θα ήταν η επόμενη:

Στο έργο με τίτλο X συμμετέχουν οι Α, Β, Δ και Ε

Κάθε φορά που επέρχεται μία τέτοια αλλαγή, μεταβάλλονται κάποιες καταστάσεις στην οργάνωση του έργου. 
Να σημειωθεί ότι ενδεχομένως η αλλαγή ατόμων να επηρεάζει το γενικότερο σχήμα που θα έχει επιλεγεί για 
το έργο (περιγραφή ρόλων, σχεδιαγράμματα, διαγράμματα ροής, χρονοδιαγράμματα κτλ), κάτι που σημαίνει 
χρόνος και χρήμα για το project manager. Μία τέτοια πολύ απλή περίπτωση ομολογουμένως είναι σε θέση να 
αντιμετωπιστεί με κανόνες του RDF.

< rdf:RDF>
<rdf:Description about="http://www;companyname/projects/projectl.xml"> 

<s:Participants>
<rdf:Bag>
<rdf:li resource="Manos Anastasioa"/>
<rdf:li resource="Natsis Antonis"/>
<rdf:li resource="Brouzas Anastasios"/>
</rdf:Bag>

</s:Participants>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Αν υποθέσουμε ότι ο κάθε πόρος θα μπορεί να είναι σύνδεσμος με το Job Description του εργαζόμενου και 
ίσως με το συγκεκριμένο ρόλο του, τότε είναι εύκολο να έχουμε εναλλαγή ατόμων σε οποιοδήποτε έργο.

Σχήμα RDF - Μία γλώσσα περιγραφής λεξιλογίων

Η γλώσσα που ορίζεται ως RDF schemas αποτελείται από μια συλλογή πόρων RDF που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για να περιγράφουν ιδιότητες άλλων πόρων RDF (συμπεριλαμβάνομένων και των ιδιοτήτων) 
[34]. Με τον όρο λεξιλόγιο περιγράφεται ένα σύνολο σχημάτων, δηλαδή οντοτήτων, τα οποία περιγράφουν τη 
γνώση που διακινείται σε μία συγκεκριμένη κοινότητα πληροφοριών.

Τα RDF σχήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για να δηλώσουν λεξιλόγια, δηλαδή σύνολα σημασιολογικών 
ιδιοτήτων (property-types) που προσδιορίζονται από μία συγκεκριμένη κοινότητα πληροφοριών. Τα RDF 
σχήματα ορίζουν τις έγκυρες ιδιότητες σε μία δεδομένη περιγραφή καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά ή 
περιορισμούς από τις τιμές των ιδιοτήτων. Για τον ορισμό των RDF σχημάτων χρησιμοποιούνται τα XML 
namespaces.

Η ανθρώπινη και μηχανική επεξεργάσιμη περιγραφή ενός RDF schema μπορεί να επεξηγηθεί με τη βοήθεια 
ενός URI. Αν ένα σχήμα είναι προσπελάσιμο από Η/Υ μπορεί να είναι πιθανό για μία εφαρμογή να «μάθευ> 
κάποιες από τις σημασιολογίες ιδιοτήτων που βρίσκονται σε ένα RDF σχήμα. Όταν αναφέρουμε ότι πρέπει να 
καταλάβουμε ένα συγκεκριμένο RDF schema, εννοούμε να κατανοήσουμε τη σημασιολογία της κάθε 
ιδιότητας που βρίσκεται στην περιγραφή (τι ακριβώς σημαίνει κάθε ιδιότητα). Τα RDF σχήματα είναι 
δομημένα βασισμένα στο μοντέλο δεδομένων του RDF (RDF data model).

To RDF schema και το σύστημα των ιδιοτήτων του είναι παρόμοιο με τον τύπο που χρησιμοποιείται στα 
συστήματα γλωσσών αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού, όπως της Java. Πέρα αυτού, το RDF διαφέρει 
από πολλά παρόμοια συστήματα, αφού αντί να ορίζει μια κλάση σε όρους ιδιοτήτων που μπορούν να 
περιγράφουν τα βήματα κάποιων διαδικασιών, ένα σχήμα RDF ορίζει ιδιότητες σε πόρους στους οποίους 
εφαρμόζονται. Αυτός είναι ο ρόλος των μηχανισμών rdfs:domain και rdfs:range (Resource Description 
Framework Schemas). Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ιδιότητα eg:author που έχει ένα 
domain του τύπου eg:Document και ένα εύρος (range) του τύπου eg:Person, ενώ ένα κλασσικό σύστημα ΟΟ
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μάλλον θα όριζε τυπικά μια κλάση egrBook και ένα χαρακτηριστικό με το όνομα egiauthor του τύπου 
eg:Person. Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση RDF, είναι εύκολο για άλλους να ορίσουν επιπλέον ιδιότητες με 
το domain του τύπου Document ή το Range του τύπου eg:Person. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς την ανάγκη να 
επαναπροσδιορίσουμε την αρχική περιγραφή αυτών των κλάσεων.

Το λεξιλόγιο RDF περιγράφει τη χρήση των ιδιοτήτων στα δεδομένα RDF. Για παράδειγμα, ένα σχήμα RDF 
μπορεί να περιγράφει τους περιορισμούς στους τύπους των τιμών που είναι κατάλληλες για κάποια ιδιότητα, ή 
στις πλάσεις στις οποίες είναι λογικό να αποδώσουμε τέτοιες ιδιότητες. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ένα 
παράδειγμα ενός RDF σχήματος για την περιγραφή κλάσεων και ιδιοτήτων.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Το συγκεκριμένο σχήμα περιγράφει ένα τυχαίο πόρο ως μία κλάση. Η έννοια της κλάσης χρησιμοποιείται 
ομοίως με τη γνωστή χρήση από τις γλώσσες προγραμματισμού που βασίζονται στα αντικείμενα. Ορίζονται 
υποκλάσεις (Subclassof) με στοιχεία κληρονομικότητας και ιδιότητες. Ο πόρος έχει υποκλάσεις τις κλάσεις 
Work, Property και Agent. Παρομοίως η κλάση Work, έχει υποκλάση την Document και η Author την 
Person κτλ.

Το σχήμα RDF παρέχει έναν μηχανισμό για την περιγραφή αυτής της πληροφορίας, αλλά δεν αναφέρει αν ή 
πώς μια εφαρμογή θα έπρεπε να τον χησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, ενώ ένα RDF σχήμα μπορεί να 
βεβαιώνει πώς μια ιδιότητα author χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει πόρους που είναι μέλη της κλάσης 
Person, δεν αναφέρει αν ή πώς μια εφαρμογή θα έπρεπε να λειτουργήσει για να επεξεργαστεί τις πληροφορίες 
αυτής της κλάσης. Διαφορετικές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσουν αυτήν την πληροφορία με διαφορετικούς 
τρόπους. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή ελέγχου δεδομένων μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει 
την εύρεση λαθών σε κάποια σύνολα δεδομένων, ένας editor που υποστηρίζει αλληλεπιδράσεις μπορεί να 
προτείνει κατάλληλες τιμές, και μια εφαρμογή συλλογισμού μπορεί να την χρησιμοποιήσει για να εξάγει 
επιπλέον πληροφορίες από περιστασιακά δεδομένα.
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Resource

rdfs:Resource 
rdfs: Classi 

rdf: Property i 
rdfs: ConstraintPro pert yi 

rdfs: Literal 1

^ Property
# rdf: type
# rdfs:subClassOf
# rdfs:subPropertyOf
# rdfs:comment 
+ rdfs: label
# rdfs:seeAlso
Φ rdfs:isDefinedBy

ConstraintProperty 

• rdfs: range
rdfs dom ain

'' - ... .

Περίληψη του σχήματος RDF (RDF schema)

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει μια σύνοψη του λεξιλογίου του σχήματος RDF, σχεδιάζοντας μαζί το 
λεξιλόγιο που αρχικά ορίζεται στο μοντέλο RDF. Κάθε κλάση και ιδιότητα περιγράφεται με περισσότερες 
λεπτομέρειες παρακάτω. Οι εσωτερικές κλάσεις και ιδιότητες ορίζουν το μηχανισμό της γλώσσας περιγραφής 
του RDF λεξιλογίου. To utility και container λεξιλόγιο παρέχουν επιπλέον υποστήριξη για την περιγραφή 
προτάσεων RDF και για την ανάπτυξη των περιγραφών του λεξιλογίου RDF στον Παγκόσμιο Ιστό [11].

Όνομα
κλάσης

Σχόλιο

rdfs: Resource Η κλάση Resource.
rdfs:Class Η έννοια της κλάσης.
rdf:Property Η έννοια μιας ιδιότητας.
rdfs:Literal Η κλάση rdfs:Literal αναπαριστά το σύνολο των παραγοντικών τιμών π. χ. συμβολοσειρών 

(strings) κειμένου.
rdf:Statement Η κλάση προτάσεων RDF .
rdfs:Container Αυτό αναπαριστά το σύνολο των Containers.
rdf:Bag Μια ανοργάνωτη συλλογή .
rdf:Seq Μια οργανωμένη συλλογή .
rdf: Alt Μια συλλογή εναλλακτικών.
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Εσωτερικές κλάσεις και ιδιότητες RDF

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις ιδιότητες που υποστηρίζει το RDF μοντέλο [11].

Όνομα Ιδιότητας Σχόλιο domain range
rdfsiisDefinedBy Δηλώνει το συνώνυμο ενός πόρου. rdfsiResource rdfsiResource
rdf:subject Το θέμα μιας πρότασης RDF. rdf:Statement rdfsiResource
rdfipredicate Το κατηγορούμενο μιας πρότασης RDF. rdf:Statement rdfiProperty
rdfrobject Το αντικείμενο μιας πρότασης RDF. rdf:Statement Λεν ορίζεται
rdf:type Δηλώνει σχέση μεταξύ των μελών μιας κλάσης. rdfs:Resource rdfsiClass
rdfsimember Ένα μέλος του container rdfsiContainer Λεν ορίζεται
rdfs:subClassOf Δηλώνει σχέση μεταξύ των μελών μιας κλάσης. rdfs:Class rdfsiClass
rdfivalue Αναγνωρίζει την κύρια τιμή (συνήθως ένα string- 

συμβολοσειρά) μιας ιδιότητας όταν η τιμή της 
ιδιότητας είναι ένας δομημένος πόρος.

rdfs:Resource Λεν ορίζεται

rdfsisubPropertyOf Δηλώνει εξειδίκευση των ιδιοτήτων. rdf:Property rdfiProperty
rdfsicomment Ο πόρος χρησιμοποιεί αυτό για περιγραφές. rdfs:Resource rdfsiLiteral
rdfsdabel Παρέχει μια έκδοση του ονόματος πόρου που 

μπορεί να είναι αναγνώσιμη.
rdfs:Resource rdfsiLiteral

rdfs:domain Μια κλάση domain για έναν τύπο ιδιότητας rdf:Property rdfsiClass
rdfsrrange Μια κλάση range για έναν τύπο ιδιότητας rdfiProperty rdfsiClass
rdfsrseeAlso Ένας πόρος που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 

τον υποκείμενο πόρο.
rdfsiResource rdfsiResource

Ακολουθεί η αναφορά των εσωτερικών κλάσεων και ιδιοτήτων του RDF schema. Δεν παρατίθενται 
λεπτομέρειες καθώς θεωρείται ότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τους στόχους της διπλωματικής εργασίας.

rdfs:Resource

Οτιδήποτε περιγράφεται από το RDF ονομάζεται πόρος και είναι μέλος της κλάσης rdfsiResource. 

rdfsiLiteral

Η κλάση rdfsiLiteral αναπαριστά τους αυτοδηλούμενους κόμβους που ονομάζονται 'literals' (παράγοντες - 
πραγματικές καταστάσεις) στη δομή των RDF γράφων. Τιμές ιδιοτήτων όπως συμβολοσειρές (strings) 
κειμένου είναι παραδείγματα RDF παραγόντων.

rdfs:Class

Αυτό ανταποκρίνεται στη γενική ιδέα ενός τύπου {type) ή μιας κατηγορίας (category) ενός πόρου. Η σχέση 
μεταξύ των μελών μιας κλάσης RDF χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει τύπους ή κατηγορίες πόρων. Δύο 
κλάσεις μπορεί να συμβεί να έχουν τα ίδια μέλη, ενώ παραμένουν ξεχωριστοί πόροι.

rdf:Property

Η rdfiProperty αναπαριστά αυτούς τους πόρους που είναι RDF ιδιότητες.

rdf: type

Η ιδιότητα rdf:type δηλώνει ότι ένας πόρος είναι μέλος μιας κλάσης. Όταν ένας πόρος έχει μια ιδότητα 
rdf:type της οποίας η τιμή είναι κάποια συγκεκριμένη κλάση, αναφέρουμε πως ο πόρος είναι περίπτωση - 
στιγμιότυπο (instancej της καθορισμένης κλάσης.

Η τιμή μιας ιδιότητας rdf:type θα είναι πάντα ένας πόρος που είναι περιστασιακός της rdfs:Class. Ο πόρος 
που είναι γνωστός ως rdfsrClass είναι από μόνος του ένας πόρος του rdf:type rdfs:Class.
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rdfs:subClassOf

Η ιδιότητα rdfsisubClassOf αναπαριστά μια εξειδικευμένη σχέση μεταξύ των κλάσεων και του πόρου. Η 
ιδιότητα rdfsisubClassOf είναι μεταβατική.

rdfsisubPropertyOf

Η ιδιότητα rdfsisubPropertyOf είναι ένα στιγμιότυπο της rdf:Property που χρησιμοποιείται για να 
προσδιορίσει ότι μια ιδιότητα είναι εξειδίκευση κάποιας άλλης.

Οι ιεραρχίες υποϊδιοτήτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν ιεραρχίες περιορισμών range και 
domain. Όλες οι ιδιότητες rdfsirange και rdfsidomain που εφαρμόζονται σε μία ιδιότητα RDF εφαρμόζονται 
επίσης και στις υποϊδιότητές της.

rdfsirange

Ένα στιγμιότυπο της rdfsiProperty που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κλάση (κλάσεις) της οποίας μέλη 
θα είναι οι τιμές μιας ιδιότητας.

Η τιμή μιας ιδιότητας rdfsirange είναι πάντα μία κλάση. Η ιδιότητα rdfsirange μπορεί από μόνη της να 
χρησιμοποιηθεί για να εκφράσει ότι το rdfsirange του rdfsirange είναι η κλάση rdfsiClass. Αυτό δηλώνει πως 
κάθε πόρος που είναι η τιμή μιας ιδιότητας εύρους (range property) θα είναι μια κλάση.

Η ιδιότητα rdfsirange εφαρμόζεται μόνο σε ιδιότητες. Αυτό μπορεί επίσης να αναπαρασταθεί στο RDF 
χρησιμοποιώντας την ιδιότητα rdfsidomain. To rdfsidomain του rdfsirange είναι η κλάση rdfiProperty. Αυτό 
δηλώνει ότι η ιδιότητα range εφαρμόζεται σε πόρους που είναι από μόνοι τους ιδιότητες.

rdfsidomain

Ένα στιγμιότυπο του rdfsiProperty που χρησιμοποιείται για να δηλώσει την κλάση (κλάσεις) που μπορεί να 
έχει σαν μέλος κάθε πόρο που έχει την καθορισμένη ιδιότητα.

To rdfsidomain του rdfsidomain είναι η κλάση rdfiProperty. Αυτό δηλώνει ότι η ιδιότητα domain 
χρησιμοποιείται σε πόρους που είναι ιδιότητες.

To rdfsirange του rdfsidomain είναι η κλάση rdfsiClass. Αυτό δηλώνει πως κάθε πόρος που είναι τιμή μιας 
ιδιότητας domain θα είναι κλάση. (επόμενο σχήμα - χρήση των ιδιοτήτων domain και range)
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rdfs:label

Η ιδιότητα rdfsilabel χρησιμοποιείται για να παρέχει μια έκδοση του ονόματος του πόρου που να είναι δυνατό 
να αναγνωστεί από ένα χρήστη.

rdfsicomment

Η ιδιότητα rdfsicomment χρησιμοποιείται για να παρέχει μια περιγραφή του πόρου που να είναι δυνατό να 
αναγνωστεί από ένα χρήστη.

Ελάσεις και ιδιότητες του RDF

Οι ακόλουθες κλάσεις και ιδιότητες ορίζονται στα εσωτερικά συνώνυμα του RDF. 

rdfsiseeAlso

Η ιδιότητα rdfsiseeAlso χρησιμοποιείται για να ορίσει έναν πόρο που μπορεί να παρέχει επιπλέον 
πληροφορίες σχετικά με τον υποκείμενο πόρο.

rdfsiisDefinedBy

Η ιδιότητα rdfsiisDefinedBy είναι μια υποϊδιότητα της rdfsiseeAlso και δηλώνει τον πόρο που καθορίζει τον 
υποκείμενο πόρο. Όπως και με την rdfsiseeAlso, η ιδιότητα αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε στιγμιότυπο 
του rdfsiResource και μπορεί να έχει σαν τιμή της κάθε rdfsiResource.

rdf rvalue

Η ιδιότητα rdfivalue προσδιορίζει την κυρίαρχη τιμή (συνήθως συμβολοσειρά-sirz'wg) μιας ιδιότητας όταν η 
τιμή της ιδιότητας είναι ένας δομημένος πόρος.

rdfiStatement

Η κλάση rdfiStatement αναπαριστά προτάσεις σχετικά με τις ιδιότητες των πόρων. Η rdfiStatement είναι το 
domain των ιδιοτήτων rdfipredicate, rdfisubject και rdfiobject.

rdfisubject

Το υποκείμενο μιας πρότασης RDF. Η ιδιότητα rdfisubject δηλώνει έναν πόρο που είναι το υποκείμενο 
κάποιας πρότασης RDF. To rdfsidomain του rdfisubject είναι rdfiStatement και το rdfs:range είναι 
rdfsiResource. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τον πόρο που περιγράφεται από 
μία πρόταση RDF.

rdfipredicate

Το κατηγορούμενο μιας πρότασης RDF. To rdfsidomain του rdfipredicate είναι rdfiStatement και το 
rdfsirange είναι rdfsiResource. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να χρησιμοποηθεί για να προσδιορίσει το 
κατηγορούμενο που χρησιμοποιείται σε μια πρόταση RDF.

rdfiobject

Το κατηγορούμενο μιας πρότασης RDF. To rdfsidomain του rdfiobject είναι rdfiStatement. Αυτή η ιδιότητα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει το αντικείμενο μιας πρότασης RDF.
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Συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα από μία πολύ σύντομη αναφορά στο μοντέλο αναπαράστασης RDF σχετίζονται 
κυρίως με το τι τελικά είναι σε θέση να προσφέρει το συγκεκριμένο μοντέλο μέσα στα πλαίσια λειτουργίας ενός 
Πληροφοριακού Συστήματος σε μία επιχείρηση. Αυτό που μπορεί να αναφερθεί είναι ότι προσφέρει:

• Μείωση του κόστους συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων

• Αξιόπιστο και πιο εύκολο web-based searching

• Message indexing applications

To μοντέλο RDF δεν είναι η πιο ριζοσπαστική τεχνολογία που έχει καθιερωθεί. Έχει όμως δύο πολύ ισχυρά 
χαρακτηριστικά:

• το πρώτο έχει να κάνει με τη σχεδίασή του η οποία είναι τέτοια που βασίζεται στην XML (πολύ 
σπουδαίο). Με δεδομένο ότι πλέον η ανταλλαγή δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω XML 
αυτό το χαρακτηριστικό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία.

• το δεύτερο είναι ότι είναι αρκετά απλό ως μοντέλο και εύκολα διαχειρίσιμο.

Dublin Core - Εισαγωγικά

To Web είναι ένα εργαλείο καθολικό που διευκολύνει την αναμετάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, δέχεται 
μεγάλο όγκο πληροφοριών με διάφορους στόχους και πολλαπλές πηγές. Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για 
βελτίωση της πρόσβασης σε όλη τη διακινούμενη πληροφορία και για ανάπτυξη καλύτερης αναζήτησης, 
ανάκτησης και αποθήκευσης της διακινούμενης πληροφορίας. Στο τμήμα που αναλύθηκε η XML έγινε λόγος 
για τα μεταδεδομένα. Πιο συγκεκριμένα περιγράφησαν "ως δομημένα δεδομένα που περιγράφουν δεδομένα". 
Η περιγραφική αυτή πληροφορία για ένα αντικείμενο ή πόρο μπορεί να έχει φυσική υπόσταση ή ηλεκτρονική 
μόνο. Από την άλλη, έχει επίσης αναφερθεί παραπάνω ότι η έννοια του πόρου αναφέρεται σε οτιδήποτε 
προσβάσιμο μέσω URI [42].

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τα μεταδεδομένα είναι ένα πολύ βασικό τμήμα που επιλύει κάποιες από τις 
παραπάνω προκλήσεις. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι πολλές φορές οι ανάγκες είναι κοινές σε διάφορες 
κοινότητες πληροφοριών με αποτέλεσμα κάποια κοινά μεταδεδομένα να τις επιλύουν. Η αποτελεσματική όμως 
χρήση των μεταδεδομένων απαιτεί τρία πράγματα [42]:

• Ένα σύνολο από κοινούς, κατανοητούς όρους που περιγράφουν το περιεχόμενο πληροφοριακών
πόρων (σημασιολογικά) *

• Μία συγκεκριμένη γραμματική για τη σύνδεση αυτών των όρων με προτάσεις μεταδεδομένων που 
έχουν κάποια σημασία και νόημα

• Ένα πλαίσιο που επιτρέπει τους χρήστες να ανταλλάσσουν και να συνδυάζουν αυτές τις προτάσεις 
μεταδεδομένων σε διαφορετικές εφαρμογές

Τα τρία αυτά στοιχεία - οι standardized σημασιολογιές, η καλά ορισμένη σύνταξη και το πλαίσιο για 
ανταλλαγή πληροφοριών - παρέχουν μία αρχιτεκτονική για περιγραφή πόρων που μπορούν να λειτουργήσουν 
ανάμεσα σε όλες τις θεματικές περιοχές που διακινούνται στο Web. Η ανάπτυξη ενός μοναδικού λεξιλογίου για 
περιγραφή πόρων είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Το σύνολο όμως των στοιχείων του Dublin Core δίνει 
την λύση.

Τα Dublin Core στοιχεία είναι μεταδεδομένα. Χρησιμοποιούνται για να περιγράφουν άλλα δεδομένα. 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγράφουν κάθε είδους πόρο, συμπεριλαμβανομένου διάφορες 
συλλογές εγγράφων και μη ηλεκτρονικές φόρμες. Τα Dublin Core μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για να 
συμπληρώσουν τις υπάρχουσες μεθόδους για αναζήτηση και δεικτοδότηση web-based μεταδεδομένων, 
ανεξάρτητα από τον αν ο πόρος στον οποίο αντιστοιχούν είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο ή ένα πραγματικό 
φυσικό αντικείμενο που μπορεί να περιγράφει λογικά [1].
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Το σύνολο των Dublin Core μεταδεδομένων είναι ένα σύνολο σημασιολογικού λεξιλογίου για την περιγραφή 
πληροφοριών χαμηλού επιπέδου (core information). Τέτοιες πληροφορίες είναι πεδία όπως τα "Description", 
"Creator" και "Date". Αυτό συνεπάγεται ότι ανεξάρτητα από το είδος της πληροφορίας που περιγράφεται, το 
Dublin Core (DC), αποτελείται από συγκεκριμένα πεδία τα οποία αναπαριστούν την οντότητα που επιθυμούμε 
[1]. Το βασικό μοντέλο δεδομένων Dublin Core ορίζεται από 15 στοιχεία (που θα αναφερθούν παρακάτω) και 
σχέσεις που ορίζονται μεταξύ διαφόρων πόρων.

Λ ναλυτικότερα

Το σύνολο των μεταδεδομένων που περοέχει το DC αρχικά συμφωνήθηκε στο workshop που έγινε στο 
Οχάιο το Μάρτιο του 1995 από το κέντρο της Online Computer Library και από το National Center for 
Supercomputing Applications (NCSA) . To συγκεκριμένο workshop περιελάμβανε άτομα από διεθνείς 
βιβλιοθήκες, αρχειοφύλακες, πανεπιστήμιακά ιδρύματα με άμεσο στόχο τη σύνταξη μιας λίστας 
μεταδεδομένων που θα μπορούσαν να παράγουν περιγραφές πόρων από διάφορες θεματικές περιγραφές. Αν 
κα στην αρχή τα πεδία που προτάθηκαν και συντάχθηκαν ήταν δεκατρία, αργότερα κατέληξαν σε δεκαπάντε
[44].

Η πλήρης λίστα με όλα τα πεδία που περιλαμβάνει το Dublin Core είναι [45]:

Στοιχείο: Title
Περιγραφή: Είναι το όνομα με το οποίο ο πόρος είναι γνωστός.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ="DCtitle" CONTENT- "Dublin Core Metadata creator" >
< LINK REL=SCHEMA. dc HREF= "http://purl. org/metadata/iublin_core_elements#title" >
<META NAME= "DC.title.subtitle" CONTENT = "A NMDPservice">

Στοιχείο: Creator
Περιγραφή: Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο του πόρου. Τέτοια παραδείγματα είναι: ένας 
οργανισμός, ένα άτομο ή μια υπηρεσία 
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DCcreator" CONTENT- "PaulMiller">
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DCcreator.email" CONTENT — "A.P.Miller@newcastle.ac.uk">
<ΜΕΤΑ NAME- "DCcreator" CONTENT- "(scheme-USMARC) 1001 Doyle, Conan Sc Sir, $d 1859- 
1930">

Στοιχείο: Subject
Περιγραφή: To θέμα του περιεχομένου του πόρου. Αναγράφεται με λέξεις κλειδιά ή φράσεις που
περιγράφουν το θέμα του πόρου.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME- "DCsubject" CONTENT = "Dublin Core, metadata, resource discovery ">
<META NAME= "DCsubject" CONTENT- "(scheme-LCSH) Cataloging of computerfiles" >
<META NAME- "DCsubject" CONTENT- "(scheme-UDC) 518.118">

Στοιχείο: Description
Περιγραφή: Μία σύντομη περιγραφή του πόρου. Μπορεί να είναι ένα abstract, ένας πίνακας περιεχομένων ή 
μία γραφική αναπαράσταση.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
< ΜΕΤΑ NAME — "DCdescription " CONTENT = "A textual description of the content 
of the resource, including abstracts in the case of document-like objects
or content descriptions in the case of visual resources. ">

Στοιχείο: Publisher
Περιγραφή: Η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα του πόρου. Τέτοια παραδείγματα είναι: 
ένας οργανισμός, ένα άτομο ή μια υπηρεσία 
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME- "DCpublisher" CONTENT- "NORDINFO">

Στοιχείο: Contributor
Περιγραφή: Μία οντότητα που είναι υπεύθυνη για να μεταβάλει το περιεχόμενο του πόρου. Τέτοια 
παραδείγματα είναι: ένας οργανισμός, ένα άτομο ή μια υπηρεσία
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Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME— "DC.contributors" CONTENT— "Monica Lindquist">

Στοιχείο: Date
Περιγραφή: Μία ημερομηνία που σχετίζεται με ένα γεγονός στον κύκλο ζωής του πόρου. Συνήθως, η
ημερομηνία σχετίζεται με τη δημιουργία του πόρου.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME-"DCdate” CONTENT= "(scheme=ANSI.X3.30-1985) 19960920">
<ΜΕΤΑ NAME = "DC.date.cunent"
CONTENT = "(scheme=IETF.RFC-822) Thu, 31 Oct 199621:12:34 +0100”>

Στοιχείο: Type
Περιγραφή: Ο τύπος του πόρου. Περιλαμβάνει όρους που περιγράφουν γενικές κατηγορίες, λειτουργίες του 
πόρου.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DC.type" CONTENT= "TechReport">

Στοιχείο: Format
Περιγραφή: Πρόκειται για τη φυσική ή ψηφιακή υλοποίηση του πόρου. Περιλαμβάνει το media-type ή τις 
διαστάσεις (μέγεθος, διάρκεια) του πόρου.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DCformat" CONTENT= "(SCHEME=imt) text/html”>
< LINK REL =SCHEMA. imt HREF—",http://sunsite.auc.dk/RFC/rfc/rfc2046.html" >
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Στοιχείο: Identifier
Περιγραφή: Μία αναφορά στον πόρο. Τέτοιες αναφορές είναι οι Uniform Resource Identifiers (URI) (με το 
Uniform Resource Locator (URL)), το Digital Object Identifier (DOI) και το International Standard Book 
Number (ISBN).
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<META NAME= "DC identifier " CONTENT = "http://www.ncLac.uk/ — napml/dublin_core/index.html"> 
<META NAME= "DC.identifier.ISBN” CONTENT- "1-56884-452-2” >

Στοιχείο: Source
Περιγραφή: Μία αναφορά στον πόρο από τον οποίο ο κυρίως πόρος προέρχεται.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
< ΜΕΤΑ NAME = "DCsource" CONTENT= "Levine and Baroudu Internet secrets " >
<META NAME= "DCsourceJSBN" CONTENT="1-56884-452-2">

Στοιχείο: Language
Περιγραφή: Η γλώσσα στην οποία έχει συνταχθεί ο πόρος 
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME- "DC.language" CONTENT = "(SCHEME-NISOZ39.53)ENG">

Στοιχείο: Relation
Περιγραφή: Μία αναφορά σε ένα σχετικό πόρο.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DCrelatioruIsDerivedFrom"
CONTENT = "http://www. oclc. org:5046/oclc/research/conferences/metadata2/” >

Στοιχείο: Coverage
Περιγραφή: Ο στόχος του περιεχομένου του πόρου. Μπορεί να είναι ένα γεωγραφικό όνομα, μία προσωρινή 
περίοδο.
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ ΝΑΜΕ= "DCcoverage.local" CONTENT = "Scandinavia”>

Στοιχείο: Rights
Περιγραφή: Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα χρήσης του πόρου . Αναφέρεται στα δικαιώματα του 
δημιουργού (copyrights).
Ενδεικτικό Παράδειγμα:
<ΜΕΤΑ NAME- "DC.rights" CONTENT = "Publicdomain">
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Τα στοιχεία "Relation" και "source" χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν ένα δεσμό με έναν άλλον πόρο 
οποιουδήποτε τύπου. Τα στοιχεία "Creator", "Contributor" και "Publisher" συνδέουν τον παρόντα πόρο με 
έναν άλλο που έχει κάποια ευθύνη για αυτόν. Το στοιχείο "Coverage" συνδέει τον παρόντα πόρο με ένα μέρος 
ή με μια χρονική περίοδο. Η τιμή που καταγράφεται για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, θα έπρεπε 
φυσιολογικά να είναι αυστηρά ένα αναγνωριστικό ενός άλλου πόρου, που θα μπορούσε να έχει τη δική του 
περιγραφή DCMES [2]. Ενα μοντέλο δεδομένων DC πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τους δύο δικούς του 
τύπους χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά τιμών (που αποθηκεύουν ένα αναγνωριστικό για το λεξιλόγιο ή 
την κωδικοποίηση) και τα χαρακτηριστικά στοιχείων, που χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν επιπλέον τη 
σημασιολογική έννοια ενός στοιχείου [43].

Παρόλα αυτά, πολλοί χρήστες το βρήκαν ωφέλιμο να προσθέσουν επιπλέον πληροφορίες στις περιγραφές του 
Dublin Core. Ιδιαίτερα όταν οι τιμές σχεδιάζονται συχνά από ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο (για παράδειγμα μια 
λίστα λέξεων κλειδιών, όπως η Library of Congress Subject Headings, LCSH), ή γραπτό χρησιμοποιώντας 
μια ειδική σημειογραφία (για παράδειγμα τη μορφοποίηση ISO8601 για ημερομηνίες και ώρες). Συνεπώς 
μπορούμε να προσθέσουμε ένα νέο στοιχείο στα ήδη υπάρχοντα. Ένα στοιχείο DCMES που ορίζεται από ένα 
χαρακτηριστικό στοιχείου είναι ένα 'νέο' στοιχείο ή ιδιότητα με μία πιο εξειδικευμένη σημασία από αυτή του 
στοιχείου γονιού του (parent element). Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατό να δημιουργήσουμε ένα νέο στοιχείο 
Dublin Core του οποίου η σημασία ξεπερνάει την εμβέλεια του αρχικού στοιχείου στο DCMES.

Είναι αναμενόμενο πως κάποιες απαιτήσεις τοπικές ή συγκεκριμένες για μια εφαρμογή μπορεί να απαιτούν 
επιπλέον χαρακτηριστικά ή στοιχεία που δεν έχουν εγκριθεί από την κοινότητα Dublin Core εν εκτάσει. 
Ωστόσο, οι δημιουργοί θα έπρεπε να αφιερώσουν επιπλέον qualifiers με προσοχή και με στόχο τη 
λειτουργικότητα μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις όπου αξιοποιούνται επιπλέον qualifiers, μπορεί να είναι 
χρήσιμο αυτό να επισημανθεί στους υπεύθυνους του Dublin Core consortium, προκειμένου να προωθηθεί η 
ευρύτερη χρήση παρόμοιων qualifiers [43].

Το γενικό μοντέλο του Dublin Core φαίνεται στο επόμενο σχήμα
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Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το μοντέλο δεδομένων του DC (Dublin Core Data Model)
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Dublin Core και RDF

Το σύνολο των στοιχείων μεταδεδομένων Dublin Core και το RDF (Resource Description Framework) 
(W3C Recommendation) είναι δύο διαφορετικοί προσδιορισμοί. Κανένα από τα δύο δεν απαιτεί το άλλο, 
αλλά η συνεξέλιξή τους διαμορφώνει έναν νέο παράγοντα στην κύρια αρχιτεκτονική μεταδεδομένων του Web.

Οι κοινότητες Dublin Core and RDF έχουν και οι δύο έναν αριθμό κοινών μελών, και έχουν εξελιχθεί μαζί 
και ταυτόχρονα.

Παρακάτω φαίνεται ένα παράδειγμα σχετικά με το πώς το λεξιλόγιο Dublin Core μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για να ορίσει επιπλέον σημασιογραφίες σχετικά με τους πόρους που περιγράφονται σε ένα κομμάτι του RDF:

< ?xm1 version="1.0" ?>
<rdf:RDF xmIns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:dc="ht tp://purl.org/dc/elements/1.1/">

<rdf:Description about= "http://purl. org/DC/documents/notes-cox-816,htm"> 
<dc:title>Recording qualified Dublin Core metadata in HTML</dc:title> 
<dc:description> Περιγράφουμε μια σημειογραφία για την καταγραφή ικανών 

μεταδεδομένων Dublin Core σε μεταπαράγοντες HTML. Το συντακτικό περιλαμβάνει 
προτεινόμενη χρήση του βασικού συντακτικού της HTML για να καταγράψει τις 
διαφορετικές κλάσεις της συνθήκης που χρειάζονται για να αναπαραστήσουν το 
μοντέλο.

</dc:description>
<dc:date>1999-08-18</dc:date>
<dc:format>text/html</dc:format>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:publisher>Dublin Core Metadata Initiative</dc:publisher>

</rdf:Description 
</rdf:RDF>

Από το συγκεκριμένο παράδειγμα γίνεται αντιληπτό ότι το Dublin Core είναι ένα υποσύνολο του RDF. Κάνει 
χρήση συγκεκριμένων στοιχείων (των 15 που αναφέρθηκαν παραπάνω).
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Γενικές χρήσεις των Dublin Core μεταδεδομένω ν

Η χρήση των Dublin Core μεταδεδομένων μπορεί να εφαρμοστεί για την περιγραφή των πόρων που 
διακινούνται σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα. Οι κοινότητες στις οποίες ήδη χρησιμοποιούνται αυτά τα 
μεταδεδομένα είναι [66]:

1. Εκπαιδευτικοί οργανισμοί

2. Βιβλιοθήκες

3. Κυβερνητικοί οργανισμοί

4. Ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια

5. Επιχειρήσεις με μεγάλα συστήματα διαχείρισης γνώσης
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Ontologies

Ιστορική Αναδρομή

Το 1986 ο Mark J.Stefik προσδιόρισε τη γνώση των μέσων (knowledge media) ως «ένα πληροφοριακό δίκτυο 
με ημιαυτόματες υπηρεσίες για παραγωγή, διανομή και κατανάλωση της γνώσης» [46]. Η επεξεργασία της 
γνώσης πέρα από την παραγωγή, διανομή και εφαρμογή έχει να κάνει και με την κατανάλωση και ολοκλήρωσή 
της [47]. Ο Stefik αυτό που είχε στο μυαλό του ήταν η συνένωση «έξυπνων συστημάτων» και επικοινωνιακών 
μέσων σε μία μεγαλύτερη οντότητα. Οι στόχοι που είχε θέσει ήταν οι επόμενοι:

• Η ανάπτυξη κοινών λεξιλογίων για σημαντικές θεματικές περιοχές (domains) καθώς και μεταφραστές 
λεξιλογίων για άλλα domains

• Ανάπτυξη γλωσσών μεταφοράς (transmission languages) σε αντίθεση με τις γλώσσες αναπαράστασης 
(representation languages)

Στόχος ορισμού και χρήσης των οντολογιών

Οι οντολογίες (ο ακριβής ορισμός ακολουθεί) θεωρούνται ως τα βασικά στοιχεία για την αναπαράσταση 
γνώσης. Με τη βοήθεια ελεγχόμενων λεξιλογίων, κάνουν διαθέσιμες τις βασικές τεχνολογίες που απαιτούνται 
για την αναπαράσταση γνώσης σε διάφορους θεματικούς χώρους.

Τι είναι μια οντολογία;

Μια οντολογία είναι ένας προσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται διάφορα 
θέματα (conceptualization). Με άλλα λόγια είναι μία τυπική περιγραφή των εννοιών και των σχέσεων που 
μπορούν να λειτουργούν για agents ή κοινότητες (Οι agents μπορεί να είναι άνθρωποι ή μηχανές) [48]. Με τον 
όρο «conceptualization» - αντιληπτικότητα εννοούμε την αντιστοίχιση των αντικειμένων από τον πραγματικό 
κόσμο σε μία νέα δομή που είναι κατανοητή από τις μηχανές.

Η λέξη 'οντολογία' έχει μεγάλη ιστορία στη φιλοσοφία, στην οποία και αναφέρεται ως το θέμα της ύπαρξης 
της. Επίσης συχνά συγχέεται με την επιστημολογία, που αναφέρεται στη γνώση και στο γνωρίζειν. Μέσα στα 
πλαίσια της γνώσης, χρησιμοποείται ο όρος οντολογία για να εκφράσει έναν προσδιορισμό ενός τρόπου 
αντίληψης. Αυτό σημαίνει πως μια οντολογία είναι μια περιγραφή (όπως ένας τυπικός προσδιορισμός ενός 
προγράμματος) των ιδεών και των σχέσεων που μπορούν να υπάρχουν για έναν agent ή μια κοινότητα agents. 
Αυτός ο ορισμός είναι σύμφωνος με τη χρήση της οντολογίας σαν σύνολο ιδεών. Και σίγουρα η χρήση της 
λέξης είναι διαφορετική από αυτή που έχει στη φιλοσοφία.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει μια οντολογία. Οι οντολογίες δημιουργούνται 
με σκοπό να είναι δυνατή η κοινή χρήση της γνώσης και η επαναχρησιμοποίησή της. Με αυτήν την έννοια η 
οντολογία είναι ένας προσδιορισμός που χρησιμοποιείται για να φτιάχνει οντολογικές δεσμεύσεις. Ο τυπικός 
ορισμός μιας οντολογικής δέσμευσης παρουσιάζεται παρακάτω. Για πρακτικούς σκοπούς, επιλέγουμε να 
γράφουμε μια οντολογία σαν ένα σύνολο ορισμών ενός τυπικού λεξιλογίου [46].

Πρακτικά, μια οντολογική δέσμευση είναι μια συμφωνία για τη χρήση ενός λεξιλογίου (π.χ. χρήση 
ερωτημάτων για τη διαμόρφωση δηλώσεων) με έναν τρόπο που είναι σύμφωνος (αλλά όχι ολοκληρωμένος) με 
τη θεωρία που ορίζεται από μια οντολογία.

Επανερχόμενοι στο θέμα της αντιληπτικότητας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι προκειμένου να προσδιοριστεί 
αυτή η αντιληπτικότητα (conceptualization) είναι απαραίτητες οι γλώσσες που αναπαριστούν τη γνώση. 
Ειδικότερα για τις εφαρμογές του Internet είναι σημαντικό να έχουμε μία γλώσσα με συγκεκριμένη σύνταξη, η 
οποία επιτρέπει την επικοινωνία και την ανταλλαγή δεδομένων. Επειδή, η XML δείχνει να γίνεται η standard 
γλώσσα για την ανταλλαγή δεδομένων στο web είναι πολύ φυσικολογικό να χρησιμοποιηθεί η δική της 
σύνταξη (της XML) για την ανάπτυξη των οντολογιών έτσι ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή των δεδομένων. 
Αυτό διευκολύνει και την ανάπτυξη parsers οι οποίοι βασίζονται σε XML. Τέτοιοι είναι οι παρακάτω:

1. SHOE (http://www.cs.umd.edu/projeas/plus/SHOE/)

2. Ontology Markup Language (OML and CKML) (http://www.ontologos.org/)
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3. Resource Description Framework Schema (RDFS) (http://www.w3.org/TR/rdf-schema/)

4. Riboweb (http://www-smi.stanford.edu/projects/helix/riboweb/kb-pub.html)

5. DAML + OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer)

Οι οντολογίες ως ένας προσδιοριστικός μηχανισμός

Λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος που αφορά τις οντολογίες θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε λίγο 
περισσότερο στη θεωρία που εξηγεί γιατί χρειάζονται οι οντολογίες. Ένας ακόμη ορισμός (πιθανώς πιο 
απλός) προσδιορίζει την οντολογία ως μία λίστα από όρους, οι οποίοι ποροσδιορίζουν κατηγορίες 
αντικειμένων και προτάσεων που είναι κατανοητές από μηχανές. Οι προτάσεις αυτές επιτρέπουν το 
σημασιολογικό έλεγχο όρων και την προσθήκη ή τροποποίηση άλλων. Αυτό που ουσιαστικά επιδιώκεται είναι 
η δημιουργία ενός ευρύτερου «λεξιλογίου» του οποίου οι όροι είναι σε θέση να περιγράφουν τα αντυιείμενα 
που απαρτίζουν το θεματικό τομέα του λεξιλογίου [46].

Κάθε λεξιλόγιο έχει ένα και μόνο αντικειμενικό σκοπό: να αναπαραστήσει σε όσο γίνεται πιο πλήρη μορφή μία 
θεματική ενότητα (κοινότητα πληροφοριών). Για να γίνει αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γνώση που 
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη κοινότητα πληροφοριών. Ένα σύνολο αντιπροσωπευομένης γνώσης βασίζεται 
σε έναν τρόπο αντίληψης: στα αντικείμενα, τις ιδέες και σε άλλες οντότητες που υποτίθεται πως υπάρχουν σε 
κάποια περιοχή ενδιαφέροντος και τις σχέσεις που διατηρούνται μεταξύ τους (Genesereth & Nilsson, 1987). 
Ένας τρόπος αντίληψης είναι μια περίληψη, μια απλοποιημένη άποψη του κόσμου που επιθυμούμε να 
απεικονίσουμε για κάποιον σκοπό. Κάθε σύστημα που βασίζεται σε γνώση ενεργεί με έναν συγκεκριμένο 
τρόπο αντίληψης. Μια οντολογία είναι ένας σαφής προσδιορισμός ενός τρόπου αντίληψης. Δανειζόμαστε τον 
όρο από τη φιλοσοφία όπου μια οντολογία είναι μια συστηματική ερμηνεία της Ύπαρξης. Για τα συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης αυτό που ’υπάρχει' είναι αυτό που μπορεί να απεικονιστεί. Όταν η γνώση ενός domain 
απεικονίζεται από έναν επεξηγηματικό φορμαλισμό, το σύνολο των αντικειμένων που μπορούν να 
απεικονιστούν ονομάζεται κόσμος της ομιλίας. Αυτό το σύνολο αντικειμένων, και οι σχέσεις μεταξύ τους που 
μπορούν να περιγραφούν, αντανακλώνται στο αντιπροσωπευτικό λεξιλόγιο με το οποίο ένα πρόγραμμα που 
βασίζεται στη γνώση αντιπροσωπεύει τη γνώση. Για αυτό το λόγο, στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης, 
μπορούμε να περιγράφουμε την οντολογία ενός προγράμματος ορίζοντας ένα σύνολο αντιπροσωτευτικών 
όρων. Σε μια τέτοια οντολογία, οι ορισμοί συνδέουν τα ονόματα των οντοτήτων στον κόσμο της ομιλίας (π.χ. 
κλάσεις, σχέσεις, συναρτήσεις, ή άλλα αντικείμενα) με αναγνώσιμο κείμενο που περιγράφει τι σημαίνουν τα 
ονόματα, και με τυπικά αξιώματα που περιορίζουν τη διερμηνεία και την καλοσχηματισμένη χρήση αυτών των 
όρων. Τυπικά, μια οντολογία είναι η πρόταση μιας λογικής θεωρίας [49].

Οι Οντολογίες στο σημασιολογικό web (Semantic Web)

Υπάρχει ένας αριθμός όρων που χρησιμοποιείται, με κακό τρόπο κάποιες φορές, στην κοινότητα της Τεχνητής 
Νοημοσύνης. Αυτοί οι όροι συγχέονται ακόμα περισσότερο όταν αλληλεπιδρούν με άλλες κοινότητες, όπως 
με web toolkit developers, που διαστρεβλώνουν κάποιους από αυτούς τους ίδιους όρους. Ένα παράδειγμα 
τέτοιου όρου είναι η «οντολογία», που παραδοσιακά αναφερόταν ως « η επιστήμη ή η μελέτη της ύπαρξης» 
(Oxford English Dictionary). Στην Τεχνητή Νοημοσύνη αυτό που συνήθως αναφέρεται στην έννοια της 
οντολογίας είναι βασικά «ένας προσδιορισμός ενός τρόπου αντίληψης», που σημαίνει προσδιορισμένοι όροι 
και σχέσεις μεταξύ τους, με κάποιον τυπικό (κατά προτίμηση ικανό να διαβαστεί από μηχάνημα) τρόπο [50].

Ακόμα πιο περίπλοκη είναι η σχέση μεταξύ των οντολογιών και της λογικής του Η/Υ. Κάποιοι αντιμετωπίζουν 
την οντολογία σαν ένα υποσύνολο της λογικής, κάποιοι αντιμετωπίζουν τη λογική σαν ένα υποσύνολο της 
οντολογικής αιτιολόγησης.

Κάποιες πιο περίπλοκες λογικές και συστήματα εξαγωγής συμπερασμάτων θεωρούνται γενικά χωρισμένες από 
την οντολογία αυτή καθεαυτή. Το επόμενο σχήμα είναι από μια ομιλία που δόθηκε από τον Tim Berners-Lee 
και δείχνει τα προτεινόμενα επίπεδα του σημασιολογικού web, με γλώσσες υψηλότερου επιπέδου, που 
χρησιμοποιούνε το συντακτικό (και τη σημασιολογία) χαμηλότερου επιπέδου. Αυτό το γραπτό επικεντρώνεται 
πρωταρχικά στο επίπεδο της γλώσσας οντολογίας, και το είδος των agent-based υπολογισμών που την 
ενδυναμώνουν [52].
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Ontology vocabulary
7

RDF + rdfschema

XML + NS + xmlschj

Data

To σημασιολογικό Web όπως παρουσιάστηκε από τον Tim Berners-Lee

Πρόσφατα έκανε την εμφάνισή τους ένας αριθμός ερευνητικών ομάδων που αναπτύσσουν γλώσσες με τις 
οποίες απεικονίζουν οντολογικές εκφράσεις στο web. Σε μια προσπάθεια για να ενωθούν αυτές και να 
προσπαθήσουν να φτάσουν σε μία de facto τυποποίηση του web, ένας αριθμός ερευνητών, εμφάνισε μια 
γλώσσα γνωστή ως DARPA Agent Markup Language (DAML). Από τότε ένα σύνολο ερευνητών που 
οργανώθηκε για το σκοπό αυτό δημιούργησε τη "Joint U S/EU committee on Agent Markup Languages" και 
παρουσίασε μια καινούρια έκδοση της γλώσσας που ονομάζεται DAML+ OIL. Αυτή η γλώσσα βασίζεται στο 
Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων (Resource Description Framework) .

Στο παρόν έγγραφο δε θα γίνει αναφορά στη γλώσσα DAML ή άλλες γλώσσες που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση σημασιολογιών στο web. Αντί αυτού, θα παρουσιαστούν κάποιες «εφαρμογές» των οντολογιών 
στο web.

Σημασιολογικές Οντολογίες του web (Semantic Web Ontologies)

To σημασιολογικό web, δε θα αποτελείται βασικά από καλά σχεδιασμένες οντολογίες, που έχουν 
δημιουργηθεί προσεκτικά από ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης. Αντί για λίγες τεράστιες, περίπλοκες, 
οντολογίες, που τις διαμοιράζεται ένας μεγάλος αριθμός χρηστών, θα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μικρών 
συστατικών οντολογιών που σχηματίζονται με δείκτες από τη μια στην άλλη και αναπτύσσονται από χρήστες 
του web με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείται το περιεχόμενο του web [51].

Είναι πολύ πιθανό στα επόμενα χρόνια, σχεδόν κάθε επιχείρηση, πανεπιστήμιο, κρατική υπηρεσία ή ομάδες με 
το συγκεκριμένο ενδιαφέρον να θέλουν τους πόρους τους στο web συνδεδεμένους με το περιεχόμενο των 
οντολογιών, εξαιτίας των πολλών ισχυρών εργαλείων που θα είναι διαθέσιμα για χρήση. Οι πληροφορίες θα 
ανταλλάσσονται μεταξύ των εφαρμογών, επιτρέποντας στα προγράμματα των Η/Υ να συγκεντρώσουν και να 
επεξεργαστούν το περιεχόμενο του Web, και να ανταλλάξουν πληροφορίες ελεύθερα μεταξύ τους. Στην 
κορυφή αυτής της υποδομής, οι υπολογισμοί που βασίζονται σε agents θα γίνουν πολύ πιο πρακτικοί. Στην 
πραγματικότητα θα πρόκειται για κατανεμημένα προγράμματα Η/Υ που αλληλεπιδρούν με μη τοπικούς 
πόρους που θα βασίζονται στο web. Αυτός μπορεί τελικά να γίνει ο κυρίαρχος τρόπος με τον οποίο οι Η/Υ 
θα αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους αλλά και μεταξύ τους, και θα είναι ένα πρωταρχικό μέσο υπολογισμού 
στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Παρόλα αυτά, για να γίνει αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα ένα φαινόμενο που θα είναι παρόμοιο με του web 
στις σύγχρονες μέρες. Οι χρήστες του web δε θα μαρκάρουν τις σελίδες τους εκτός αν βρίσκουν μια αξία στο 
να το κάνουν, και τα εργαλεία που θα αποδεικνύουν αυτήν την αξία δε θα αναπτυχθούν εκτός αν μειωθούν οι 
πόροι του web. Με τον τρόπο αυτό το σημασιολογικό web μπορεί να γίνει μια πραγματικότητα και όχι απλά 
ένα όραμα. Παρόλα αυτά, ακόμα χρειαζόμαστε περισσότερα για να υποδηλωθεί η τεράστια δύναμη των 
σημειολογιών του web και γι’αυτό, θα υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος [51].
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Αυτό που ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει για τις οντολογίες του web είναι ότι πλέον θα βασίζονται 
στη σημασιολογία των δεδομένων που αναπαριστούν. Αυτό σημαίνει ότι επειδή τα δεδομένα και η 
πληροφορία έχουν διαφορετική σημασία για κάθε κοινότητα πληροφοριών, θα πρέπει η κάθε οντότητα να είναι 
σε θέση να καθορίσει τι σημαίνει κάθε δεδομένο για κάθε κοινότητα.

Μια σημαντική άποψη για τη δημιουργία του σημασιολογικού web είναι το να γίνει δυνατό για έναν αριθμό 
διαφορετικών χρηστών να δημιουργήσουν το περιεχόμενο του web που θα μπορεί να διαβαστεί από 
μηχάνημα χωρίς να είναι ειδικοί της λογικής, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για λογική και δεδομένα που 
αφορούν πολύ ειδικούς τομείς όπως είναι ο τομέας της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στην 
πραγματικότητα, καλύτερο θα ήταν οι περισσότεροι από τους χρήστες να μην χρειαζόταν καν να γνωρίζουν 
την ύπαρξη του σημασιολογικού web. Σε κάποιους αρέσει το τρέχον περιεχόμενο του web, ένας μικρός 
αριθμός δημιουργών εργαλείων και δημιουργών web οντολογιών θα πρέπει να ξέρουν τις λεπτομέρειες, αλλά 
οι περισσότεροι χρήστες δε θα γνωρίζουν καν την ύπαρξη των οντολογιών.

Οντολογίες και υπηρεσίες

Μια από τις πιο ισχυρές χρήσεις των οντολογιών του web βρίσκεται στην περιοχή των υπηρεσιών του web. 
Πρόσφατα, ένας μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων, ειδικά αυτών του supply-chain-management για Β2Β 
e-commerce, συζητούν το ρόλο των οντολογιών στη διαχείρηση των αλληλεπιδράσεων μηχανή με μηχανή. 
Στις περισσότερες πειπτώσεις, παρόλα αυτά, αυτές οι προσεγγίσεις υποθέτουν πως οι οντολογίες βασικά 
χρησιμοποιούνται από τους δημιουργούς προγραμμάτων Η/Υ για να εξασφαλίσουν ότι συμφωνούν σε όρους, 
τύπους, περιορισμούς κτλ. Γι’ αυτό, η συμφωνία καταγράφεται εκ των προτέρων offline και χρησιμοποιείται 
σε εφαρμογές διοίκησης. Στο σημασιολογικό web θα δημιουργούνται οντολογίες που θα μπορούν να 
διαβαστούν από μηχάνημα και να χρησιμοποιούνται από ικανούς agents για τις υπηρεσίες του web και να 
αυτοματοποιούν τη χρήση τους.

Ένα ευρέως γνωστό πρόβλημα με το Internet είναι η δυσκολία στο να βρεθούν οι πολλές υπηρεσίες του web 
όποτε χρειάζονται διαθέσιμες on line. Οι μηχανές αναζήτησης βρίσκουν εύκολα κάποιες σελίδες, άλλα αν ο 
χρήστης επιθυμεί κάτι πιο περίπλοκο, μάλλον θα είναι πολύ άτυχος. Καθώς ο αριθμός των υπηρεσιών 
μεγαλώνει, και η ιδιαιτερότητα των αναγκών των χρηστών αυξάνεται, η ικανότητα των συγκεκριμένων μηχανών 
αναζήτησης για την ανεύρεση των κατάλληλων υπηρεσιών περιορίζεται στο όριο.

Ένας αριθμός προσπαθειών είναι ήδη καθ’οδόν για να βοηθήσουν στη βελτίωση αυτής της κατάστασης 
(UDDI, ebXML, eSpeak). Αυτές οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε αυτό που θα μπορούσε κάποιος να 
ονομάζει "service advertisement." Δημιουργώντας ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο διαφήμισης υπηρεσιών, οι 
μηχανές αναζήτησης θα μπορούσαν να βρουν αυτές τις υπηρεσίες του web. Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και για 
τον τομέα των υπηρεσιών που αφορούν θέματα ανθρώπινου δυναμικού [52].

Η πρώτη χρήση των οντολογιών στο web αυτό είναι πολύ προφανής, δημιουργώντας τις αναπαραστάσεις 
υπηρεσιών σε μία οντολογική γλώσσα, τα εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την ιεραρχία (και τους 
περιορισμούς ιδιοτήτων) να βρούν αντιστοιχίες μέσω των ιδιοτήτων κλάσεων/υποκλάσεων ή άλλων 
σημασιολογικών συνδέσμων. Χρησιμοποιώντας περιγραφική λογική (ή άλλα επαγωγικά μέσα) ο χρήστης θα 
μπορούσε ακόμα να βρει κατηγοριοποιήσεις που δε θα ήταν σαφείς.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό των δεικτών του web και των γλωσσών για οντολογίες μπορούμε 
να ενεργήσουμε ακόμα καλύτερα από το να βάλουμε απλά διαφημίσεις υπηρεσιών στις οντολογίες. Αντί αυτού, 
μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε μια περιγραφή υπηρεσίας (παροχή εργασίας), που να μπορεί να 
διαβαστεί από μηχάνημα (όπως για το πώς τρέχει) και κάποιες λογικές που να περιγράφουν τις συνέπειες της 
χρήσης της υπηρεσίας. Στην πραγματικότητα, είναι αυτές οι δύο τελευταίες ιδιότητες - μια περιγραφή 
υπηρεσιών και μια λογική υπηρεσιών - που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν στην ενσωμάτωση των agents και 
των οντολογιών στην καθημερινή χρήση του web.

Ενδεικτικά Παραδείγματα οντολογιών

Η παρούσα βιβλιογραφία δεν παρέχει επαρκές υλικό που να σχετίζεται με οντολογίες που αφορούν τη ΔΑΠ. 
Παρόλα αυτά και για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής έχουν συνταχθεί κάποιες ενδεικτικές οι οποίες 
ανήκουν στο θεματικό τομέα της ΔΑΠ και φυσικά αποτελούν μία πρώτη ύλη - ενδεικτική - για τη χρήση 
τέτοιων μοντέλων σε εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για τη συγγραφή των παρακάτω οντολογιών έχουν χρησιμοποιηθεί RDF schemas (RDFS) .
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Η πρώτη οντολογία που θα παρουσιαστεί χρησιμοποιείται ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία και αναφέρεται 
στην οντότητα του ατόμου. Τα χαρακτηριστικά του είναι το όνομα, το επίθετο, η εργασία του, η ηλεκτρονική 
του διεύθυνση, η διεύθυνση οικίας και το τηλεφωνικό του νούμερο. Παρόλο που η συγκεκριμένη οντολογία δε 
σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, κρίνεται σκόπιμη η καταγραφή της 
κυρίως για την απλότητά της και ως μία πρώτη γνωριμία του αναγνώστη με τις οντολογίες.

<?xml version="l. 0 " ?>
<!DOCTYPE rdf:RDF (View Source for full doctype...)>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22 - rdf - syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www. w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns="http://www.d ami.org/2001/03/daml+oil#">

<Ontology about="">
<versionlnfo»10/30/2000</versionlnfo>
<comment»OvTokoyία για την έννοια του ατόμου</comment» 
«Imports rdf:resource="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil" 

/>
</Ontology»

Κάθε οντολογία, όπως και κάθε άλλο XML σχήμα, ακολουθεί τη δομή κάποιων προτύπων. Τα πρότυπα αυτά 
συνήθως προέρχονται από την w3, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο, μιας και είναι πιθανό να σχεδιαστεί ένα 
DTD που αφορά μόνο μία συγκεκριμένη εφαρμογή και εφαρμόζεται σε μία ακολουθία σχημάτων.

<Class rdf:ID="Person"»
<label»Person</label»
<comment»Defines a human being.</comment>

</Class>
<Property rdf:ID="givenName">

<domain rdf:resource="#Person" /»
</Property»

< Property rdf:ID="familyName">
<domain rdf:resource="#Person" />

</Property»
<Property rdf:ID="employer"»

cdomain rdf:resource="#Person" /»
</Property»

<Property rdf:ID="address">
<domain rdf:resource="#Person” /»

</Property»
<Property rdf:ID="emailAddress">

<domain rdf:resource="#Person” /»
</Property»

< Property rdf:ID="phoneNumber"»
<domain rdf:resource="#Person" /»

</Property»
</rdf: RDF»

Η επόμενη οντολογία περιγράφει την ιεραρχία εργασιών σε μία επιχείρηση

<?xml version="l.0" encoding="ISO-8859-7" ?»
<!DOCTYPE uridef (View Source for full doc type...)»

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” 
xmlns:rdfs="http://www. w3 .org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:daml="http://www. daml.org/2001/03/daml*oil#"
xmlns="http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri-employmenttypes-ont#"> 

<daml:Ontology about=""»
<daml:version!nfo»$Id: emu-ri-employmenttypes-ont.daml, v 0.1 2001/08/27 

16:42:33 terryp Exp $</daml -.versionlnfo»
erdfs:οοπαπβηί»Οντολογία που περιγράφει την ιεραρχία εργασιών σε μία 

επιχείρηση</ΓάίΞ:comment»
<daml:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" /» 
<daml .-imports rdf:resource= "http://www. w3 . org/2000/01 /rdf-schema " /»
<daml:imports rdf:resource="http://www. daml.org/2001/03/daml+oil" /»
</daml:Ontology»
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<rdfs:Class rdf:ID="Li teral">
<daml .-equivalent Tordf:resource= "http://www. w3 . org/2000/01/rdf- 

schemaULiteral” />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:ID="RI_Employment_Categories">
<rdfs:label>Iepapx ία εργασιών στην επιχείρηση A</rdfs:label>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class ID="Academic_Staff">
<rdfs:label>Academic_Staff</rdfs:label>
<rdfs :subClassOf rdf: resource^ "itStaff" />
</rdfs:Class>

Πρώτη κατηγορία είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό. Στο πεδίο ^Staff θα τοποθετηθεί η τιμή - το όνομα - 
του ατόμου που ανήκει στην επιχείρηση Α και είναι ακαδημαϊκό προσωπικό.

<rdfs:Class ID="Administrative_Staff">
<rdfs:label>Administrative_Staff</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Staff" />
</rdfs:Class>

Η επόμενη κατηγορία είναι το διοικητικό προσωπικό. Στο πεδίο iStaff θα τοποθετηθεί η τιμή - το όνομα - 
του ατόμου που ανήκει στην επιχείρηση Α και είναι διοικητικό προσωπικό. Ομοίως ακολουθούν οι κατηγορίες 
βοηθού (Assistant) που είναι υποκατηγορία του Διοικητικού προσωπικού (χρήση του subclassof), του 
coordinator, του διευθυντή, του μηχανικού, του manager κτλ.

<rdfs:Class ID="Assistant">
<rdfs:label>Assistant</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administrative_Staff" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Coordinator">
<rdfs:1abel>Coordinator/rdfs:1abel>
<rdfs:subclassof rdf:resource="#Administrative_Staff" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Director">
<rdfs:label>Director</rdfs:label>
<rdfs:subclassof rdf:resource="#RI_Employment_Categories" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Engineer">
<rdfs:1abel>Engineer</rdfs:label>
<daml:equivalentTo rdf:resource^"#Research_Staff" /> 
c/rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Manager">
<rdfs:label>Manager</rdfs:label>
<rdfs:subclassof rdf:resource="#RI_Employment_Categories" />
</rdfs:Class>

<rdfs: Class ID="Office_Staff">
<rdfs:label>Office_Staff</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administrative_Staff" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="PhD_Student">
<rdfs:label>PhD_Student</rdfs:label>
<rdfs:subclassof rdf:resource="^Student" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Professor">
<rdfs:label>Professor</rdfs:label>
<rdfs:subclassof rdf:resource="#Faculty" />
</rdfs:Class>
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<rdfs:Class ID="Research_Engineer">
<rd fs:label>Research_Engineer</rdf s:label>
<rdfs isubClassOf rdf:resource="#Research_Sta£f" />
</rd£s:Class>

<rd£s:Class ID="Staff">
<rdfs:label>Staff</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf: resource = "#RI_Employment_Categories " /> 
</rdfs:Class>

<rdfs:Class ID="Support_Staff">
<rdfs: 1 abel>Support_Staf f</rdfs: label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Administrative_Staff" /> 
</rdfs:Class>
<rdfs:Class ID="Technical_Staff">
<rd£s: label>Technical_Staff</rdfs: label>
<rdfs .-subClassOf rdf .-resource = " #Administrative_Staff " /> 
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>

To επόμενο σχήμα - οντολογία αφορά την ιεραρχία που υπάρχει σε μία επιχείρηση. Ορίζονται τέσσερις 
κατηγορίες - πλάσεις εργασιών. Αυτή της Διοίκησης, του διευθυντή, των καθηγητών και του προσωπικού.

<Employment_Categories ID="Management" />
<Employment_Categories ID="Director" />
<Employment_Categories ID="Faculty" />
<Employment_Categories ID="Staff" />

<?xml version="l.0" ?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:daml= "http://www. daml. org/2001/03/daml+oiltt”
xmlns:pub="http://www.d ami.ri. cmu.edu/ont/homepage/atlas-publications.damiff" 
xmlns= "http://www. daml. org/2001/03/daml+oil#">

<comment>o\>ToAoY'ia με την ιεραρχία σε μία επιχείρηση</οοπαηβηί>
<imports resource="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil" />
</Ontology>

<Class ID="Employment_Categories">
<1abel>Employment_Categories</label>

<oneOf parseiype="daml:collection">
<Employment_Categories ID="Management" />
<Employment_Categories ID="Director" />
<Employment_Categories ID="Faculty" />
<Employment_Categories ID="Staff" />
</oneOf>
</Class>

Ορίζονται οι κλάσεις των εργασιών. Δηλαδή, οι κατηγορίες εργασιών - θέσεων που έχει η επιχείρηση. 

<Property ID="duties">
<domain resource="#Employment_Categories" />
</Property>

Ορίζονται οι ιδιότητες που θα έχει κάθε κατηγορία. Αυτές είναι τα καθήκοντα και τα προϊόντα.

<Class ID="Management">
<subClassOf resource="#Employment_Categories" /> 
<label>Management</label>
<comment>A class of responsibilities directed at managing some 

infrastructure. This could be something as large as managing a company, or 
as small as managing a research group. It is not only directed at 
individuals, but at other entities (eg managing a collection).</comment> 

</Class>
<Class ID="Director">

<subClassOf resource="#Employment_Categories" />
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<label>Director</label>
<comment>Director of an organisation. . .</coiment>
</Class>

<Class ID="Faculty">
<subClassOf resource="#Employment_Categories" />
<label>Faculty</label>
<comment>Faculty members (of universities) are primarily responsible for 

coordinating research, teaching, students etc.</comment>
</Class>

<Class ID="Staff">
<subClassOf resource="ftEmployment_Categories" />
<label>Staff</label>
<comment>Non Faculty members . . . </comment>
</Class>

<Class ID="Teaching">
<subClassOf resource="#Faculty" />
<label>Teaching</label>
<comment>Teaching Faculty</comment>
</Class>

<Class ID="Research">
<subClassOf resource="#Faculty" />
<subClassOf resource="#Staff" />
<label>Teaching</label>
</Class>

cProperty ID="publications ">
<domain resource^"#Research" />
<range resource="ht tp://www.daml.ri.emu.edu/ont/homepage/at las - 

publications.daml#Publication" />
</Proper ty>

cUniqueProperty ID="name">
<domain resource^"ffPerson" />
</UnigueProperty>

<Class ID="Maintenance">
<subClassOf resource="#Staff" />
<label>Maintenance</label>
<comment>Maintenance Staff.</comment>
</Class>

<Class ID="Project_Scientist ">
<subClassOf resource="ifResearch" />
<label>Project Scientist</label>
<comment>Project Scientists are adjunct faculty members who have yet to 

attain full faculty status</comment>
</Class>

<Class ID="Postdoc">
csubClassOf resource="^Research" />
<label>Postdoc</label>
<comment>Postdocs are people who conduct research beyond their PhDs, but 

who have yet to attain faculty status</comment>
</Class>

<Class ID="Students">
<subClassOf resource="#Research" />
<1abel>Students</label>
<comment>The lowest of the low (only kidding)... Includes undergrads, as 

well as grad students</comment>
</Class>

<Class ID="Administrative">
<subClassOf resource=”#Staff" />
<label>Administrative</lcibel>
<comment>Administrative Staff - including those who's primary job is not 

directly research related, but who support those who do research.</comment> 
</Class>

<Class ID="President">
<subClassOf resource="#Administrative" />
<label>President</label>
<comment>The Boss!</comment>
</Class>
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<Class ID="Secretary">
<subClassO£ resource=" ((Administrative" />
<label>Secretary</label>
<comment»Someone in charge of keeping the office running.</comment> 
</Class>

<Class ID="Technical_Writer">
csubClassOf resource= "((Administrative" />
< label >Technical_tfriter</label>
<comment»Someone who's responsibility is writing and producing publishable 

material.</comment>
</Class>

<Class ID= "System_Administrator">
<subClassOf resource="(tAdministrative" /> 
<label>System_Administrator</label>
<comment>In charge of keeping the computing equipment in order.«/comment> 
</Class>
</rdf:RDF>
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Ορίζονται όλες οι θέσεις που ανήκουν σε αυτές τις τέσσερις βασικές κατηγορίες μαζί με τα χαρακτηριστικά 
τους (σε ποια κατηγορία ανήκουν, ποιος είναι ο τίτλος που έχουν - label - και κάποια σχόλια).

Η επόμενη οντολογία αναφέρεται στα δεδομένα που διατηρεί μία επιχείρηση σχετικά με το προσωπικό της. 
Πρόκειται για το αρχείο προσωπικού. Αν και επιδέχεται πολλές βελτιώσεις ως προς τα πεδία που θα πρέπει να 
προστεθούν, παρόλα αυτά είναι ενδεικτική του τρόπου δόμησης πληροφοριών.

<?xml version="l. 0" encoding="ISO-8859-1" ?>
</DOCTYPE uridef (View Source for full doctype...)>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns(f" 
xmlns:rdfs="http://www. w3 .org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:daml ="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil§"
xmlns="http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri -people-ont((">
<daml:Ontology about="">

<daml:versionInfo>$Id: emu-ri-people-ont.daml, v 0.1 2001/08/27 20:21:04 
terryp Exp $</daml:versionInfo>

<rdfs:commentsΟντολογία που αναπαριστά την πληροφορία που κρατά μία 
επιχείρηση για το προσωπικό της·. </rdfs:comment>

<daml:imports rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns" /> 
<daml:imports rdf:resource^"http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema" />
<daml:imports rdf:resource^"http://www. daml.org/2001/03/daml+oil" />
</daml:Ontology>

- <rdfs:Class rdf:ID="Literal">
<daml:equivalentTo rdf:resource^"http://www. w3 . org/2000/01/rdf- 

schema#Literal" />
</rdfs:Cl ass>

<rdfs:Class rdf:ID="Member”>
<rdfs:1abel>Member</rdfs:label>
<rdfs:comment>A member of an institute or organisation.</rdfs:comment> 
</rdfs:Class>

Από το σημείο αυτό ξεκινά η αναφορά σε ιδιότητες που αντιστοιχίζονται σε κάποιους πόρους. Οι ιδιότητες 
αυτές είναι οι εξής: hasEmail, hasHomeURL, hasJobTitle, hasJobType, hasMainURL, hasName, hasPaper, 
isMemberOfLab, isMemberOfProject

<rdf:Property rdf:ID="hasEmail"> 
erdfs .-domain rdf:resource="#Member" />
<rdfs:range rdf:resource= "((Literal " />
</rdf:Property»

<rdf:Property rdf:ID="hasHomeURL">
<rdfs: domain rdf: resource= "((Member" />
<rdfs:range rdf: resource=" ((Literal " />
<rdfs:comment>A member's personal home page.</rdfs:comment»
</rdf:Property»
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<rdf:Property rdf:ID="hasJobTitle">
<rdfs:domain rdf:resource="ttMember" /»
<rdfs:range rdf:resource="#Literal" /»
</rdf:Property>

<rdf:Property rdf:ID="hasJobType">
<rdfs:domain rdf:resource="#Member" />
<rdfs:range rdf:resource^"http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri- 

employmenttypes-ont#RI_Employment_Categories" />
</rdf:Property»

<rdf:Property rdf:ID="hasMainURL"»
<rdfs:domain rdf:resource="^Member" />
<rdfs:range rdf:resource="^Literal" />
<rdfs:comment>A member's official home page.</rdfs:comment>
</rdf:Property>

<rdf:Property rdf:ID="hasName">
<rdfs .-domain rdf:resource = "Member" />
<rdfs -.range rdf -.resource="#Literal " />
</rdf:Property»

<rdf:Property rdf:ID="hasPaper"»
<rdfs .-domain rdf: resource="§Member" />
erdfs:range rdf:resource="http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri- 

publications -ont#Bibtex_Entry" />
<daml:inverseOf rdf:resource="http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu 

ri-project-ont#hasAuthor" />
erdfs:comment>This refers to papers authored by a member of the 

RI.</rdfs:comment»
</rdf:Property»

<rdf:Property rdf:ID="isMemberOfLab">
<rdfs .-domain rdf :resource="#Member" />
erdfs .-range rdf: resource= "http: //www. daml. ri . emu. edu/ont/homework/emu- ri - 

labgroup-ont#Lab" />
edaml:inverseOf rdf:resource^"http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu 

ri-labgroup-ont#hasMember” /»
erdfs:comment»The lab to which a staff member belongse/rdfs:comment» 
e/rdf:Property»

erdf:Property rdf:ID="isMemberOfProject"» 
erdfs: domain rdf .-resource = "^Member" /»
erdfs .-range rdf:resource^ "http://www. daml. ri . emu. edu/ont/homework/emu-ri- 

project-ontHProject" />
edaml: inverseOf rdf .-resources "http: / /www. daml. ri . emu. edu/ont/homework/emu 

ri-project-ont#hasMember" />
<rdfs: comment>The project to which a staff member belongse/rdfs.- comment» 
e/rdf:Property» 
e/rdf:RDF>

Η χρήση Πληροφοριακόν Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίχηση Ανθρωπίνων Πόρων

133

http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri-employmenttypes-ont%23RI_Employment_Categories
http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri-employmenttypes-ont%23RI_Employment_Categories
http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri-publications
http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu-ri-publications
http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu
http://www.daml.ri.emu.edu/ont/homework/emu
http://www


UML (Unified Markup Language)

Γενικά

Η UML είναι μια πρότυπη γλώσσα για τον προσδιορισμό, την απεικόνιση, την κατασκευή και την τεκμηρίωση 
των στοιχείων - συστατικών (components) των συστημάτων λογισμικού, καθώς επίσης και για τη 
μοντελοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών. Η U ML αντιπροσωπεύει μια συλλογή πολύ καλών πρακτικών που 
έχουν αποδειχθεί επιτυχείς στη διαμόρφωση μεγαλών και σύνθετων συστημάτων. Είναι ένα πολύ σημαντικό 
μέρος της ανάπτυξης αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. 
Χρησιμοποιεί τις συνήθεις γραφικές αναπαραστάσεις για να εκφράσει το σχέδιο των προγραμμάτων 
λογισμικού. Το σημαντικό σημείο είναι ότι UML είναι μια "γλώσσα" για να προσδιορίζει - περιγράφει, και όχι 
μόνο μια μέθοδος ή μια διαδικασία. Η χρήση της βοηθά τις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού να επικοινωνούν, 
να ερευνούν πιθανά σχέδια υλοποίησης και να επικυρώνουν την αρχιτεκτονική του λογισμικού. Οι αρχικοί 
στόχοι της U ML ήταν [61]:

1. Η παροχή στους χρήστες μιας έτοιμη προς χρήση, εκφραστικής και οπτικής γλώσσας 
μοντελοποίησης έτσι ώστε να μπορούν να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν τα μοντέλα.

2. Η παροχή μηχανισμών επέκτασης και ειδίκευσης με στόχο την επέκταση των αρχικών εννοιών στην 
ανάπτυξη λογισμικού.

3. Η παροχή ανεξαρτησίας από ιδιαίτερες γλώσσες προγραμματισμού και διαδικασίες ανάπτυξης.
4. Η ενθάρρυνση της αύξησης της αγοράς εργαλείων Object Oriented.
5. Η υποστήριξη εννοιών ανάπτυξης υψηλότερου επιπέδου όπως οι συνεργασίες, τα πλαίσια, τα πρότυπα 

και τα στοιχεία (components).
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Σύντομα ιστορικά στοιχεία για τη UML

Απαραίτητα κρίνονται κάποια ιστορικά στοιχεία για την προέλευση της UML [62]:

• Μέσα 1970: Εμφάνιση γλωσσών με βάση τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό.
• 1989-1994: Οι γλώσσες αυτού του είδους αυξάνονται από 10 σε 50.
• Τέλη 1994: Ξεκινά η ανάπτυξη της UML από τους Grandy Booch και Jim Rumbaugh
• Ιούνιος 1996: Έκδοση UML 0.9
• ΟκτώΒοιος 1996: Έκδοση UML 0.91
• Τέλη 1996: Οι επιχειρήσεις Digital Equipment Corp., HP, i-Logix, IntelliCorp, IBM, ICON 

Computing, MCI Sy stemhouse, Microsoft, Oracle, Rational Software, ΤΙ και Unisys συμφωνούν 
και παρουσιάζεται η UML 1.0

• Ιανουάριος 1997: Οι επιχειρήσεις IBM, ObjecTime, Platinum Technology, Ptech, Taskon, Reich 
Technologies και Softeam παρουσιάζουν την UML 1.1

Γιατί χρησιμοποιούμε την UML

Δεδομένου ότι η στρατηγική αξία του λογισμικού για πολλές επιχειρήσεις αυξάνεται, η βιομηχανία ψάχνει τις 
τεχνικές για να αυτοματοποιήσει την παραγωγή του λογισμικού, να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το 
κόστος και το χρόνο παράδοσης στην αγορά. Αυτές οι τεχνικές περιλαμβάνουν την τεχνολογία βασισμένη στα 
στοιχεία (components), τον προγραμματισμό με αναπαραστάσεις (visual programming), τα πρότυπα και τα 
πλαίσια. Οι επιχειρήσεις επιδιώκουν επίσης τεχνικές για τη διαχείριση της πολυπλοκότητας των συστημάτων 
καθώς αυξάνουν στην κλίμακα. Ειδικότερα, αναγνωρίζουν την ανάγκη να λυθούν τα επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα στην αρχιτεκτονική, όπως η φυσική διανομή, η αντιγραφή, η ασφάλεια κ.ά. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
του World Wide Web, καθιστώντας μερικά πράγματα απλούστερα, έχει επιδεινώσει τα προβλήματα στην 
αρχιτεκτονική του λογισμικού. Η UML είχε ως σκοπό να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανάγκες [61].

Τομείς - Μοντέλα της UML

Η UML καθορίζει τη σημασιολογία για τις ακόλουθες περιοχές [61]:
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• User Interaction ή Use Case Model: περιγράφει τα όρια και την αλληλεπίδραση μεταξύ του 
συστήματος και των χρηστών. Αντιστοιχεί κατά κάποιον τρόπο σε ένα μοντέλο απαιτήσεων.

• Interaction ή Collaboration Model: περιγράφει πώς τα αντικείμενα στο σύστημα θα 
αλληλεπιδράσουν το ένα με το άλλο προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα.

• Dynamic Model: περιγράφει τις καταστάσεις του συστήματος. Χρησιμοποιούνται διαγράμματα 
δραστηριοτήτων (activity graphs).

• Logical ή Class Model: περιγράφει τις κλάσεις και τα αντικείμενα που θα αποτελέσουν το 
σύστημα.

• Physical Component Model: περιγράφει το λογισμικό (και μερικές φορές και το hardware) που 
αποτελούν το σύστημα.

• Physical Deployment Model: περιγράφει τη φυσική αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη των 
συστατικών (components) στην αρχιτεκτονική του υλικού (hardware).

Η χρήοη Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αναλυτικότερη περιγραφή των παραπάνω μοντέλων

Στο συγκεκριμένο τμήμα του παρόντος εγγράφου αναφέρεται η χρησιμότητα κάποιων από τα 
προαναφερθέντα μοντέλα. Έχοντας υποθέσει ότι βρισκόμαστε μπροστά στην ανάπτυξη κάποιου νέου 
συστήματος, θα γίνει μία προσπάθεια να αναπτυχθούν οι χρήσεις και οι φάσεις της ανάπτυξης του λογισμικού. 
Τα παραδείγματα που παρατίθενται αφορούν πάντα την ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού.

Case Model
Το συγκεκριμένο μοντέλο περιγράφει τη λειτουργία του νέου συστήματος. Αυτό το οποίο γίνεται σε αυτήν τη 
φάση της ανάπτυξης λογισμικού αφορά την περιγραφή των περιπτώσεων που θα αντιμετωπίζει το σύστημα. 
Μια περίπτωση χρήσης αντιπροσωπεύει μια ιδιαίτερη μονάδα της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός χρήστη 
(άνθρωπος ή μηχανή) και του συστήματος. Μια περίπτωση χρήσης είναι μια μονάδα σημαντικής εργασίας από 
το σύστημα. Παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης είναι η εισαγωγή - καταγραφή των γνώσεων ενός 
εργαζομένου μιας επιχείρισης στη βάση γνώσεων (knowledge database) της εταιρίας στην οποία εργάζεται ή 
σε αυτήν που καταθέτει ένα βιογραφικό για μελλοντική χρήση. Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η εισαγωγή 
(Login Process) του εργαζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα της επιχείρισής του. Κάθε περίπτωση χρήσης 
έχει μια περιγραφή που περιγράφει τη λειτουργία που θα δομηθεί στο σύστημα. Οι περιπτώσεις χρήσης 
συσχετίζονται χαρακτηριστικά με τους "δράστες" (actors). Ένας δράστης είναι μια οντότητα ανθρώπων ή 
μηχανών που αλληλεπιδρά με το σύστημα για να εκτελέσει μία εργασία. Οι περιπτώσεις χρήσης είναι χρήσιμες 
στην έκθεση των απαιτήσεων και τον προγραμματισμό του συστήματος. Κατά τη διάρκεια του αρχικού 
σταδίου ενός προγράμματος οι περισσότερες περιπτώσεις χρήσης πρέπει να καθοριστούν με στόχο να γίνουν 
ορατές και οι επόμενες περιπτώσεις [63].

Η περιγραφή μιας περίπτωσης χρήσης περιλαμβάνει:
• Γενικά σχόλια : περιγράφουν την περίπτωση χρήσης
• Απαιτήσεις : αφορούν τις ενέργειες που επιτρέπεται να κάνει ο χρήστης (π.χ δυνατότητα μεταβολής 

της βάσης γνώσεων μιας επιχείρησης μόνο από τον υπεύθυνο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού)
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• Περιορισμοί : κανόνες σχετικά με το τι μπορεί και το τί δεν μπορεί να γίνει από το σύστημα (π.χ 
προκειμένου να μεταβληθεί η βάση γνώσεων μιας επιχείρησης ή να προστεθεί ένα νέο βιογραφικό 
σημείωμα σε αυτήν θα πρέπει ο χρήστης να έχει ειδικά δικαιώματα πρόσβασης)

• Σενάρια: διαδοχικά βήματα που ακολουθούνται για να πραγματοποιηθεί μία περίπτωση χρήσης.
• Διαγράμματα σεναρίων: διαγράμματα ροής που περιγράφουν ένα σενάριο.
• Δράστης: είναι οι χρήστες το συστήματος (π.χ εργαζόμενοι)
• Διαγράμματα ακολουθίας: δείχνουν την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε “δράστες” και αντικείμενα. 

Παρουσιάζουν ποια συστατικά αλληλεπιδρούν σε μία περίπτωση χρήσης. Τα διαγράμματα 
ακολουθίας εμφανίζουν τη ροή των μηνυμάτων από ένα αντικείμενο σε ένα άλλο, και αντιστοιχούν 
υπό αυτήν τη μορφή στις μεθόδους και τα γεγονότα που υποστηρίζονται από μια κλάση/ένα 
αντικείμενο.
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Διάγραμμα Υλοποίησης (Implementation Diagram)

Μια περίπτωση χρήσης είναι μια περιγραφή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος. Ένα διάγραμμα 
εφαρμογής συνδέεται με μια περίπτωση χρήσης για να δείξει ποια στοιχεία (π.χ. συστατικά, κλάσεις) θα 
εφαρμοστούν στη λειτουργία της περίπτωσης χρήσης στο σύστημα. Με το δεδομένο αυτό ο σχεδιαστής ενός 
τέτοιου πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων σε συνεργασία με το διαχειριστή 
του συστήματος (πιθανώς τον Διοικητή Ανθρωπίνων Πόρων) θα μπορούν να ανιχνεύουν κάθε λειτουργία του 
συστήματος βήμα προς βήμα. Στόχος είναι η πλήρης καταγραφή όλων των διαφορετικών περιπτώσεων και η 
κατασκευή ενός πλήρους συστήματος από κάθε πλευρά. Ένα παράδειγμα διαγράμματος υλοποίησης φαίνεται 
στο επόμενο σχήμα [61].
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] ΕΞ1

<CM01-1: Server Components> <CM01-1: Server Components> <Login Screen>

Παράδειγμα διαγράμματος υλοποίησης [61]

Dynamic Model

To δυναμικό μοντέλο χρησιμοποιείται για να εκφράσει και να διαμορφώσει τη συμπεριφορά του συστήματος 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Περιλαμβάνει τα διαγράμματα δραστηριότητας, τα διαγράμματα ή τους πίνακες 
καταστάσεων και τα διαγράμματα ακολουθίας.

Διάγραμμα Ακολουθίας (Sequence Diagram)

Τα διαγράμματα ακολουθίας χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών, 
των οθονών, των αντικειμένων και των οντοτήτων μέσα στο σύστημα.
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Παρέχει ένα διαδοχικό χάρτη του μηνύματος που περνά μεταξύ των αντικειμένων κατά τη διάρκεια του 
χρόνου.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηαη Ανθρωπίνων Πόρων

Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams)

Τα διαγράμματα δραστηριοτήτων χρησιμοποιούνται για να δείξουν τις διαφορετικές ροές εντολών στο 
σύστημα. Μέσω τέτοιων διαγραμμάτων οι υπεύθυνοι για την παραγωγή ενός Πληροφοριακού Συστήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού ελέγχουν τα διάφορα μονοπάτια αποφάσεων. Ένα παράδειγμα τέτοιου διαγράμματος 
φαίνεται στο επόμενο σχήμα. Περιγράφει τη διαδικασία καταχώρησης ενός βιογραφικού σημειώματος σε ένα 
πληροφοριακό σύστημα ανθρώπινου δυναμικού.

Διαγράμματα - Πίνακες Καταστάσεων (State Charts)

Περιγράφουν με λεπτομέρειες τις συναλλαγές ή αλλαγές της κατάστασης ενός αντικειμένου μέσα στο σύστημα. 
Δείχνουν πώς ένα αντικείμενο κινείται από μία κατάσταση σε μία άλλη και τους κανόνες που διέπουν την 
αλλαγή. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται ένα διάγραμμα κατάστασης που απεικονίζει την επιλογή ενός 
βιογραφικού σημειώματος από μία λίστα με διαθέσιμα βιογραφικά σημειώματα.
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Adding

Σχήμα του State Chart για CV [61, 64]

Process Model

Πρόκειται για μία προέκταση των διαγραμμάτων δραστηριοτήτων (activity diagram) που χρησιμοποιείται για 
να μοντελοποιήσει μία επιχειρησιακή διεργασία. Με τη βοήθεια αυτών των διαγραμμάτων στη σχεδίαση 
Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού, εμφανίζεται ποιος είναι ο στόχος της διεργασίας, ποιες 
οι είσοδοι, οι έξοδοι, ποια τα γεγονότα και οι πληροφορίες που εμπλέκονται στη διαδικασία.

Σχήμα του Process Model [61]

Μία επιχειρησιακή διεργασία περιλαμβάνει ένα στόχο, έχει συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους, έχει πόρους, 
έχει έναν αριθμό δραστηριοτήτων που εκτελούνται με κάποια σειρά, μπορεί να επιδράσει σε παραπάνω από 
μία οργανωσιακή μονάδα και είναι σε θέση να δημιουργεί αξία κάποιου είδους στο χρήστη. Σε κάθε 
περίπτωση μέσω του μοντέλου διεργασιών η σχεδίαση των συστημάτων αποκτά αρχή και τέλος.
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Συμπεράσματα

Η UML αποτελεί μία γλώσσα μοντελοποίησης διαδικασιών. Θα λέγαμε ότι επισέρχεται τόσο σε καταστάσεις 
αναπαράστασης γνώσης, όσο και στην προσομοίωση διαδικασιών και ρουτινών. Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο 
εργαλείο για το επόμενο στάδιο από την αναπαράσταση της γνώσης. Αυτό συνεπάγεται τον πλήρες ορισμό 
όλων των δεδομένων που εμπλέκονται σε διαδικασίες (όπως είναι το άτομο, ο εργοδότης, ο φορέας 
στελέχωσης επιχειρήσεων κ.ά).

Όσον αφορά τη μοντελοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την πρόσληψη, τη στελέχωση, την 
αξιολόγηση, την πιστοποίηση των γνώσεων, εργασιακών εμπειριών των εργαζομένων και γενικότερα όλων των 
διαδικασιών που στοιχειοθετούν τη ΔΑΠ, θα λέγαμε ότι προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, με την παρατήρηση 
της ήδη υπάρχουσας καταγραφής της γνώσης που διακινείται μέσα στα όρια του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Προτεινόμενο μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης σε τμήμα ΔΑΠ

Το μοντέλο που προτείνεται αφορά μόνο τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και σε καμία περίπτωση δε 
γενικεύεται για ολόκληρη την επιχείρηση. Βασίζεται στα XML σχήματα που έχουν ήδη παρουσιαστεί στο 
τμήμα που αναφέρθηκε στην XML ως ένα μοντέλο αναπαράστασης γνώσης. Το σχήμα που απεικονίζει το 
μοντέλο βρίσκεται στο παράρτημα Α1. Το μοντέλο ουσιαστικά προσφέρει μία οπτικοποιημένη αναπαράσταση 
των όσων αναφέρθηκαν στην ανάλυση των σχημάτων παραπάνω. Κάνει εμφανή τη σύνδεση μεταξύ των 
σχημάτων και εξηγεί το διαχωρισμό κάποιων διαδικασιών σε αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος και σε αυτές 
του εσωτερικού της επιχείρησης. Οι συνδέσεις ανάμεσα στα σχήματα πραγματοποιούνται με βέλη.

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι επιχειρησιακό - κεντρικό, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό. Αυτό σημαίνει ότι 
η επιχείρηση είναι στο κέντρο και γύρω από αυτή βρίσκονται οι διαδικασίες που την περιγράφουν, πάντα σε 
σχέση με τη ΔΑΓΊ. Με την έννοια της «επιχείρησης» που βρίσκεται στο κέντρο, αναφερόμαστε στη διοίκηση 
του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και όχι σε όλα τα στάδια - επίπεδα της Διοίκησης. Το μοντέλο χωρίζει 
τις διαδικασίες σε αυτές που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και σε αυτές που 
σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον αυτής. Το τελευταίο είναι λογικό να περιλαμβάνει και άλλες 
επιχειρήσεις ή οντότητες γενικότερα με τις οποίες έχει συνεργασία ένας οργανισμός.

Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει κάποια σχήματα τα οποία αφορούν την εσωτερική 
οργάνωση του ΔΑΠ αλλά και την ενδοεπικοινωνία του τμήματος με άλλα. Τα επόμενα σχήματα που θα 
παρουσιαστούν έχουν ήδη αναλυθεί. Κάποια από αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους και κάποια άλλα απευθείας 
με τη Διοίκηση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων (το πλήρες σχήμα βρίσκεται στο Παράρτημα Α1).

Το πρώτο τμήμα, που είναι πολύ πιθανό να είναι ήδη ορισμένο σε μία επιχείρηση και απλώς να χρειαστεί η 
εφαρμογή των δεδομένων στο σχήμα που προτείνεται είναι αυτό που αναφέρεται στο περιβάλλον εργασίας. Το 
σχήμα αυτό είναι το Worksite και περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης, όσο και για το εσωτερικό (περιβάλλον εργασίας). Παρέχει όλες τις πληροφορίες που 
χαρακτηρίζουν την επιχείρηση σε σχέση με το αντικείμενό της, την επικοινωνία με αυτήν, αλλά και την 
τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Είναι ένα σχήμα που λαμβάνει υπόψη του και άλλα σχήματα (που δεν 
φαίνονται στο διάγραμμα του παραρτήματος) και σχετίζονται με την αναπαράσταση πληροφορίας όπως οι 
διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ. Το συγκεκριμένο σχήμα δεν είναι απαραίτητο να 
συμπληρώνεται από το τμήμα ΔΑΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση η πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση 
χρησιμοποιείται πολύ από τους εργαζομένους στο τμήμα σε κάθε επικοινωνία που έχουν με υποψήφια στελέχη. 
Απαιτείται συνεχής ενημέρωση των υποψηφίων για κάποιες θέσεις, για τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
αλλά και για τον τρόπο - μορφή επικοινωνίας με τον οργανισμό.

Το δεύτερο τμήμα και πολύ σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεται στην περιγραφή εργασιών και θέσεων. Το 
συγκεκριμένο XML σχήμα έχει παρουσιαστεί σε έκταση. Οι περιγραφές εργασιών και θέσεων είναι από τις 
πλέον σημαντικές και πρώτες ενέργειες που πραγματοποιούνται για την εσωτερική οργάνωση του τμήματος. 
Το σχήμα που προτείνεται είναι το JobHeader και περιγράφει πλήρως όλες τις εργασίες που εμπλέκει η 
επιχείρηση στο εσωτερικό της. Η δομή του σχήματος είναι τέτοια που ευνοεί την καταγραφή ανομοιογενών 
πληροφοριών και τη χρησιμοποίησή της σε κάθε είδους εργασία (κάποια πεδία μπορεί να μένουν κενά σε 
κάποιες θέσεις).

Η δραστηριότητα της αξιολόγησης της απόδοσης (σχήμα PerformanceAppraisal) των εργαζομένων ανήκει 
και αυτή στον εσωτερικό κόσμο της επιχείρησης. Το σχήμα «φροντίζει» να παρέχει έναν τρόπο 
αναπαράστασης της γνώσης που σχετίζεται με την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Λαμβάνει 
υπόψη τους στόχους που έχει πετύχει ο εργαζόμενος και τους οποίους έχει θέσει η διοίκηση, κάποια σπουδαία 
γεγονότα που πέτυχε το στέλεχος, την αξιολόγηση των προσωπικών στόχων του εργαζόμενου, θέματα που 
αφορούν την ομάδα στην οποία αυτός ανήκει, αλλά και σεμινάρια εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει το 
διάστημα για το οποίο αξιολογείται.

Πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης, απαραίτητο έχει κριθεί και το σχήμα που σχετίζεται με την 
αξιολόγηση της εργασίας (JobEvaluation) και για το λόγο αυτό έχει ενσωματωθεί στο διάγραμμα. Ο στόχος 
του σχήματος είναι η καθιέρωση ενός προτύπου που αναπαριστά την πληροφορία που απαιτείται για τις 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην αξιολόγηση μιας εργασίας. Τα κριτήρια που έχουν οριστεί για την 
διαδικασία της αξιολόγησης της εργασίας, προέρχονται από τη διεθνή βιβλιογραφία και σχετίζονται με τις 
κοινωνικές ικανότητες, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, την
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καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών πόρων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τη 
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση πληροφοριών, την εκπαίδευση και την εμπειρία.

Η επόμενη δραστηριότητα που καλύπτεται είναι αυτή της στελέχωσης. Το σχήμα Competency αναφέρεται 
στην καταγραφή των ικανοτήτων, τόσο των ήδη εργαζομένων, αλλά και αυτών που δηλώνουν ενδιαφέρον για 
κάποια θέση (βλέποντας την περιγραφή της εργασίας). Το συγκεκριμένο σχήμα έχει ποιοτικά όσο και 
ποσοτικά στοιχεία ανάμεσα στα πεδία του. Είναι πολύ πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων που 
καταγράφονται στα πεδία με στόχο την αποκόμοιση χρήσιμων συμπερασμάτων για τους εργαζόμενους, αλλά 
και για αυτούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για κάποιες θέσεις. Η δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος παρέχει 
ένα πρότυπο για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις ικανότητες που ζητούνται και προσφέρονται σε μία 
επιχείρηση.

Το σχήμα που αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων σχετίζεται με το Staffing Exchange Protocol το 
οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από σχήματα που αναφέρονται στην ανταλλαγή στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Όπως έχει προαναφερθεί υποστηρίζει την επάνδρωση τμημάτων, την εποχιακή πρόσληψη, τις 
προμήθειες, την κατανομή των πόρων κ.ά. Περιλαμβάνει τα παρακάτω σχήματα, τα οποία για λόγους χώρου 
δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα.

• JobPositionPosting

• JobPositionSeeker

• JobPositionSeekerFeedback

Στο συγκεκριμένο μοντέλο ο υποψήφιος για κάποια θέση (JobPositionSeeker), δεν ανήκει στο εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. Το σχήμα αυτό προσφέρει ευελιξία στην αναζήτηση εργασίας από τον υποψήφιο 
για κάποια θέση, αλλά και για την επιχείρηση που αναζητά στελέχη. Όπως έχει αναφερθεί παρέχεται 
δυνατότητα αποστολής εργασιών - θέσεων από τους αντίστοιχους παροχείς εργασιών, ανανέωσης των 
πληροφοριών - δεδομένων για μία θέση ή εργασία από κάθε επιχείρηση, ανανέωσης των στοιχείων ενός 
ατόμου που αναζητά εργασία και ενσωμάτωση ανάδρασης από το άτομο που αναζητά εργασία απέναντι στους 
φορείς που παρέχουν υπηρεσίες στρατολόγησης σε επιχειρήσεις. Το τελευταίο πραγματοποιεί τη σύνδεση της 
επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, εμπλέκεται και ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε άλλες επιχειρήσεις. 

Εξωτερικό περιβάλλον

Στο εξωτερικό περιβάλλον ανήκει ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε επιχειρήσεις. Τον 
τελευταίο καιρό οι εταιρίες αυτές γίνονται ολοένα και περισσότερες αλλά και πιο χρήσιμες για την στελέχωση 
επιχειρήσεων. Μάλιστα, κάποιες από αυτές είναι μόνο online και δεν έχουν φυσική υπόσταση. Τέτοιες 
οντότητες ονομάζονται staffing industries.

Ένα ακόμα σχήμα που συνδέει μία επιχείρηση με έναν οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης είναι 
αυτό με τον τίτλο StaffingOrder. Πρόκειται για σχήμα στο οποίο μία επιχείρηση αναζητά στελέχη και 
απευθύνεται σε έναν οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Συνδέεται με τις απαιτήσεις που έχει η 
επιχείρηση που αναζητά εργατικό δυναμικό. Σε αυτήν τη διαδικασία ανταποκρίνεται η staffing industry αλλά 
προηγουμένως εκτελεί έναν έλεγχο για το ιστορικό του εργαζομένου. Πρόκειται για το σχήμα 
BackgroundCheck. Αυτό πραγματοποιεί ένα είδος πιστοποίησης των όσων έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο 
βιογραφικό του σημείωμα. Το συγκεκριμένο σχήμα αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για την αποφυγή 
λανθασμένων επιλογών που βασίζονται σε ψευδείς πληροφορίες που έχει ενσωματώσει ο εργαζόμενος στο 
βιογραφικό του.

Το τελευταίο σχήμα που φαίνεται στο διάγραμμα του παραρτήματος είναι αυτό που αναφέρεται στις παροχές 
της επιχείρησης προς τους εργαζομένους (Benefits Enrollments schema). Το σχήμα αυτό έχει μία 
ιδιαιτερότητα ως προς το πού ανήκει. Σχετίζεται τόσο με το εσωτερικό περιβάλλον, μιας και οι παροχές 
προέρχονται από αποφάσεις της διοίκησης, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον. Το τελευταίο γιατί κάποιες 
από τις παροχές σχετίζονται με εξωτερικούς οργανισμούς. Έτσι για παράδειγμα, όπως φαίνεται και από το 
διάγραμμα, η επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται με ένα δημόσιο ίδρυμα ασφάλειας για την ασφάλεια του 
εργαζομένου (ή με μία ιδιωτική αν και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η ασφάλεια σε δημόσιο φορέα), μπορεί 
ακόμα να συνεργάζεται με μία άλλη επιχείρηση για κάποιες παροχές που σχετίζονται με είδη ένδυσης,
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υπόδησης και γενικά επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες παροχές στα στελέχη. Από την άλλη, η απόφαση 
για τέτοιου είδους παροχές προέρχεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και συνεπώς το σχήμα έχει άμεση 
σχέση και με αυτήν.
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Εφαρμογή του προτεινόμενου μοντέλου στην επιχείρηση Διευρωπαϊκή 
ομάδα συμβούλων Θεσσαλονίκης - TR UTh S.A

Γενικά

Το συγκεκριμένο τμήμα της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στην εφαρμογή του μοντέλου που προτε'ινεται 
στο προηγούμενο τμήμα σε μία επιχείρηση. Η επιχείρηση που έχει επιλεγεί είναι η Διευρωπαϊκή Ομάδα 
Συμβούλων Θεσσαλονονίκης - TRUTh S.A.

Προφίλ εταιρείας

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1986 από μία ομάδα συμβούλων μηχανικών ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το 1995 η εταιρία μετατρέπεται σε Ανώνυμη με κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη 
και παραρτήματα σε Αθήνα, Βουδαπέστη και Βρυξέλλες. Το 2001 η εταιρία αποκτά ιδιόκτητα γραφεία στη 
Θεσσαλονίκη και αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 200%. Απασχολεί προσωπικό 40 περίπου στελεχών 
(στην πλειοψηφία κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων) με εξειδίκευση και τεχνογνωσία που καλύπτει ευρύ φάσμα 
του τομέα των μεταφορών. Συνεργάζεται μόνιμα με περίπου δέκα εξωτερικούς συνεργάτες - συμβούλους με 
αναγνωρισμένη πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό στους τομείς εξειδίκευσης της εταιρίας.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οργανόγραμμα της εταιρίας
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ TRUTh S.A. 
(ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οργανόγραμμα TRUTh S.A

Η εταιρία ειδικεύεται σε θέματα:

• Εφαρμογής τεχνολογιών τηλεματικής στις μεταφορές

• Ανάλυσης μεταφορικών συστημάτων για όλα τα μέσα και συνδυασμό τους

• Βελτιστοποίησης συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και ένταξή τους στη λογιστική αλυσίδα 
της παραγωγής και διάθεσης προϊόντων

• Μελέτες διαμόρφωσης πολιτικής μεταφορών

• Μελέτες αστικών και υπεραστικών συστημάτων μεταφορών
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• Μελέτες σκοπιμότητας, αξιολόγηση επενδύσεων

• Μελέτες οργάνωσης και διοίκησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• Μελέτες αναδιάρθρωσης εφαρμογών τηλεματικής

• Συγκοινωνιακός σχεδιασμός και κυκλοφοριακές μελέτες

• Μελέτες δημοσίων συγκοινωνιών

• Μελέτες περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στις υποδομές

• Δημιουργία προγραμμάτων Η/Υ και ανάλυση / προγραμματισμός Η/Υ

Η Διευρωπαϊκή Ομάδα Συμβούλων Θεσσαλονίκης (TRUTh S.A.) εξασφαλίζει στους πελάτες της την παροχή 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Πρωταρχικός στόχος της εταιρίας είναι η παραγωγή λύσεων που επικεντρώνονται 
στις ανάγκες των πελατών. Εφαρμόζεται η συστηματική προσέγγιση στη λύση προβλημάτων, όπου 
συνδυάζονται τεχνικές λύσεις υψηλής ποιότητας με εξειδικευμένη εμπειρία. Το σύστημα διοίκησης της 
TRUTh S.A είναι ανθρωποκεντρικό, στοχεύοντας σε μία πετυχημένη ισορροπία στην εφαρμογή προηγμένων 
θεωριών σε πρακτικά προβλήματα. Έτσι η εταιρία θεωρείται ήδη αξιόπιστος παραγωγός υψηλής ποιότητας 
ολοκληρωμένων λύσεων σε δύσκολα προβλήματα και σύνθετες αναθέσεις.

Ο διαθέσιμος προηγμένος εξοπλισμός σε συνδυασμό με το υψηλών προσόντων προσωπικό, προερχόμενο από 
διάφορους επιστημονικούς κλάδους, συμβάλλουν στην πρακτική υλοποίηση της^εργασιακής φιλοσοφίας της
TRUTh. \

Οι τομείς της εταιρίας είναι: |

• Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφορών

• Τομέας Σιδηροδρομικών, Συνδυασμένων και Θαλασσίων Μεταφορών

• Τομέας Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών
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Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφορών

Ο τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφορών της Διευρωπαϊκής Ομάδας Συμβούλων 
Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο τομέα της εταιρίας και απασχολεί περισσότερα από 15 στελέχη με 
υψηλή επιστημονική κατάρτιση στα σχετικά θέματα. Ο τομέας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, που προέρχεται από 
υπερδεκαετή απασχόληση των στελεχών του στο σχεδίασμά συγκοινωνιακών συστημάτων και την ανάπτυξη 
κυκλοφοριακών υποδομών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εκπονήσει αυτόνομα ή σε συνεργασία με 
άλλες εταιρίες μελέτες για λογαριασμό διαφόρων Δημόσιων Οργανισμών, Υπουργείων και Φορέων, όπως το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Οργανισμός'Ρυθμιστικού 
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, πολλοί δήμοι της Ελλάδας και του εξωτερικού, το 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο Οργανισμός Λιμένος Θεσ/νίκης, ο ΟΣΕ.

Οι τομείς εξειδίκευσης του τμήματος Σχεδισμού και Ανάπτυξης Συστημάτων Μεταφορών είναι οι παρακάτω:

Πολιτική μεταφορών και σχεδιασμός συγκοινωνιακών συστημάτων

• Στρατηγικός σχεδιασμός οδικών, σιδηροδρομικών, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών δικτύων 
μεταφορών

• Ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών

• Καθολικές κυκλοφοριακές μελέτες
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Ανάπτυξη μεταφορικών υποδομών

• Τεχνοοικονομικές Μελέτες ανάπτυξης και αξιολόγηση υποδομών μεταφορών

• Μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού λιμένων και οργάνωσης, διαστασιολόγησης τερματικών σταθμών.

• Μελέτες επιχειρησιακών σχεδίων για την ανάπτυξη νέων εξυπηρετήσεων σιδηροδρομικών μεταφορών 

Κυκλοφοριακές μελέτες αστικών περιοχών

• Μελέτες κυκλοφοριακής οργάνωσης αστικών περιοχών και σχεδιασμού κόμβων οδικού δικτύου.

• Μελέτες οργάνωσης Δημοσίων Συγκοινωνιών.

• Μελέτες πολιτικής στάθμευσης και σχέδια εφαρμογής μέτρων διαχείρισης στάθμευσης.

• Μελέτες σηματοδότησης οδικού δικτύου.

• Μελέτες σχεδιασμού δικτύων πεζοδρόμων αστικών περιοχών και ανάλυσης ροών πεζών.

Πολιτικές οδικής ασφάλειας και διαχείριση κυκλοφορίας

• Ανάλυση επικινδυνότητας αστικών και υπεραστικών δικτύων.

• Μελέτες εφαρμογής μέτρων βελτίωσης οδικής ασφάλειας.

• Μελέτες πριν και μετά την εφαρμογή μέτρων για την αξιολόγηση παρεμβάσεων.

• Σχέδια διαμόρφωσης πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

Αξιολόγηση κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων αερολιμένων.

• Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικών αξόνων και κόμβων.

Μελέτες σκοπιμότητας και αξιολόγηση επενδύσεων

• Ανάλυση τεχνοοικονομικής σκοπιμότητας δικτύων

• Εκτίμηση μελλοντικής ζήτησης επιβατών και εμπορευμάτων σε μεταφορικούς άξονες

• Μελέτες σκοπιμότητας δρομολόγησης μέσων Δημοσίων Συγκοινωνιών

• Μελέτη τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

• Αξιολόγηση Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

• Αξιολόγηση επενδύσεων ανάπτυξης μεταφορικών υποδομών στο πλαίσιο Περιφερειακών 
Προγραμμάτων.
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Εργαλεία και Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων στον τομέα των μεταφορών

• Ανάπτυξη κυκλοφοριακών μοντέλων πρόβλεψης των μετακινήσεων

• Σχεδιασμός ερευνών και βάσεων δεδομένων μετακινήσεων

• Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

• Στατιστική ανάλυση κυκλοφοριακών μετρήσεων

• Ανάλυση κυκλοφοριακής ικανότητας κόμβων

• Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση προγραμμάτων σηματοδότησης

• Σχεδιασμός συστημάτων πληροφοριών και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

• Ανάλυση αναγκών χρηστών

Τομέας «Σιδηροδρομικών, Συνδυασμένων και θαλασσίων Μεταφορών»

Ο Τομέας «Σιδηροδρομικών, Συνδυασμένων και Θαλασσίων Μεταφορών» της Διευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων - TRUTh Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1995, έχοντας σαν στόχο να προσφέρει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με τον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, διαχείρισης και οργάνωσης 
σιδηροδρομικών υποδομών και διαχείρισης συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών. Από την ίδρυσή του ο 
τομέας εκτός από μελέτες στα παραπάνω αντικείμενα εστίασε στο σχεδίασμά και την υλοποίηση εφαρμογών 
νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης των συστημάτων, την αποδοτικότερη εκμετάλλευσή 
τους και την παροχή καλύτερης εξυπηρέτησης στη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Η χρηματοδότηση των έργων με τα οποία ασχολείται ο τομέας διαφοροποιείται ανάλογα με το έργο και την 
περιοχή εφαρμογής του. Έτσι υπάρχουν έργα που χρηματοδοτούνται πλήρως ή μερικώς από σχετικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΔ VII, Πρόγραμμα Τηλεματικής των Μεταφορών της ΓΔ ΧΠΓ), 
καθώς και από Ελληνικούς Φορείς (Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Λιμενικό Ταμείο Βόλου κλπ).

Μέσα στα πλαίσια εκπόνησης των έργων του τομέα η TRUTh S.A συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς του χώρου, όπως είναι βιομηχανίες παραγωγής συστημάτων διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας, 
οργανισμούς που ασχολούνται με την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, εταιρίες και οργανισμούς 
τηλεπικοινωνιών, τα Υπουργεία Μεταφορών και Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων 
Ελλάδος, Οργανισμούς Λιμένων, Ναυτιλιακές εταιρίες, Πανεπιστήμια, και Εταιρίες Συμβούλων από όλη την 
Ευρωπαϊκή Επικράτεια.

Μέχρι σήμερα, ο τομέας έχει συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων τα οποία καλύπτουν ευρύ φάσμα 
εφαρμογών και μελετών στους τομείς των επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών με όλα τα μέσα :

• Εφαρμογές προηγμένων τεχνολογιών στις θαλάσσιες μεταφορές (π.χ. VTS/VTMIS)

• Εφαρμογές προηγμένων τεχνολογιών για την καλύτερη διαχείριση των εμπορευματικών σταθμών 
στους Λιμένες (π.χ. EDI) •

• Μελέτες αξιολόγησης και επιπτώσεων από την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων για τις θαλάσσιες 
μεταφορές

• Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση θαλασσίων μεταφορών

• Ασφάλεια θαλασσίων μεταφορών

• Διαχείριση θαλάσσιας κυκλοφορίας
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• Επιχειρησιακά σχέδια λιμένων

• Μελέτες ανάπτυξης και λειτουργίας λιμένων

• Οργάνωση συστημάτων θαλασσίων μεταφορών

ο Ανάλυση κόστους σιδηροδρομικών υπηρεσιών και δικτύων 

Ο Έρευνα αγοράς 

Ο Οργάνωση της παροχής υπηρεσιών

ο Θέματα ιδιωτικοποιήσεων υποδομών θαλασσίων και σιδηροδρομικών μεταφορών 

ο Χρηματοοικονομικές μελέτες.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του τομέα η TRUTh S.A. έχει συμμετάσχει στην υλοποίηση ή αξιολόγηση 
αριθμού πιλοτικών εφαρμογών νέων τεχνολογιών και συστημάτων σε επιλεγμένους Λιμένες της Ελλάδας. Σαν 
πιο σημαντικές από αυτές τις εφαρμογές αναφέρονται:

• Εφαρμογή κινητού συστήματος παράκτιας επιτήρησης (Mobile VTS) για την καλύτερη διαχείριση 
της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο Λιμάνι του Πειραιά

• Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων στο Λιμάνι του Πειραιά

• Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης οχημάτων στον επιβατικό σταθμό Λιμένος Πειραιώς

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Τομέας Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών

Ο τομέας Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών της Διευρωπαϊκής Ομάδας 
Συμβούλων, ασχολείται με έργα, τα οποία κινούνται στο χώρο της έρευνας και ανάπτυξης των συστημάτων 
στον τομέα των μεταφορών, αλλά παράλληλα αναπτύσσει και υποστηρίζει τεχνολογικές εφαρμογές σε θέματα 
οικιακού αυτοματισμού, ιατρικών εφαρμογών και τεχνολογίας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

Μέσω μιας πολυσχιδούς ομάδας που συμπεριλαμβάνει μηχανολόγους, συγκοινωνιολόγους, ηλεκτρονικούς 
μηχανικούς και προγραμματιστές Η/Υ καλύπτονται προβλήματα που αφορούν τόσο τη συμπεριφορά του 
χρήστη (π.χ. οδηγού) όσο και την ανάπτυξη και αξιοπιστία νέων συστημάτων, προσφέροντας τεχνογνωσία και 
προϊόντα στα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας αλλά και ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.

Ο τομέας υποστηρίζει σειρά Δημοσίων Οργανισμών, όπως τα ΤΕΟ, ΟΑΣΘ, ΟΑΣΑ, Δήμους 
(Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, κ.λ.π.) Κέντρα Αποκατάστασης και νοσοκομεία (ΕΙΑΑ, ΘΧΠΑ, κ.λ.π) αλλά και 
Υπουργεία στην ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουν, με 
έμφαση σε τηλεματικές εφαρμογές. Παράλληλα ο τομέας συνεργάζεται σε πληθώρα έργων με μεγάλες 
ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες άλλων μεταφορικών μέσων οικιακών συσκευών, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αλλά και βοηθημάτων για ΑμΕΑ (π.χ. αναπηρικών αμαξιδίων και διασκευών 
οχημάτων για ΑμΕΑ).

Τα κυριότερα έργα και δράσεις του τομέα καλύπτουν τις ακόλουθες τεχνολογικές περιοχές:
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• Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης Αστικών Δημοσίων Συγκοινωνιών

• Συστήματα ελέγχου και διαχείρισης Αστικής/Υπεραστικής Κυκλοφορίας

• Συστήματα ενημέρωσης / καθοδήγησης κοινού σχετικά με τη μετακίνησή του

• Εφαρμογές «έξυπνων καρτών»

• Συστήματα διάγνωσης και πρόληψης βλαβών μηχανών

• Ειδικές εφαρμογές για μετακίνηση και αυτόνομη διαβίωση ΑμΕΑ

• Εφαρμογές λογισμικού πολυμέσων και βάσεων δεδομένων για όλες τις παραπάνω περιοχές.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιλοτικές εφαρμογές που υποστηρίζει ή υλοποίησε ο τομέας:

• Εφαρμογές έξυπνων καρτών για την πληρωμή σε πολλαπλές υπηρεσίες του τομέα των Μεταφορών 
και της Υγείας

• Συστήματα αυτόματης ταξινόμησης, χρέωσης και ελέγχου σε διόδια

• Εφαρμογές τηλεματικής σε Ι.Χ. αυτοκίνητα, όπως προηγμένα συστήματα 
καθοδήγησης/πληροφόρηση του οδηγού αλλά και παρακολούθηση της κατάστασης του οδηγού και 
του οχήματος και έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος

• Εφαρμογές έγκαιρης και μη καταστρεπτικής διάγνωσης βλαβών ή καταστροφών κρίσιμων 
εξαρτημάτων μηχανών (π.χ. τροχών συρμών, μηχανών πλοίων, κ.λ.π.)

• Εφαρμογές μετακίνησης ΑμΕΑ και τεχνολογίας αναπηρικών αμαξιδίων (ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και προσομοίωση δοκιμών σε σύγκρουση)

• Οικιακές εφαρμογές αυτοματισμού για ΑμΕΑ

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών (Κέντρο εκτίμησης ικανοτήτων οδήγησης ΗΝΙΟΧΟΣ του 
ΕΙΑΑ, Κέντρο εργονομικού ελέγχου αναπηρικών αμαξιδίων ©ΧΠΑ, κ.λ,π.)

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Αιοίκηοη Ανθρωπίνων Πόρων

Ενδεικτικά έργα

Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει κάποια από τα έργα που έχει αναλάβει η TRUTh S.A
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για το πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των 
Αθηνών '

Περιβάλλον και Μεταφορές, Φάσεις I και Π (Ανασκόπηση υφιστάμενων προσεγγίσεων πριν την ανάπτυξη 
πολιτικής και στρατηγικής για σχέδια Μεταφορών φιλικά προς το περιβάλλον

Κυκλοφοριακές Ετηπτώσεις ίων σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης τής Μυτλήνης (Λέσβος)
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Πελάτες — Συνεργάτες

Ενδεικτικοί πελάτες και συνεργάτες της εταιρίας παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• Πρόγραμμα PHARE

• Δήμος Βουδαπέστης

• Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

• Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

• ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας)

• Ευρωπαϊκή Ενωση, Γεν. Διεύθυνση XIII

• Ευρωπαϊκή Ενωση, Γεν. Διεύθυνση VII, XVI, XI

• Διάφοροι Δήμοι & ΟΤΑ

• ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

• Αρισιοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

• Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

• Υπουργείο Εμπορικής Ναυτλίας

• ΟΣΕ ΑΕ

• DENCO Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ

• ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ, Ελληνική Βιομηχανία Τηλεπικοινωνιών & Συστημάτων. Πληροφορικής
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωίτίνων Πόρταν

• Υπουργείο Ανάπτυξης - Γ.Γ.Ε.Τ.

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

• Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

• Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

• Γραφείο Δοξιάδη Σύμβουλοι ΑΕ

• ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας

• ΑΔΚΕΠΕ

• ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΕ

• Αυτοκινητιστική ΑΕ
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Οργάνωση επιχείρησης σε σχέση με τη ΔΑΠ 

Εισαγωγικά

Η επιχείρηση TRUTh S.A διαθέτει οργανωμένο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο υπεύθυνος του τμήματος 
ταυτίζεται με αυτόν του τμήματος διασφάλισης ποιότητας. Οι αρμοδιότητες του υπευθύνου καθορίζονται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό από τη Διεύθυνση της επιχείρησης. Η εμπλοκή της διευθύνουσας συμβούλου σε θέματα 
ΔΑΠ είναι εκτενής. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε συνεργασία και κατόπιν αυστηρής έγκρισης από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Παρόλα αυτά, αυξημένες αρμοδιότητες περί των στελεχών έχουν και 
οι τμηματάρχες των τριών τομέων που διαθέτει η εταιρία.

Στο επόμενο τμήμα της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται πώς είναι οργανωμένο το τμήμα ΔΑΠ και 
περιγράφονται οι διαδικασίες που ακολουθούνται για διαφόρους τομείς οργάνωσής της. Οι τομείς που θα 
εξεταστούν είναι:

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Λνθρτσπίνων Πόρων

• Η σχεδίαση Ανθρώπινου Δυναμικού

• Οι περιγραφές Εργασιών — Σχεδίαση Εργασιών

• Οι Κανόνες Εργασιών

• Η στελέχωση και η επιλογή

• Η εκπαίδευση

• Η αξιολόγηση της απόδοσης

« Το σύστημα αμοιβών

• Η παροχή κινήτρων - παροχές σε εργαζομένους

• Οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής

Σχεδίαση Ανθρώπινον Δοναμιποό

Λόγω της φύσης της επιχείρησης (αναλαμβάνει έργα ανά χρονικές περιόδους), οι ανάγκες της σε έμψυχο 
δυναμικό διαφοροποιούνται με το χρόνο και εξαρτώνται από το αντικείμενο του έργου. Δεν είναι λίγες οι 
φορές που προτιμιόνται εξωτερικοί συνεργάτες που θα απασχοληθούν μόνο για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η επιχείρηση στηρίζεται σε ένα βασικό δυναμικό περίπου 40 ατόμων, 
τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες και των τριών τομέων της, και στη συνέχεια η επιχείρηση προβαίνει σε 
προσλήψεις βασιζόμενη σε επιπρόσθετες ανάγκες που προκύπτουν από νέα έργα. Αυτό συνεπάγεται την 
έλλειψη οργανωμένου πλάνου για τη σχεδίαση του ανθρώπινου δυναμικού.

Αναλυτικότερα, αν θέλαμε να περιγράψουμε τη διαδικασία σχεδίασης του ανθρώπινου δυναμικού θα λέγαμε 
ότι:

• Δε γίνεται ανάλυση των εξωτερικών συνθηκών (οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων, 
ανάλυση αγοράς κτλ). Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι επιχείρηση στηρίζεται 
αποκλειστικά σε έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε έργα ελληνικών οργανισμών, 
υπουργείων κτλ. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν υπάρχει άμεση επαφή με μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
φορείς ιδιωτικού δικαίου.
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• Δεν υπάρχει πρόβλεψη και καθορισμός μελλοντικών απαιτήσεων σε Ανθρώπινο Δυναμικά:

• Όσον αφορά το υπάρχων δυναμικό υπάρχει πλάνο διαθεσιμότητας του δυναμικού ανά τομέα. Ο 
τομεάρχης γνωρίζει τη διαθεσιμότητα κάθε πόρου που ανήκει στο τμήμα του. Το τμήμα ΔΑΠ, 
ενημερώνεται από τους τομεάρχες ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν υπάρχει πλάνο για τις 
μελλοντικές διαθεσιμότητες της εταιρίας. Αυτό καθορίζεται σε σχέση με το/τα έργο/α που θα 
αναλάβει η επιχείρηση.

• Με δεδομένα τα δύο προηγούμενα σημεία., είναι δύσκολη η πρόβλεψη των αναγκών σε ανθρώπινο 
δυναμικό.

• Τέλος, όσον αφορά τις προβλέψεις στα ποσά που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων, λόγω 
του γεγονότος ότι το 85% του δυναμικού είναι μηχανικοί, ακολουθούνται οι διαδικασίες και οι 
κανόνες που προβλέπονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ).

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Περιγραφές εργασιών — Σχεδίαση εργασιών

Με εξαίρεση τον τομέα νέων τεχνολογιών, όλοι οι υπόλοιποι τομείς στελεχώνονται από μηχανικούς. Το 85% 
των μηχανικών έχουν ειδικότητα στις συγκοινωνιακές μελέτες. Παρόλα αυτά, υπάρχει ιεράρχηση των 
μηχανικών σε senior και junior. Με βάση αυτό το διαχωρισμό έχουν καθοριστεί και οι περιγραφές των 
εργασιών. Για κάθε θέση υπάρχει αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων, των αρμοδιοτήτων και των 
απαιτήσεων που περικλείει.

Κάθε περιγραφή εργασιών (ταυτίζεται με την περιγραφή θέσης) περιλαμβάνει τον πυρήνα των 
χαρακτηριστικών της εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι καταγράφονται τα προσόντα και οι ικανότητες του κατόχου 
της θέσης. Έχουν προσδιοριστεί τα καθήκοντα του εργαζομένου και σε κάποιες εργασίες προσδιορίζονται και 
οι προτεραιότητες των καθηκόντων. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος ανήκει σε κάποια υπο-ομάδα ενός 
τομέα, περιγράφονται και τα καθήκοντα του εργαζόμενου απέναντι στην ομάδα.

Για τη γραμματειακή υποστήριξη και το λογιστήριο, οι περιγραφές εργασιών είναι οι τυποποιημένες που 
καθορίζονται από το ISO 9001.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και κάποιες θέσεις (ελάχιστες, όπως αυτοί του Συμβούλου σε θέματα Πληροφορικής) 
που είναι καινούργιες, για τις οποίες δεν υπάρχει περιγραφή καθηκόντων σε γραπτή μορφή.

Κανόνες Εργασίας (Work Rules)

Οι κανόνες που ισχύουν στο εργασιακό περιβάλλον έχουν καθοριστεί στον κανονισμό εργασίας. Κάθε νέος 
εργαζόμενος με την ενσωμάτωσή του στην επιχείρηση, προμηθεύεται τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας. 
Ο κανονισμός περιέχει θέματα που αφορούν:

• Την πειθαρχία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας

*" Τις υπερωρίες

• Το ωράριο εργασίας

• Τις άδειες και τις αργίες

• Τις κλοπές

• Τις «διαμάχες» μεταξύ των εργαζομένων

• Τα εργατικά ατυχήματα

156



• Την ευγένεια στις επικοινωνίες των εργαζομένων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον εξωτερικό 
περιβάλλον

• Το παρουσιολόγιο (Timesheet)

• To Bonus αποδόσεων

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πάρων

Στελέχωση και επιλογή

Η στελέχωση (όπως σε όλες τις επιχειρήσεις) είναι από τις πιο σημαντικές διαδικασίες στην οργάνωση ενός 
τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, μιας και καθορίζει κατά πολύ την επιτυχή ή όχι πορεία της εταιρίας μέσα 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτήν εμπλέκονται ο υπεύθυνος του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, ο 
τομεάρχης στου οποίου τον τομέα υπάρχει ανάγκη πρόσληψης νέων ατόμων και η διευθύνουσα σύμβουλος.

Για κάθε θέση που αναζητείται υποψήφιος, υπάρχει συγκεκριμένη περιγραφή καθηκόντων. Για τη θέση 
υπάρχουν κάποια κριτήρια στα οποία έχει τοποθετηθεί ένα βάρος (βαθμός σημαντικότητας).

Όσον αφορά τον τρόπο αναζήτησης στελεχών, αναφέρεται ότι ακολουθείται η μέθοδος της αγγελίας σε έντυπα 
(εφημερίδες) αλλά και η χρήση αγγελιών mo γραφείο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
Σημειώνεται ότι δε χρησιμοποιείται το web site της επιχείρησης για αναζήτηση στελεχών, αλλά ούτε και οι 
online εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στελέχωσης επιχειρήσεων.

Για την επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου πραγματοποιούνται δύο συνεντεύξεις. Η πρώτη με τον 
τομεάρχη (συζητιούνται θέματα που αφορούν την περιγραφή της θέσης και τα προσόντα του υποψηφίου) και 
η δεύτερη με τη διευθύνουσα σύμβουλο (συζητιούνται κυρίως θέματα μισθοδοσίας).

Τέλος, αναφέρεται ότι δε διατηρείται αρχείο με τα βιογραφικά σημειώματα όλων όσων περιοδικά αποστέλλουν 
στην επιχείρηση για διάφορες θέσεις εργασίας.

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση είναι ένα θέμα το οποίο συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα στους κόλπους της 
επιχείρησης. Η επιχείρηση αρχίζει να επαναθεωρεί το μοντέλο που μέχρι σήμερα εφαρμόζει. Αυτό που 
εφαρμόζεται μέχρι τώρα έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, με δεδομένο ότι στηρίζεται στην εκπαίδευση ανά 
έργο. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε έργο δημιουργεί ανάγκες (ενδεχομένως) και βάση αυτών πραγματοποιούνται 
μία σειρά από εκπαιδεύσεις (όχι σε κάθε έργο).

Αναλυτικότερα: Από τη στιγμή που γίνει ανάληψη κάποιου νέου έργου, καθορίζονται οι απαιτήσεις σε 
ανθρώπινους πόρους. Αυτό πραγματοποιείται σε σχέση με την τεχνογνωσία του υπάρχοντος δυναμικού. 
Εφόσον, γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει ανάγκη για αποκόμοιση νέας γνώσης τότε καθορίζονται οι στόχοι ενός 
προγράμματος εκπαίδευσης Συγκεντρώνεται δηλαδή τι ακριβώς θα πρέπει να επιτευχθεί μέσα από ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης. Το επόμενο βήμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με μία εξωτερυσ] επιχείρηση 
που παρέχει υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρίων και προγραμμάτων επιμόρφωσης σε εργαζόμενους. Συνεπώς, 
η επιλογή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευτικών μεθόδων και του κοστολογίου πραγματοποιείται από την 
TRUTh S.A και την εξωτερικά συνεργαζόμενη εταιρία»

Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους 
συμμετέχοντες μετά το πέρας αυτών.

Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που το ανθρώπινο δυναμικό συμμετέχει σε workshops ή σεμινάρια που 
διοργανώνονται από τους συμμετέχοντες σε ένα έργο και αφορούν μόνο τους εμπλεκόμενους στο έργο 
εργαζόμενους.
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Η αξιολόγηση της απόδοσης που πραγματοποιείται είναι απλή και θα μπορούσε να πει κανείς «ελλιπής». Αυτό 
που ουσιαστικά πραγματοποιείται είναι η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου στο τέλος κάθε έργου από τους 
εμπλεκόμενους σε αυτό. Στο ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνονται κάποιες απαντήσεις με μορφή 
βαθμολόγησης και κάποιες άλλες σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για 
το κατά πόσο αξιοποιήθηκε η απόδοση του εργαζομένου όπως θα έπρεπε. Τα ερωτηματολόγια επεξεργάζονται 
αλλά δέ δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα στους εργαζομένους.

Δεν ακολουθείται καμία διαδικασία συνέντευξης των εργαζομένων.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Αξιολόγηση της Απόδοσης

Σύστημα αμοιβών

Το σύστημα αμοιβών της επιχείρησης, λόγω του αντικειμένου της και του γεγονότος ότι υπάρχουν στο μέγιστο 
ποσοστό μηχανικοί ως εργαζόμενοι, καθορίζεται από τους κανόνες που έχει θεσπίσει το ΤΕΕ. Οι κανόνες 
αυτοί λαμβάνουν υπόψη τους κάποιες τριετίες εργασίας, αλλά και κοινωνικά κριτήρια (έγγαμος, αριθμό τέκνων 
κτλ).

Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτόνομο σύστημα αμοιβών, αλλά ακολουθείται το μοντέλο του ΤΕΕ. Πέρα από τους 
κανόνες αυτούς, στον κανονισμό λειτουργίας της επιχείρησης αναφέρονται και μία σειρά από bonus τα οποία 
εφαρμόζονται στο τέλος κάθε χρονιάς και εξαρτώνται από κάποιες ειδικές συμβολές των εργαζομένων στα 
διεκπεραιωθέντα έργα.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι για τις θέσεις εργασίας που δεν υπάγονται στο ΤΕΕ (γραμματειακή 
υποστήριξη, λογιστήριο, προγραμματιστές), ακολουθείται διαπραγμάτευση του μισθού (λαμβάνεται υπόψη και 
η προϋπηρεσία του εργαζόμενου σε αντίστοιχη θέση).

Παροχή κινήτρων σε εργαζομένους

Το τμήμα της ΔΑΠ που αναφέρεται στην παροχή κινήτρων και γενικότερων παροχών στους εργαζομένους, 
δεν περιλαμβάνει πολλά θέματα. Τα κίνητρα αφορούν την παροχή bonus στο τέλος κάθε χρονιάς λόγω ειδικής 
συμβολής του εργαζομένου σε κάποιο έργο.

Γενικότερα, οτιδήποτε κίνηση, ιδέα, άποψη των εργαζομένων είναι σε θέση να επιφέρει ένα νέο έργο στην 
επιχείρηση, τυχαίνει πριμοδότησης.

Κανόνες Ασφαλείας και υγιεινής

Οι κανόνες αυτοί αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων από ατυχήματα και αναγράφονται στον κανονισμό 
λειτουργίας της επιχείρησης. Εστιάζουν αρκετά στις εξωτερικές εργασίες των εργαζομένων που εμπλέκονται σε 
πολλά έργα (συγκοινωνιακές μετρήσεις και μελέτες). Ο υπεύθυνος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα 
από τις ορισμένες διαδικασίες του ISO 9001, έχει καθορίσει όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής.

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας ξεφεύγει από την λεπτομερέστερη αναφορά στους κανόνες 
ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
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Παρουσίαση Ερωτηματολογίου 

Εισαγωγικά

Το συγκεκριμένο τμήμα της διπλωματικής εργασίας αναφέρεται στην προσπάθεια αξιολόγησης των σχημάτων 
και του μοντέλου που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η αξιολόγηση βασίζεται στην κρίση των στελεχών που 
ανήκουν στο τμήμα ΔΑΠ της εταιρίας Διευρωπαϊκή Ομάδα Συμβούλων Θεσσαλονίκης - TRUTh S.A. Για το 
λόγο αυτό έχει συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο στην τελική του έκδοση υπάρχει στο παράρτημα A2.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μία ανάλυση του ερωτηματολογίου βήμα προς βήμα.

Στόχος ερωτηματολογίου

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση μίας σειράς XML σχημάτων (XML schemas) και ενός 
μοντέλου διοίκησης ενός τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΠ) μίας μεσαίας επιχείρησης, που προτείνονται στο 
πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας, το οποίο και έχει καλυφθεί πλήρως. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί 
στην επαναθεώρηση, συμπλήρωση και τελειοποίηση των συγκεκριμένων XML σχημάτων, με στόχο τη 
δημοσίευση αυτών ως αξιόπιστη πρωτογενής γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση που 
συμμετέχει στην αξιολόγηση, στην μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΠ 
(HRMIS) που θα χρησιμοποιείται από την ίδια για την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία.

XML schemas και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για λόγους ευκολίας αυτών που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, τα XML σχήματα έχουν απλοποιηθεί και 
αναπαριστώνται με τη μορφή φορμών. Αναλυτικότερα: Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει καταγεγραμμένες 
τις διαδικασίες για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του τμήματος ΑΠ. Τέτοιες διαδικασίες είναι η 
στελέχωση, η σχεδίαση του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση απόδοσης κτλ. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα 
διαθέτει μία σειρά από έντυπα που περιγράφουν την κάθε διαδικασία. Το επόμενο βήμα για την καλύτερη 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, τόσο του τμήματος, όσο και της επιχείρησης θα ήταν η εγκατάσταση 
ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Αυτό θα σήμαινε την 
ύπαρξη ενός συστήματος, το οποίο θα εκτελούσε τις διαδικασίες που μέχρι τώρα γίνονται με τον παραδοσιακό 
τρόπο (σύνταξη φορμών, αρχειοθέτηση κτλ). Τα XML σχήματα είναι η πρωτογενής γνώση που πρέπει να 
υπάρχει για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Πολλά τέτοια σχήματα, αναπαριστούν μία πιο 
πολύπλοκη λειτουργία (π.χ ανέρευση στελέχους για μία συγκεκριμένη θέση στην επιχείρηση).

Δομή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο ώστε να παρουσιάζει με τη μορφή φόρμας και πεδίων, τα σχήματα που 
αναπαριστούν κάθε διαδικασία του τμήματος ΑΠ. Αρχικά παρουσιάζεται το μοντέλο οργάνωσης ενός 
τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, που βασίζεται σε XML σχήματα και το οποίο έχει ήδη παρουσιαστεί (το 
σχήμα του μοντέλου βρίσκεται στο παράρτημα Α1). Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται ως προτεινόμενο για μία 
επιχείρηση και περιγράφει μία σειρά πό διαδικασίες που ακολουθεί ένα τμήμα ΑΠ. Οι διαδικασίες αυτές είναι 
η στελέχωση, οι περιγραφές θέσεων και εργασιών, η (αξιολόγηση της απόδοσης κτλ. Τα XML σχήματα που 
αναπαριστούν τη γνώση αυτών των διαδικασιών, θα αξιολογηθούν στη συνέχεια ένα προς ένα στο δεύτερο 
τμήμα του ερωτηματολογίου. Ο αναγνώστης μετά την ανάγνωση της παρουσίασης του μοντέλου, συμπληρώνει 
μία σειρά από φόρμες κάθε μία από τις οποίες περιγράφει ένα XML σχήμα.

Παράδειγμα αξιολόγησης ερωτηματολογίου

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το XML σχήμα που αναφέρεται στην περιγραφή των εργασιών (Job Description) 
σε μία επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία οντότητα (ένα αυτόνομο στοιχείο) που με μία σειρά πεδίων 
αναπαριοτά τη γνώση που χρησιμοποιούν τα στελέχη στο τμήμα ΑΠ, για να περιγράφουν κάθε εργασία στους 
κόλπους της επιχείρησης. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το συγκεκριμένο XML σχήμα στο 
ερωτηματολόγιο.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν

Κωδικός XML σχήματος: JH (είναι ο κωδικός που θα χρηαιμοποείται ως αναφορά για αυτό)

Όνομα XML σχήματος: JobHeader (είναι το όνομα του σχήματος, όπως αυτό έχει περιγράφει στο 
πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας)

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τη διαδικασία της περιγραφής μίας εργασίας (Job 
Description) (είναι μία σύντομη περιγράφή για το τι αναπαριστά το 
συγκεκριμένο XML σχήμα)

Πεδία και Περιγραφή: (Παρουσιάζονται όλα τα πεδία που έχει το σχήμα. Ουσιαστικά είναι όλη η 
πληροφορία που κρατά το σχήμα και κατά συνέπεια το υπό σχεδίαση 
Πληροφοριακό Σύστημα. Λυτά τα δεδομένα μαζί με τα αντίστοιχα των 
υπολοίπων XML σχημάτων, κρατούν όλη τη γνώση που διακινείται μέσα 
στο τμήμα ΑΠ)
• Jobld: Ο κωδικός της εργασίας μέσα στην επιχείρηση
• Idlesuer: Το τμήμα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για τη 

συγκεκριμένη εργασία
• IdType: Ο χαρακτηρισμός της εργασίας
• JobTitle: Ο τίτλος της εργασίας
• JobDescription: Η περιγραφή της εργασίας
• JobStatUSi Η κατάσταση της εργασίας (ενεργή ή ανενεργή)
• JobLevel: Το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στην ιεράρχηση 

της εργασίας. Για παράδειγμα αν έχουμε θέση Αναλυτή, 
υπάρχουν οι κατηγορίες του αναλυτή web εφαρμογών, αναλυτή 
πληροφοριακών συστημάτων, αναλυτή stand-alone εφαρμογών 
κ.ο.κ. Περιγράφει την οικογένεια εργασιών στην οποία ανήκει η 
εργασία σε σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις μεθόδους 
αξιολόγησης κ.ο.κ.

• JobCategory: είναι ένα σύνολο από εργασίες με ομοιότητες 
(π.χ ίδιο θεματικό τομέα) που καθορίζονται για λόγους της 
επιχείρησης.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: — (Αναφέρεται σε πιθανά XML σχήματα με τα οποία συνδέεται το 
συγκεκριμένο XML schema)

Βαθμός ικανοποίησης του σχήματος: (0 αναγνώστης συμπληρώνει το βαθμό ικανοποίησής του από το 
συγκεκριμένο σχήμα βάση των αναγκών της επιχείρησης του, του τρόπου με 
τον οποίο περτγράφεται η συγκεκριμένη διαδικασία από τον μέχρι τώρα 
τρόπο της επιχείρησης, αλλά και το βαθμό ταύτισης του μέχρι τώρα τρόπου 
και του προτετνόμενου)
Απόλυτα: 0
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικά □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: (Ενδεχομένα πεδία που ο αναγνώστης θεωρεί, βάση της εμπειρίας του,ότι 
λείπουν από το συγκεκριμένο XML σχήμα)

Γενικά σχόλια/Παρατηρήσεις: (Σχόλια και παρατηρήσεις για το XML σχήμα)

Τα πεδία κάθε XML σχήματος θεωρούνται ως τα πεδία μίας φόρμας που συμπληρώνεται σε μία οθόνη του 
Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΠ που σχεδιάζει να εγκαταστήσει η επιχείρηση στην οποία θα λειτουργήσει 
το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα συμπληρώνει τη συγκεκριμένη φόρμα (σε αντιστοιχία με ό,τι 
κάνει σήμερα με τον παραδοσιακό τρόπο), θα την αποθηκεύει στο σύστημα και θα είναι σε θέση να προβεί ανά 
Λασά στιγμή στην επεξεργασία αυτών των Κέριγραφών θέσεων και εργασιών και στη σύνδεση αυτών με άλλα 
σχήματα (π.χ με το σχήμα που περιγράφει τα επιθυμητά προσόντα — ικανότητες ενός υποψηφίου για κάποια 
θέση). Συνεπώς, το ζητούμενο από τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας είναι να καταγραφεί αν τα 
συγκεκριμένα πεδία ικανοποιούν την καταγραφή της γνώσης που διακινείται στο τμήμα ΑΠ και αφορά τη 
συγκεκριμένη διαδικασία (περιγραφή εργασίας). Τα πεδία που συμπληρώνονται από τον ερωτηθέντα είναι τα
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τρία τελευταία (Βαθμός Ικανοποίησης του σχήματος, τα ενδεχόμενα προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία και τα 
γενικά σχόλια/παρατηρήσεις).

Η πλήρης μορφή του ερωτηματολογίου βρίσκεται στο παράρτημα A2.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.
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Ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου 

Εισαγωγικά

Το τμήμα αυτό της διπλωματικής εργασίας αναφέρει τα αποτελέσματα από τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου και παρουσιάζει κάποια συμπεράσματα, από την διαδικασία της αξιολόγησης των XML 
σχημάτων και του μοντέλου που προτείνεται. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από τρία στελέχη της 
επιχείρησης Διευρωπαϊκή Ομάδα Συμβούλων Θεσσαλονίκης - TRUTh S.A. Τα στελέχη αυτά ήταν τα κάτωθι 
(σε παρένθεση η θέση τους στην επιχείρηση):

• κ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου (Διευθύνουσα Σύμβουλος)

• κ. Δώρα Ζησοπούλου (Υπεύθυνη τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας και Ανθρωπίνων Πόρων)

• κ. Βασίλης Μιζάρας (Υπεύθυνος τομέα Ευφυών Μεταφορών)

Η επιλογή των ερωτηθέντων έγινε με γνώμονα την όσο το δυνατό πιο πλήρης αξιολόγηση των XML 
σχημάτων. Επιπλέον, για την εγκατάσταση ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, απαιτείται σύμφωνη γνώμη τόσο της Διευθύνουσας Συμβούλου, όσο και της υπεύθυνης του 
τμήματος ΑΠ. Δε θα πρέπει, όμως, να αμεληθεί το γεγονός της άμεσης εμπλοκής και των υπευθύνων των 
τομέων της επιχείρησης, με δεδομένο ότι αυτοί θα αποτελούν έναν ισχυρό πυρήνα χρηστών ενός τέτοιου 
συστήματος (Για παράδειγμα είναι αυτοί που καθορίζουν τις περιγραφές θέσεων, που αναζητούν στελέχη για 
τον τομέα τους, που συντονίζουν τις διαδικασίες αξιολόγησης της απόδοσης και των διαφόρων εργασιών κτλ).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται ανά XML σχήμα, και στο τέλος αναφέρονται και μία σειρά από γενικά 
συμπεράσματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκτός από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, με τον καθένα 
ερωτηθέντα έλαβαν χώρα δύο συνεντεύξεις. Συνεπώς, τα συμπεράσματα δεν πηγάζουν μόνο από την 
επεξεργασία των ερωτηματολογίων, αλλά και από τις συνεντεύξεις με τα παραπάνω στελέχη.

Συμπεράσματα για κάθε XML σχήμα

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν σύντομα τα συμεπράσματα για κάθε XML σχήμα χωριστά με βάση την 
αξιολόγηση των ερωτηθέντων. Στον κάθε πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται ο κώδικάς και το όνομα κάθε 
σχήματος και ακολουθεί ο γενικός βαθμός ικανοποίησης των αξιολογητών από το συγκεριμένο σχήμα, τα 
ενδεχόμενα προτεινόμενα πεδία που θεωρούν ότι θα πρέπει να προστεθούν στο σχήμα σύμφωνα με τις ανάγκες 
τις επιχείρησης και τις διαδικασίες που λειτουργούν ήδη με τον παραδοσιακό τρόπο. Τέλος, υπάρχουν και τα 
σχόλια/παρατηρήσεις που έχουν καταγρεάψει και σχετίζονται με το XML σχήμα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Παρατήρηση: Ο γενικός βαθμός ικανοποίησης προέρχεται από το μέσο όρο των απαντήσεων των αξιολογητών

Κωδικός XML σχήματος: ΡΝ

Όνομα XML σχήματος: PersonName

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια / Π αρατηρήσεις: Κάποια από τα πεδία όπως το PreferredGivenName και το Affix, 
δε χρησιμοποιούνται.

Κωδικός XML σχήματος: ΡΑ

Όνομα XML σχήματος: PostalAddress

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Η καταγραφή όλης αυτής της πληροφορίας ενδέχεται να
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δημιουργήσει ένα αίσθημα «ανάκρισην στον εργαζόμενο. Εξάλλου 
ελάχιστες θα είναι οι φορές που θα απαιτηθεί τόσο λεπτομερή 
πληροφορία._____________________________________________________

Κωδικός XML σχήματος: DT

Όνομα XML σχήματος: DateTime

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Είναι αρκετά μπερδεμένο ή δεν εξηγείται αρκετά καλά. Ίσως να έχει 
εξειδικευμένη εφαρμογή η λογική της τοπικής και της διεθνής ώρας 
και ημερομηνίας

Κωδικός XML σχήματος: ΤΝΤ

Όνομα XML σχήματος: TelcomNumberType

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατη ρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: ΜΤΝΤ

Όνομα XML σχήματος: MobileTelcomNumberType

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Δε νομίζω ότι θα υπάρξει περίπτωση χρήσης του πεδίου για 
αποστολή μηνύματος

Κωδικός XML σχήματος: CMT

Όνομα XML σχήματος: ContactMethodType

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Ικανοποιητικός

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: CompanyDetails: πεδίο ή ακόμα και σχήμα που θα περιγράφει την 
επιχείρηση με την οποία έρχεται σε επαφή. Στην περίτπωση που 
είναι άτομο και όχι επιχείρηση, απαιτείται και ένα πεδίο όπως το 
PefsonName

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Δεν εμπλέκεται πουθενά το άτομο ή επιχείρηση με την οποία θα 
γίνει επικοινωνία. Ίσως να χρειάζεται ένα πεδίο/σχήμα που να 
περιγράφει την επιχείρηση

Κωδικός XML σχήματος: ΟΑ

Όνομα XML σχήματος: OnlineAddress

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —
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Κωδικός XML σχήματος: C

Όνομα XML σχήματος: Competency

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/ Παρατηρήσεις: Το σχήμα κρατά πληροφορίες που αυτή τη στιγμή δεν είναι 
διαθέσιμες στην επιχείρηση. Παρόλα αυτά καλύπτει απόλυτα κάθε 
είδους επιχείρηση. Για την περίπτωση ενός Πληροφοριακού 
Συστήματος ΔΑΠ, θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
διεπαφή του συστήματος (interface — εύκολη διαχείρη των φορμών)

Κωδικός XML σχήματος: BE

Όνομα XML σχήματος: BenefitsEnrollments

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: Πεδία που θα είναι προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Το σχήμα με εξαίρεση το τμήμα που αφορά τις παροχές εκτός της 

ασφάλειας, φαίνεται σαν να μην είναι ταιριαστό με τα ελληνικά 
δεδομένα.

Κωδικός XML σχήματος: WS

Όνομα XML σχήματος: Worksite

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: WSE

Όνομα XML σχήματος: WorkSiteEnvironment

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Μήπως θα μπορούσε να ενοποιηθεί με το προηγούμενο σχήμα

Κωδικός XML σχήματος: JH

Όνομα XML σχήματος: JobHeader

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: Το πεδίο Joblevel μήπως θα έπρεπε να διαχωριστεί σε επιμέρους 
ώστε να είναι πιο κατευθυντικό

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Χρειάζεται πολύ καλή υποδομή και οργάνωση από την πλευρά του 
τμήματος ΑΠ μιας επιχείρησης

Κωδικός XML σχήματος: ΡΗ
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Όνομα XML σχήματος: PositionHeader

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: JPP

Όνομα XML σχήματος: JobPositionPosting

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: ---
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Το συγκεκριμένο σχήμα χρειάζεται συνεχή ανανέωση. Θα ήταν 

προτιμότερο να ήταν ανανεώσιμο με αυτόματο τρόπο. Αυτό θα 
μπορούσε να γίνει με το διαχωρισμό του σχήματος σε δύο 
επιμέρους μικρότερα.

Κωδικός XML σχήματος: JPS

Όνομα XML σχήματος: J obPositionSeeker

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: Σύνδεση μέσω κάποιου πεδίου με ένα σχήμα που κρατά τα στοιχεία 
του βιογραφικού σημειώματος ενός υποψήφιου για κάποια θέση.

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: JPSK

Όνομα XML σχήματος: JobPositionSeekerFeedback

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Υπάρχει αμφιβολία για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει ένα 

τέτοιο σύστημα στην πράξη

Κωδικός XML σχήματος: ΕΗ

Όνομα XML σχήματος: EmploymentHistory

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: EdH

Όνομα XML σχήματος: EducationHistory

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: —
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Κωδικός XML οχήματος: ΜΗ

Όνομα XML σχήματος: MilitaryHistory

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Ικανοποιητικός

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Δεν καταλαβαίνω το λόγο για τον οποίο χρειάζονται όλα αυτά τα 

δεδομένα. Μάλλον είναι παραπάνω από όσα χρειάζονται για την 
πρόσληψη κάποιου σε μία επιγείρηση

Κωδικός XML σχήματος: BC

Όνομα XML σχήματος: BackgroundHistory

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Είναι δύσκολη η άντληση τέτοιων στοιχείων στην Ελλάδα. Ίσως 
τίθεται και θέμα εμπλοκής σε προσωπικά δεδομένα.

Κωδικός XML σχήματος: SC

Όνομα XML σχήματος: SearchCriminal

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Σε μεγάλο βαθμό

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Αδυναμία άντλησης τέτοιων δεδομένων

Κωδικός XML σχήματος: SE

Όνομα XML σχήματος: SearchEducation

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/ Παρατηρήσεις: Τι θα μπορούσε να ήταν ο άλλος φορέας στο πεδίο 

OtherApplicantlnformation

Κωδικός XML σχήματος: SEm

Όνομα XML σχήματος: SearchEmployment

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Τι θα μπορούσε να ήταν ο άλλος φορέας στο πεδίο 

OtherApplicantlnformation

Κωδικός XML σχήματος: SL

Όνομα XML σχήματος: SearchLicence

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —
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Κωδικός XML σχήματος; SO

Όνομα XML σχήματος: SearchOther

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Ικανοποιητικός

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —
Σχόλια/Παρατηρήσεις: Σε τί είδους φορείς αναφέρεται το σχήμα;

Κωδικός XML σχήματος: JE

Όνομα XML σχήματος: JobEvaluation

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: AR

Όνομα XML σχήματος: AbscenceRequest

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: Πεδίο για το υπόλοιπο αδείας και για περιπτώσεις dayoff
Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: TS

Όνομα XML σχήματος: TimeSheet

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Κωδικός XML σχήματος: ΡΑ

Όνομα XML σχήματος: PerformanceAppraisal

Γενικός βαθμός ικανοποίησης από το 
σχήμα:

Απόλυτα

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία: —

Σχόλια/Παρατηρήσεις: —

Γενικός σχολιασμός των αξιολογητών επί των XML σχημάτων και του προτβινόμενου 
μοντέλου

Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια σχόλια τα οποία παρατέθηκαν από τους αξιολογητές είτε κατά τη 
διάρκεια των δύο συνεντεύξεων, είτε μέσω του ερωτηματολογίου. •

• Τα συγκεκριμένα XML σχήματα ανταποκρίνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της 
συγκεκριμένης επιχείρησης.
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• Κάποια από τα XML σχήματα, όπως το BcncfitsEnrollmcnt, δε φαίνεται να είναι καλά 
προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα σε σχέση με το καθεστώς ασφάλισης.

• Στη συνέντευξη με τον υπεύθυνο του τομέα Ευφυών Μεταφορών, έγινε αναφορά στη δυνατότητα 
αναβάθμισης (update) των XML σχημάτων, μετά από μεταβολή των αναγκών της επιχείρησης.

• Αναφορά έγινε και στην έλλειψη XML σχημάτων που σχετίζονται με τη διοίκηση έργου. Αυτό 
σχετίζεται με σχήματα που αφορούν περισσότερο τον κάθε τομέα της επιχείρησης, παρά τη ΔΑΠ.

• Αν και δεν υπάρχει σύστημα αμοιβών που να συνδέεται με την παραγωγικότητα και με το σύστημα 
αξιολόγησης της απόδοσης, παρόλα αυτά συζητήθηκε με τη διευθύνουσα σύμβουλο. Ένα τέτοιο 
σύνολο σχημάτων που θα περιγράφουν δηλαδή ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών δεν έχει παρουσιαστεί. 
(Ο λόγος είναι ότι το σύστημα αμοιβών που ισχύει εξαρτάται από τους κανόνες του ΤΣΜΕΔΕ, του 
ταμείου των μηχανικών, μιας και to 85% του ανθρώπινου δυναμικού ανήκει σε αυτήν την κατηγορία).
Ενδεχομένως να είναι δυνατό να συνταχθεί ένα σύνολο XML σχημάτων που θα εκτιμά και τους 
κανόνες του ΤΣΜΕΔΕ για τον υπολογισμό της αμοιβής των εργαζομένων,

• Σχόλιο πραγνατοποιήθηκε και για το βαθμό επικινδυνότητας που υπάρχει με δεδομένο ότι 
πληροφορία που είναι σημαντική για τον εργαζόμενο (π.χ ποινικό μητρώο, ιστορικό εκπαίδευσης 
κτλ), διακινείται στο διαδίκτυο.

• Αναφορά έγινε επίσης, στο βαθμό στον οποίο οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς όπως οι εταιρίες 
στελέχωσης επιχειρήσεων, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι (τι υποδομή — εκπαίδευση χρειάζεται), οι 
παροχείς ασφαλιστικών καλύψεων, οι φορείς που θα πραγματοποιούν την πιστοποίηση για την 
εκπαίδευση, την εμπειρία, το ποινικό μητρώο των εργαζομένων ή για τις άδειες ασκήσεως 
επαγγέλματος, θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν και να εμπλακούν σε ένα τέτοιο σύστημα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Επόμενο βήμοί

Το Επόμενο βήμα μετά από τη συγκεκριμένη αναφορά στα υπάρχοντα μοντέλα αναπαράστασης γνώσης που 
αφορά τη ΔΑΠ, αλλά και τη συγγραφή των παραπάνω XML σχημάτων, είναι η υλοποίηση ενός συστήματος 
(web application), το οποίο θα κάνει χρήση των σχημάτων.

Μία τέτοια υπηρεσία στο διαδίκτυο θα επιτρέπει στις εταιρείες που παρέχουν αιτήσεις εργασιών (job posting 
suppliers) να καταχωρούν τα δεδομένα τους σε μια επιλογή επεξεργαστών αιτήσεων θέσεων εργασίας (job 
posting processors) κάνοντας πάντα χρήση XML standards. Θέλοντας να περιγράφουμε με περισσότερες 
λεπτομέρειες ένα τέτοιο σύστημα θα λέγαμε ότι η γενική του λειτουργία θα ήταν αυτή που φαίνεται στο 
επόμενο σχήμα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Σε ένα τέτοιο σύστημα οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, οι εταιρίες που αναζητούν προσωπικό μέσω του λογισμικού 
που διαθέτουν για τη ΔΑΠ (δηλαδή ένα HRIS), είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την web υπηρεσία με στόχο 
την εξεύρεση του κατάλληλου στελέχους.

Στο προτεινόμενο σύστημα ο παροχέας εργασιών (Job Posting Supplier, JPS), καταχωρεί μία αίτηση 
εργασίας στην web υπηρεσία. Η τελευταία, πιστοποιεί την εγκυρότητα της αίτησης και επιστρέφει ένα σύνολο 
πιθανών «επεξεργαστών αιτήσεων εργασίας» 0ob Posting Processors, JPP). Οι επεξεργαστές αυτοί λαμβάνουν 
δεδομένα από ένα σύνολο εργαζομένων που αναζητούν εργασία, αλλά και από εταιρίες που στελεχώνουν 
υπηρεσίες. Ο JPS επιλέγει μία λίστα από επεξεργαστές. Το σύστημα λαμβάνει δεδομένα από πολλούς JPPs και 
καταχωρεί την αίτηση για εργασία σε ένα ή περισσότερους JPPs. Στο τέλος επιστρέφει αποτελέσματα από 
τους διάφορους JPPs.

Τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος είναι τα εξής:

• Το σύστημα είναι ενσωματωμένο στο Πληροφοριακό σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση για 
την εσωτερική της οργάνωση •

• Υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης και περιοδικής ενημέρωσης των προφίλ που κατατίθενται 
στο σύστημα, τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τους εργαζόμενους

• Το σύστημα θα είναι σχεδιασμένο σε τεχνολογίες XML και πιθανώς (ως πρόταση) .NET.

• Θα είναι web υπηρεσία, κληρονομώντας έτσι τα πλεονεκτήματα που χαρακτηρίζουν αυτού του 
είδους τις εφαρμογές.
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Το συγκεκριμένο τμήμα της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζει την εφαρμογή η οποία σχεδιάστηκε και 
αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας τα XML σχήματα που περιγράφησαν στα προηγούμενα κεφάλαια.

XML σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν

Τα σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη της εφαρμογής είναι τα εξής:

• Person-name

• PostalAddress

• TelcomNumber

• ContactMethod

• EducarionHistory

• EmploymentHistory

• JobPositionSeeker

• JobPosting

• Worksite

• Worksite Environment

• JobHeader

• PositionHeader

Στο παράρτημα A4, παρουσιάζεται ο κώδικας (source code) που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης εφαρμογής. Περιγράφεται το όνομα και η λειτουργικότητα του κάθε αρχείου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Για τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε Microsoft SQL Server 2000, 
λειτουργικό σύστημα Windows 2000 και IIS 5.0. Για την ανάπτυξή της έγινε χρήση ASP (Active Server 
Pages), Javascript, XML και SQL. To περιβάλλον - εφαρμογή λειτουργεί σε Internet Explorer 5.0+.

Γενική Περιγραφή

Το περιβάλλον της εφαρμογής διευκολύνει τη στελέχωση επιχειρήσεων και τις διαδικασίες ανέρευσης εργασίας 
από τη μεριά των υποψηφίων εργαζομένων. Στην εφαρμογή εμπλέκονται:

• Ο υποψήφιος εργαζόμενος ο οποίος αναζητά εργασία

• Η επιχείρηση που αναζητά στελέχη για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας

• Η εταιρεία που αναλαμβάνει να στελεχώσει επιχειρήσεις και ουσιαστικά ικανοποιεί τις ανάγκες τόσο 
των υποψηφίων, όσο και των εταιρειών που αναζητούν προσωπικό.

Σενάριο λειτουργίας

Το σενάριο λειτουργίας για την εφαρμογή που αναπτύχθηκε περιγράφει την προσπάθεια κάλυψης με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών των υποψηφίων εργαζομένων και των επιχειρήσεων που αναζητούν

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Εφαρμογή XML σχημάτων
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προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα αποθέτουμε ότι ο υποψήφιος εργαζόμενος που αναζητά εργασία απευθύνεται σε 
μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Η τελευταία παρέχει στον εργαζόμενο ένα username και έναν 
κωδικό ασφαλείας (password) με στόχο να εκμεταλλευτεί την εφαρμογή της. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος 
είναι σε θέση πλέον να χρησιμοποιήσει ένα περιβάλλον (αυτό που αναπτύχθηκε δηλαδή) μέσα από το οποίο 
είναι σε θέση να αναζητήσει εργασία.

Η εταιρεία που αναζητά προσωπικό με όμοιο τρόπο, απευθύνεται και αυτή (διαμέσω του υπευθύνου του 
τμήματος ΔΑΠ), στην εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Προμηθεύεται ένα username και έναν 
κωδικό ασφαλείας και πλέον είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και η ίδια το περιβάλλον και να αναζητά εύκολα 
στελέχη για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.

Το περιβάλλον όπως παρέχεται στους υποψηφίους για μία θέση εργασίας και στις επιχειρήσεις προσφέρει τις 
εξής λειτουργίες:

Υποψήφιοι εργαζόμενοι

Ο υποψήφιος εργαζόμενος είναι σε θέση να :

• Καταχωρεί το βιογραφικό του

Η καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος πραγματοποιείται κατά τέτοιο τρόπο που να 
βασίζεται απολύτως στα XML σχήματα που έχουν περιγράφει. Έτσι ο υποψήφιος εργαζόμενος 
μπορεί να αποδώσει κατά τον πλέον ικανό τρόπο την εκπαίδευσή του και τις επαγγελματικές του 
εμπειρίες, με στόχο την μετάδοση όσο πιο ακριβής πληροφορίας στην επιχείρηση που αναζητά 
προσωπικό. Είναι σε θέση να καταχωρεί τα προσωπικά του δεδομένα, τα στοιχεία που αφορούν τις 
σπουδές του και φυσικά την επαγγελματική του εμπειρία.

• Μεταβάλλει τα δεδομένα του βιογραφικού του σημειώματος

Η μεταβολή των στοιχείων που έχει καταγράψει ο υποψήφιος εργαζόμενο στο βιογραφικό του, 
γίνεται κατά τρόπο εύκολο και πάντα στα πλαίσια των δεδομένων που πηγάζουν από τον ορισμό των 
XML σχημάτων από τα προηγούμενα τμήματα της διπλωματικής εργασίας.

• Αναζητά επιχειρήσεις

Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί βάση κριτηρίων (είδος επιχείρησης, θέση εργασίας, 
κατηγορία εργασίας κτλ). Με αυτό τον τρόπο το σύστημα προσφέρει στον υποψήφιο πολλές λύσεις 
για θέσεις εργασίας.

• Ενημερώνεται αυτόματα για θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με το βιογραφικό του σημείωμα

Η αυτόματη ενημέρωση του εργαζόμενου πραγματοποιείται από το σύστημα και σχετίζεται με την 
εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες στελέχωσης. Η τελευταία αποστέλλει ειδοποιήσεις στον 
εργαζόμενο υποδεικυύοντάς του επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να τον ενσωματώσουν στο 
ανθρώπινο δυναμικό τους.

Εταιρείες που αναζητούν προσωπικό

Η εταιρεία που αναζητά προσωπικό μέσω του περιβάλλοντος είναι σε θέση να :

• Παρουσιάζει μία πληρη περιγραφή της

Η εταιρεία είναι σε θέση να καταχωρήσει το προφίλ της και να περιγράψει το περιβάλλον της 
(εργασιακό χώρος) έτσι ώστε ο κάθε υποψήφιος εργαζόμενος να έχει μία πρώτη εντύπωση για αυτήν.

• Να περιγράφει τις διαθέσιμες κατηγορίες (τύπους) και θέσεις εργασίας

Η επιχείρηση περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια κάθε διαθέσιμο τύπο και θέση εργασίας, έτσι ώστε ο 
υποψήφιος εργαζόμενος να έχει πλήρη εικόνα των απαιτήσεων της θέσης
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• Να. αναζητά εργαζομένους

Η αναζήτηση των εργαζομένων πραγματοποιείται με βάση κριτήρια όπως η επαγγελματική εμπειρία 
σε συγκεκριμένη θέση, ο τίτλος σπουδών, η κατηγορία της εργασίας κτλ.

• Να ειδοποιείται αυτόματα για εργαζομένους που είναι σε θέση να την στελεχώσουν

Η αυτόματη ενημέρωση της επιχείρησης πραγματοποιείται από το σύστημα και σχετίζεται με τους 
εργαζόμενους που επιλέγονται από την εταιρεία που το διαχειρίζεται.

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών στελέχωσης

Η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης και η οποία διαχειρίζεται το σύστημα, έχει τη γενική ευθύνη 
συντήρησης του. Οι λειτουργίες οι οποίες είναι σε θέση να εκτελεί σχετίζονται με την απόδοση λογαρισμών σε 
υποψήφιους εργαζόμενους και εταιρείες που αναζητούν προσωπικό, αλλά και την αποστολή ειδοποιήσεων και 
στους δύο για τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Στη συνέχεια περιγράφεται για κάθε εμπλεκόμενο (υποψήφιο εργαζόμενο, επιχείρηση που αναζητά προσωπικό 
και εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης) με αναλυτικό τρόπο οι λειτουργίες που παρέχει το σύστημα 
σε αυτούς.

Περιγραφή λειτουργιών για τον υποψήφιο εργαζόμενο

Για την πρώτη φορά που ο εργαζόμενος επιθυμεί να δοκιμάσει το σύστημα μπορεί να δώσει το όνομα 
χρήστης emp και κωδικό εισόδου emp. Η λογική αυτή έχει επλεχθεί για λόγους δοκιμής χρήσης από τη 
μεριά του εργαζομένου του περιβάλλοντος. Τόσο το όνομα χρήστη, όσο και ο κωδικός πρόσβασης 
μεταβάλλεται στην πορεία χρήσης του περιβάλλοντος. Το επόμενο σχήμα δείχνει τη φόρμα εισόδου για την 
πρώτη φορά χρήσης του συστήματος.
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Ονομα Χρήστη 1 1

(«δικός

”____J__________

iis·

Εικόνα πρώτης εισόδου

Με την είσοδό του στο σύστημα, ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει το βιογραφικό του 
σημείωμα. Επιπλέον, σε περίπτωση που από λάθος έχει δώσει το username και password που ισχύει για κάθε
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υποψήφιο εργαζόμενο την πρώτη φορά, αλλά στην πραγματικότητα έχει διαφορετικό (μιας και το έχει 
χρησιμοποιήσει και άλλη φορά), υπάρχει ο σύνδεσμος «Είσοδος» από το οποίο μπορεί να εισέλθει και να 
χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες (θα αναφερθούν στην συνέχεια) λειτουργίες του συστήματος.

Για κάθε άλλη φορά εκτός της πρώτης είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη που του δίνει το 
σύστημα κατά τη διαδικασία καταχώρησης βιογραφικού σημειώματος και τον κωδικό που έχει δώσει ο ίδιος 
στην διαδικασία αυτή (περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια). Η φόρμα για την είσοδο του υποψηφίου 
εργαζομένου στο σύστημα στην περίπτωση που έχει ήδη όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης διαφορετικό 
από το ζεύγος (emp, emp) είναι ίδια με αυτή του προηγούμενου σχήματος.

Μετά την εισαγωγή στο σύστημα για πρώτη φορά, η εικόνα που συναντά ο χρήστης είναι αυτή του επόμενου 
σχήματος:
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Καλώς Ήλβιιι»;

Καταχώρηση Βιογραφικού Σημειώματος 

Είσοδος

Εικόνα με το μενού μετά το πρώτο login

Οι λειτουργίες που παρέχει το σύστημα στον εργαζόμενο που αναζητά εργασία είναι:

• Καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος σε τρία στάδια:

ο Καταχώρηση προσωπικών στοιχείων

ο Καταχώρηση ιστορικού εκπαίδευσης

ο Καταχώρηση επαγγελματικής εμπειρίας

• Μεταβολή στοιχείων βιογραφικού σημειώματος

• Αναζήτηση επιχείρησης

• Προτεινόμενες επιχειρήσεις

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες αντιστοιχούν στο μενού το οποίο είναι διαθέσιμο μετά την πρώτη φορά που θα 
κάνει Login ο εργαζόμενος.

Η επόμενη εικόνα δείχνει το μενού με τους συνδέσμους (Links) που οδηγούν τον εργαζόμενο στις παραπάνω 
λειτουργίες. Αυτές, αναλύονται διεξοδικά στις επόμενες παραγράφους.
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Εικόνα με το διαθέσιμο μενού 

Καταχώρηση βίογραφικού σημειώματος

Η διαδικασία της καταχώρησης του βίογραφικού σημειώματος χωρίζεται σε τρία στάδια. Στο πρώτο ο 
εργαζόμενος καταχωρεί τα προσωπικά του στοιχεία. Η συγκεκριμένη φόρμα περιλαμβάνει τα παρακάτω 
πεδία:

• Κωδικός εισόδου — είναι το password για να το αλλάξει από την πρώτη φορά

• Νόμιμο Όνομα

• Προτιμόμενο Όνομα

• Δεύτερο Όνομα

• Επίθετο

• Ημερομηνία γέννησης

• Affix

• Χώρα

• Ταχυδρομικός Κώδικας

• Δήμος

• Νομός

• Οδός
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• Αρ. Κτιρίου

• Μονάδα

• Ταχυδρομική Θυρίδα

• Παραλήπτης

• Επιπλέον κείμενο

• Οργανισμός

• Κωδικός Χώρας

• Κωδικός Περιοχής

• Αριθμός Συνδρομητή

II επόμενη εικόνα δείχνει τη φόρμα για τη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων του εργαζομένου.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Εικόνα που δείχνει τη φόρμα με τα πεδία για τα προσωπικά στοιχεία του εργαζομένου

Παρατήρηση: σε περίπτωση που δεν επιθυμεί να προχωρήσει ο εργαζόμενος στην καταγραφή των στοιχείων που 
αφορούν την εκπαίδευσή του και την επαγγελματική του εμπειρία, επιλέγει το εικονίδιο «Επιστροφή» (κάτω 
δεξιά) και επιστρέφει στο αρχικό μενού.

Στο δεύτερο στάδιο ο εργαζόμενος καταχωρεί το ιστορικό της εκπαίδευσής του. Είναι σε θέση να 
συμπληρώσει περισσότερες της μιας φόρμες που αντιστοιχούν σε περισσότερα του ενός πτυχία. Τα πεδία που 
θα πρέπει να συμπληρώσει είναι:

• Κατηγορία πτυχίου - είναι η λίστα με τις κατηγορίες επαγγελμάτων που υπάρχει στο παράρτημα Α4
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• Αντικείμενο σπουδών — είναι η λίστα με τις θέσεις ανά κατηγορία επαγγέλματος που υπάρχει στο 
παράρτημα Α4

Τύπος - Ιδιωτικό ή Δημόσιο

Όνομα πτυχίου

Ημερομηνία Απονομής

Όνομα ιδρύματος

Σχολή ή Ίδρυμα — Παίρνει μία από αυτές τις τιμές 

Τύπος ιδρύματος — ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κτλ 

Τμήμα

Κωδικός Χώρας 

Ταχυδρομικός Κώδικας 

Νομός 

Δήμος 

Οδός

Αρ. Κτιρίου 

Μονάδα

Η επόμενη εικόνα δείχνει τη φόρμα για την καταγραφή του ιστορικού εκπαίδευσης του υποψηφίου

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Κατηγορία Πτυχίου

Αντικείμενο Σπουδών 1 J
Γΰπος Πτυχίου |ΐβ»υτ»κό

Ονομα Πτυχίου 1 1
Ημερομηνία Απονομής 1 1
Ονομα Ιδρύματος Γ - 1
Τύπος 1 -----  --------- Δ
Τμήμα 1............................................. 1
Κυβικός Χώρας [■ ~ 1
Ταχυδρομικός Κώδικας 1 .. . .... I
Ίομός I . ... 1
δήμος 1__ _____ __ J
Οδός ........ . .. . ...!

Αρ. Κτιρίου Γ ..." Τ''· ■ 1
Μονάδα 1__________________ : 1

«JSlsieljsJ

■U * ■rrra*·^

Εικόνα που δείχνει τα πεδία της φόρμας για την καταγραφή του ιστορικού εκπαίδευσης
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Στο τελευταίο βήμα ο εργαζόμενος καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία που σχετίζονται με την 
επαγγελματική εμπειρία που έχει αποκτήσει. Και σε αυτή την περίπτωση είναι σε θέση να συμπληρώσει 
περισσότερες της μιας φόρμες - μία για κάθε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία. Τα πεδία που 
συμπληρώνει είναι:

• Κατηγορία εργασίας - Οι τιμές αυτού του πεδίου είναι διαθέσιμες στο παράρτημα Α4

• Θέση - Οι τιμές αυτού του πεδίου είναι διαθέσιμες στο παράρτημα Α4

• Τοποθεσία θέσης — που είναι διαθέσιμη η θέση εργασίας (π.χ Λάρισα)

• Αποδοχές Πρόσληψης

• Αποδοχές Αποχώρησης

• Εργοδότης

• Τηλεφωνικός Κωδικός Χώρας

• Κωδικός Περιοχής

• Αριθμός Συνδρομητή, Ταχυδρομικός Κώδικας. Νομός

• Δήμος, Οδός, Αρ. Κτιρίου

• Μονάδα

Η επόμενη εικόνα δείχνει τη φόρμα για την καταχώρηση της επαγγελματικής εμπειρίας.

3 ΥιιοψΠΦΐ'Λ, Εμγ«ι^ομ* ναι. > ιιιιχιιιι ΕπηγγΓλμητικης Εμππριης - Microsoft Internet Explorer .. - -----;--yyy
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Ad*»» [tgj c.VDocunents and 5etttngs\Admtn«rat(Y\Emp0voo φγοσ!ος\ΑντΙγρο<ρο (2) από t»o5\erx)toyoeVwenp3.html

Εικόνα με τα πεδία για την καταγραφή της επαγγελματικής εμπειρίας
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Στο παράρτημα Α4 είναι διαθέσιμες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων, οι κατηγορίες εργασιών και οι Θέσεις 
εργασίας ανά κατηγορία που έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος — χρήστης επιθυμεί να επιστρέφει στο αρχικό μενού επιλέγει «Επιστροφή», 
από το αντίστοιχο εικονίδιο (κάτω δεξιά).

Σε περίπτωση επιτυχούς καταχώρησης βιογραφικού σημειώματος ο χρήστης λαμβάνει το αντίστοιχο μήνυμα 
που φαίνεται στην επόμενη εικόνα

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν

Επιτυχής καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος

Παρατήρηση: Μετά την καταχώρηση του βιογραφικού σημειώματος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να καταγράψει 
το όνομα χρήστη που του έχει παράγει το μηχάνημα, καθώς και τον κωδικό εισόδου για να είναι σε θέση να το 
επαναχρησιμοποιήσει.

Μεταβολή στοιχείων βιογραφικού σημειώματος

Η συγκεκριμένη λειτουργία έχει να κάνει με τη δυνατότητα που προσφέρεται στον εργαζόμενο για ενδεχόμενη 
μεταβολή κάποιων από τα προσωπικά στοιχεία που έχει ήδη καταχωρήσει. Ο εργαζόμενος επιλέγει από το 
αρχικό μενού το σύνδεσμο «Μεταβολή στοιχείων βιογραφικού σημειώματος» και κατόπιν τα πεδία από τις 
φόρμες με τα προσωπικά στοιχεία που επιθυμεί να μεταβάλλει. Παράλληλα, είναι σε θέση να προσθέσει όσα 
νέα πτυχία επιπλέον επιθυμεί και να συμπληρώσει όσες επιπλέον φόρμες σχετίζονται με νέα επαγγελματική 
εμπειρία (νέες θέσεις εργασίας).

Αναζήτηση επιχείρησης

Η λειτουργία της αναζήτησης μιας επιχείρησης σχετίζεται με τα επόμενα κριτήρια:

• Αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης - η πλήρης λίστα είναι διαθέσιμη στο παράρτημα Α4.

• Κατηγορία Εργασίας
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• Τύπος Εργασίας — Θέση

• Δήμος που βρίσκεται η επιχείρηση

Η επόμενη εικόνα δείχνει την φόρμα που συμπληρώνει ο υποψήφιος εργαζόμενος με τα στοιχεία της 
επιιθυμητής επιχείρησης.

3 Ανα<ζ<|(ΐ|<Π| {ιιιχ.ιρποηι. Microsoft Internet Explorer A.
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Κατηγορία Εργασίας

Β*ση Εργασίας "3

Αήμος “3

_2L______ 1

Φόρμα αναζήτησης επιχείρησης

-j |~ j

Τέλος, στο επόμενο print screen εμφανίζεται το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης με βάση τα κριτήρια που 
αναφέρθηκαν παραπάνω.

Αποτελέσματα αναζήτησης επιχείρησης

179



Προτεινόμενες επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτελείται με αυτόματο τρόπο και δεν σχετίζεται άμεσα με τον υποψήφιο. Σε αυτό 
το σύνδεσμο εμφανίζονται όλες οι επιχειρήσεις που προτείνει η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες 
στελέχωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση με βάση τις καταχωρήσεις του ιστορικού εκπαίδευσης και την 
επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου να προτείνει κάποιες επιχειρήσεις που αναζητούν ανάλογο προσωπικό 
για κάποιες κενές Θέσεις. Η λειτουργικότητα που προσφέρεται μέσω του συγκεκριμένου συνδέσμου είναι: 
παροχή όλων των διαθέσιμων επιχειρήσεων που ταιριάζουν με κάποιο από τα αντικείμενα σπουδών που έχει 
δηλώσει ο εργαζόμενος (μπορεί να είναι και περισσότερα από ένα) και επιπλέον με κάποια από τις κατηγορίες 
εργασίας και τις θέσεις που είχε αυτός δηλώσει ως προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. Σε όλα αυτά έχει 
προστεθεί και ένα ακόμα κριτήριο που έχει να κάνει με την ταύτιση του δήμου που έχει δηλώσει η επιχείρηση 
με αυτόν του εργαζομένου. Κάθε φορά που ο υποψήφιος εργαζόμενος κάνει Login είναι σε θέση να βλέπει αν 
υπάρχουν προτεινόμενες επιχειρήσεις.

Το επόμενο τμήμα περιγράφει τις λειτουργίες που παρέχει το σύστημα στην επιχείρηση που αναζητά 
εργαζομένους για την στελέχωσή της.

Περιγραφή λειτουργιών που αναφέρονται στην επιχείρηση που αναζητά 
εργαζομένους για στελέχωσή

Ο υπεύθυνος για τη χρήση του περιβάλλοντος από τη μεριά της επιχείρησης που αναζητά εργαζομένους για να 
είναι σε θέση να κάνει χρήση της εφαρμογής θα πρέπει να δώσει για την πρώτη φορά ως όνομα χρήστη firm 
και ως κωδικό εισόδου firm. Μετά την εισαγωγή για πρώτη φορά είναι σε θέση να καταχωρήσει το προφίλ της 
επιχείρησης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία (που περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω), ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης που έχει το δικαίωμα χρήσης της εφαρμογής, θα προμηθευτεί το νέο όνομα χρήστη (θα το 
παράγει αυτόματα το σύστημα) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που θα το έχει ορίσει αυτός. Η 
επόμενη εικόνα δείχνει το περιβάλλον εισόδου στο σύστημα για την πρώτη φορά.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν

Εικόνα για Login

Ot λειτουργίες που παρέχει το σύστημα σε μία επιχείρηση που αναζητά εργαζομένους είναι:

• Καταχώρηση προφίλ εταιρείας

• Ενημέρωση προφίλ εταιρείας

• Νέα θέση εργασίας

• Διαθέσιμες θέσεις εργασίας (browse)

• Αναζήτηση εργαζομένου

• Προτεινόμενοι εργαζόμενοι
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

To interface για την περίπτωση αμέσως μετά το Login φαίνεται στην επόμενη εικόνα
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Καταχώρηση Προφίλ Εταιρίας 

ΕίσοΟος

S3 ' " ~
Δ

Μενού μετά το πρώτο Login

Μετά το πρώτο login ο χρήστης καταθέτει το βιογραφικό του σημείωμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το 
σύστημα του δίνει νέο Username και ο χρήστης δίνει τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης (password). Με το 
ζεύγος αυτό είναι σε θέση να κάνει login πλέον κανονικά και να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργίες που 
φαίνονται στο επόμενο σχήμα, και αναλύονται στις παρακάτων παραγράφους.

Μενού επιλογών για την περίπτωση που ο υπεύθυνος της επιχείρησης χρησιμοποιεί το δικό του
Username και password
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Η συγκεκριμένη λειτουργία αφορά την καταγραφή της πληροφορίας που σχετίζεται με τα στοιχεία της 
εταιρείας και πραγματοποιείται μόνο κατά την πρώτη φορά (μετά την είσοδο με username firm και password 
firm). Πρόκειται για το Worksite σχήμα. Οι πληροφορίες δεν αλλάζουν συχνά και για αυτό το λόγο δεν 
απαιτείται να αλλάζουν κάθε φορά που η επιχείρηση κάνει καταχώρηση μίας νέας θέσης εργασίας. Τα πεδία 
που θα πρέπει να συμπληρώσει ο υπεύθυνος της επιχείρησης προκειμένου να είναι σε θέση ο υποψήφιος 
εργαζόμενος να έχει πλήρη εικόνα για την εταιρεία στην οποία δύναται να είναι στέλεχος είναι:

• Κωδικός Εισόδου — Είναι το Password για Login για τις επόμενες μετά την πρώτη φορές

• Επωνυμία

• Διακριτικός Τίτλος

• Αντικείμενο εργασιών — Διαθέσιμο στο παράρτημα Α4.

• Χώρα

• Ταχυδρομικός Κώδικας

• Δήμος

• Νομός, Οδός, Αρ. Κτιρίου, Μονάδα

• Κωδικός Χώρας, Κωδικός Περιοχής, Αριθμός Συνδρομητή, Οδηγίες Προσέγγισης

• Οδηγίες Στάθμευσης

Σε περίπτωση που ο χρήστης — υπεύθυνος επιχείρησης επιθυμεί να επιστρέφει στο αρχικό μενού επιλέγει 
«Επιστροφή», από το αντίστοιχο εικονίδιο (κάτω δεξιά).

Στο επόμενο σχήμα εμφανίζεται το interface για την καταχώρηση προφίλ εταιρείας

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Καταχώρηση Προφίλ, Εταιρείας
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Κωδικός Fioodnu 1 ................Π
Επωνυμία 1........................... ι
Διακριτικός Τίτλος 1 1 .

Αντικείμενα Εργασιών ι Δ :

Χωρά 1 Δ
Ταχυδρομικός Κώδικας ΓΊΙ 1
βήμος Γ ' Δ
νομός 1 ........... 1 / 1
Οδός 1.........................1
Αρ. Κτιρίου L ___ 1
Μηναδα ι.. ... ................ .1
Κωδικός Χώρας 1 I
Κωδικός Περιοχής 1 ...................... 1
Αριθμός Συνδρομητή ! 1
Οδηγίες Προσέγγισης 1............. ....... 1
Οδηγίες Στάθμευσης ι..:.::........... :...... ■ :.......... ι

I Μ
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Εικόνα που παροσιάζει τη φόρμα για την κατοχύρωση του προφίλ της εταιρείας
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Ο υπεύθυνος για τη διαχείριση του συστήματος από τη μεριά της επιχείρησης είναι σε θέση να μεταβάλει το 
προφίλ της επιχείρησης επιλέγοντας το σύνδεσμο από το αρχικό μενού «Ενημέρωση προφίλ εταιρείας». Η 
φόρμα που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ίδια με την προηγούμενη (καταχώρηση προφίλ). Ο 
υπεύθυνος της επιχείρησης είναι σε θέση να επιλέξει τα πεδία που επιθυμεί να μεταβάλλει.

Νέα θέση εργασίας

II συγκεκριμένη λειτουργία αναφέρεται στην προσθήκη μίας νέας θέσης εργασίας που είναι διαθέσιμη (κενή) 
από την επιχείρηση. Προκειμένου να προστεθεί μία νέα θέση, ο υπεύθυνος της επιχείρησης καλείται να 
συμπληρώσει τη φόρμα που περιγράφει αρχικά τον τύπο της θέσης. Ο τύπος της θέσης είναι η κατηγορία όπου 
ανήκει η θέση (Job Description). Η επιχείρηση είναι σε θέση να καταχωρεί παραπάνω από έναν τύπο 
εργασίας χωρίς να είνα απαραίτητο να καταχωρεί και τις θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε αυτήν.

Τα πεδία που θα πρέπει να συμπληρωθούν είναι:

• Κωδικός εργασίας — Αυτόματη τιμή από τη βάση

• Τίτλος Εργασίας — Αφορά μόνο την επιχείρηση για το εσωτερικό της

• Περιγραφή Εργασίας

• Υπεύθυνος Τμήματος

• Επίπεδο Εργασίας — Ανώτερο, κατώτερο, μεσαίο

• Κατηγορία Εργασίας — Η λίστα είναι διαθέσιμη στο παράρτημα Α4 

11 επόμενη εικόνα δείχνει τη φόρμα για την προσθήκη νέου τύπου εργασίας

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ενημέρωση προφίλ εταιρείας

Κε

Φόρμα για την προσθήκη νέας κατηγορίας εργασίας (τύπος εργασίας)
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Ο υπεύθυνος της εφαρμογής είναι σε θέση να διαλέξει από τους υπάρχοντες τύπους εργασιών και κατόπιν να 
προχωρήσει στην περιγραφή της θέσης εργασίας.

Η επόμενη εικόνα δείχνει την φόρμα στην οποία καταχωρείται η περιγραφή της θέσης εργασίας (Position 
Description). Στην φόρμα αυτή γίνεται πλήρης περιγραφή της θέσης εργασίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να 
ενημερωθεί ο υποψήφιος εργαζόμενος. Τα πεδία που χρησιμοποιούνται είναι:

• Κατηγορία Εργασίας - εμφανίζονται όσες έχει ήδη καταχωρήσει η επιχείρηση

• Τύπος Εργασίας — Είναι η θέση εργασίας

• Κωδικός Θέσης Εργασίας — Για εσωτερική διαχείριση της επιχείρησης

• Υπεύθυνος Τομέα

• Τύπος (2) — παίρνει τιμές Προσωρινή ή Μόνιμη

• Περιγραφή θέσης

• Κατάσταση Θέσης — Διαθέσιμη άμεσα, μη διαθέσιμη

• Αναφορά σε - σε ποιον ανώτερο θα πρέπει να δίνει αναφορές

• Ειδικές Οδηγίες

• Ωράριο

Η επόμενη εικόνα δείχνει την φόρμα για την περιγραφή της θέσης εργασίας.

3 Νι'* U*ot| 1 μγαοιίΗ. Microsoft Internet Explorer m ■■■.
Ο· 6* u*. look Hob iiuvitoK .......... ... . . . MB
+* ' ·· * fj»| ! φ Search L&JFavorttes ί <£$ 3ί - (3 £

C:\Docvjments and SettlnQs\Admr«strator\Er«pdvao cpyociocVrm\nevvfrm3.html 3

Νέα θέση f ργασίας

Μ

Φόρμα για την προσθήκη τύπου θέσης σε μία κατηγορία εργασίας
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Στο επόμενο βήμα ο υπεύθυνος από την επιχείρηση για τη διαχείριση του συστήματος συνεχίζει με την 
περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας (Worksite Environment) στην οποία καταγράφονται τα εξής πεδία:

• Περιγραφή περιβάλλοντος

• Ειδικές Συνθήκες

• Ειδικές Χωροταξικές Συνθήκες

Η επόμενη εικόνα παρουσιάζει τη φόρμα για την περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας.

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας (browse)

Η συγκεκριμένη λειτουργία προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης στον υπεύθυνο του συστήματος από τη μεριά 
της επιχείρησης που αναζητά εργαζόμενο. Είναι σε θέση να έχει υπό την εποπτεία της όλους τους τύπους και 
τις θέσεις εργασίας που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα με τα πλήρη στοιχεία για αυτές. Η διαχείριση που 
προσφέρει το σύστημα έχει να κάνει με την επόμενη και προηγούμενη θέση εργασίας, καθώς και με τη 
δυνατότητα εμφάνισης της πρώτης και της τελευταίας εγγραφής - θέσης (Για λόγους ευκολίας και ταχύτητας 
δεν εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του XML σχήματος).
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Περιγραφή Περιβάλλοντος
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Ειδικές Συνθήκες 1... _____________ 1

Ειδικές Χωροταξικές
Συνθήκες 1 1 j
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Φόρμα καταγραφής του περιβάλλοντος εργασίας για μία συγκεκριμένη θέση

Αναζήτηση εργαζομένου

Η λειτουργία της αναζήτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα κριτήρια. Αυτά είναι:

• Το αντικείμενο σπουδών του εργαζομένου

• Η θέση σε προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία

• Η κατηγορία εργασίας σε προηγούμενη θέση

• Η περιοχή από την οποία θα πρέπει να είναι ο εργαζόμενος (επιθυμητός δήμος)
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Παρατήρηση: Οι δήμοι που εμφανίζονται στα κριτήρια αναζήτησης είναι μόνο αυτοί για τους οποίους υπάρχουν 
καταχωρημένοι εργαζόμενοι στη βάση δεδομένων (και όχι όλοι που είναι 1500).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι τα βιογραφικά σημειώματα όλων των υποψηφίων τα οποία ταιριάζουν 
στα κριτήρια που έχει θέσει ο υπεύθυνος του συστήματος.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Η επόμενη εικόνα δείχνει τη φόρμα αναζήτησης που χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος του συστήματος.
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Φόρμα για την αναζήτηση εργαζομένου

Η επόμενη εικόνα δείχνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης μιας επιχείρησης

Αποτελέσματα Αναζήτησης (2)
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Αποτελέσματα αναζήτησης εργαζομένου από επιχείρηση
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Προτεινόμενοι εργαζόμενοι

Η συγκεκριμένη λειτουργία εκτελείται με αυτόματο τρόπο και δεν σχετίζεται με τον υπεύθυνο του συστήματος. 
Σε αυτό το σύνδεσμο εμφανίζονται όλοι οι εργαζόμενοι τους οποίους προτείνει η εταιρεία που παρέχει τις 
υπηρεσίες στελέχωσης. Αυτό σημαίνει ότι είναι σε θέση με βάση τις καταχωρήσεις των απαιτήσεων των 
επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό να προτείνει κάποιους εργαζόμενους για κάποιες κενές θέσεις. Η 
λειτουργικότητα που προσφέρεται είναι η εξής: το σύστημα προτείνει όλους τους εργαζόμενους των οποίων το 
αντικείμενο σπουδών ή η εργασιακή εμπειρία ταυρίζεται με τις απαιτήσεις της επιχείρησης όσο αφορά την 
κατηγορία της εργασίας (τύπος εργασίας) και τη θέση. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση όσο 
αφορά το δήμο που βρίσκεται η επιχείρηση και το δήμο που έχει δηλώσει ο εργαζόμενος.

Κάθε φορά που ο υπεύθυνος της επιχείρησης εισάγεται στο σύστημα βρίσκει αν του έχει αποσταλλεί 
ειδοποίηση με νέους προτεινόμένους εργαζομένους. Αυτό εμφανίζεται δίπλα στο σύνδεσμο «Προτεινόμενοι 
εργαζόμενοι (0)» το οποίο μεταβάλλεται σε «Προτεινόμενοι εργαζόμενοι (Ν)», όπου Ν ο αριθμός των 
βιογραφικών σημειωμάτων που ταιριάζουν σε όλες τις διαθέσιμες θέσεις της επιχείρησης αυτή τη στιγμή.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι λειτουργίες που διαθέτει η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε 
άλλες επιχειρήσεις.

Περιγραφή λειτουργιών που αναφέρονται στην εταιρεία που παρέχει 
υπηρεσίες στελέχωσης σε άλλες επιχειρήσεις

Η εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες στελέχωσης έχει υπό την εποπτεία της το σύστημα και είναι σε θέση να 
το διαχειρίζεται. Το περιβάλλον το οποίο παρέχεται σε αυτή είναι προς χρήση μετά την είσοδο μέσω 
ονόματος χρήστη και κωδικού ασφαλείας. Το ζεύγος είναι admin και admin. Οι λειτουργίες που παρέχονται 
σε αυτήν είναι:

• Παρακολούθηση εργαζομένων

• Παρακολούθηση των επιχειρήσεων

• Πρόταση για εργαζόμενους

• Πρόταση για επιχειρήσεις

Παρακολούθηση εργαζομένων

Η παρακολούθηση των εργαζομένων περιλαμβάνει την εμφάνιση μιας λίστας με όλους τους υποψηφίους 
εργαζομένους που είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων και αναζητούν εργασία. Με τον τρόπο αυτό η 
εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε επιχειρήσεις διαθέτει ένα ‘pool of resources’ μέσω του οποίου 
προμηθεύει τις εταιρείες που αναζητούν προσωπικό.

Παρακολούθηση των επιχειρήσεων

Σε αντιστοιχία με την λειτουργία της παρακολούθησης των υποψήφιων εργαζομένων, υπάρχει και η λειτουργία 
για τις επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης είναι σε θέση να 
παρακολουθεί τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό και να έχει πλήρη εικόνα για τις απαιτήσεις της κάθε 
μίας.

Πρόταση για εργαζόμενους/επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη λειτουργία σχετίζεται με την λειτουργία «Προτεινόμενες επιχειρήσεις» που έχει στο portfolio 
του ο υποψήφιος εργαζόμενος και «Προτεινόμενοι εργαζόμενου) που έχει στο μενού της κάθε επιχείρηση και 
οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω. Ο διαχειριστής του συστήματος επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προτεινόμενες 
επιχειρήσεις», είναι σε θέση να επιλέξει κάποιους από τους καταχωρημένους εργαζομένους και να προτείνει το 
σύστημα επιχειρήσεις που ταιριάζουν στον εργαζόμενο. Επιλέγοντας το σύνδεσμο «Προτεινόμενοι 
εργαζόμενου) ο διαχειριστής είναι σε θέση να επιλέξει μία ή περισσότερες επιχειρήσεις και το σύστημα να 
εκτελέσει αυτόματα μία αναζήτηση για το ποιοι είναι οι κατάλληλοι εργαζόμενοι για τις επιχειρήσεις που 
έχουν επιλεγεί.
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Το σύστημα επιστρέφει μία λίστα από επιχειρήσεις, από τις οποίες ο διαχειριστής είναι σε θέση να επιλέξει μία 
η περισσότερες από αυτές και να στείλει ειδοποίηση τόσο στην επιχείρηση όσο και στον εργαζόμενο. Μετά 
την ειδοποίηση οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που έχουν επιλεγεί από το σύστημα, την επόμενη φορά που 
θα εισαχθούν στο δικό τους περιβάλλον θα διαπιστώσουν ότι στο σύνδεσμο «Προτεινόμενοι εργαζόμενοι» και 
«Προτεινόμενες επιχειρήσεις» έχουν προτάσεις από το σύστημα.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Περιγραφή Βάσης Δεδομένων

Το τμήμα αυτό της διπλωματικής εργασίας παρουσιάζει μία σύντομη περιγραφή της βάσης δεδομένων που 
χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της ανάπτυξης της εφαρμογής.

Οι πίνακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

Όνομα Πίνακα Περιγραφή
Address Κρατά το XML σχήμα για τη διεύθυνση
BusmessType Κρατά όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων
Categories Κρατά όλους τους τύπους επαγγελμάτων
Countries Κρατά όλες τις χώρες
Degrees Κρατά το XML σχήμα για τα πτυχία
dimoi Κρατά τους δήμους
Employee Κρατά το XML σχήμα για τον εργαζόμενο
Employer Κρατά το XML σχήμα για τον εργοδότη
EmpType Κρατά τον τύπο του εργαζομένου
Environments Κρατά το περιβάλλον εργασίας ανά θέση
Firm Κρατά τους διαφορετικούς εργοδότες
Institutions Κρατά το XML σχήμα για τα ιδρύματα
Phone Κρατά το XML σχήμα για τα τηλέφωνα
Placements Κρατά το XML σχήμα για τις κατηγορίες 

επαγγελμάτων
Positions Κρατά το XML σχήμα για τις θέσεις εργασίας

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το E-R διάγραμμα που δείχνει τις σχέσεις ανάμεσα στους πίνακες που έχουν 
χρησιμοποιηθεί.
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E-R διάγραμμα βάσης δεδομένων
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γναχτης στη Διοίκηση Ανθρώπιναη> Πόρων

Παράρτημα Α1

Προτεινόμενο μοντέλο αναπαράστασης της γνώσης σε τμήμα ΑΑΠ
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Μοντέλο Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Αναπαράσταση 
διακινούμενης γνώσης σε επιχείρηση
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Η χβήαη Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρταν

Παράρτημα Α2

Στο συγκεκριμένο παράρτημα παρατίθεται σε πλήρη ανάπτυξη το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στα στελέχη 
της Διευρωπαϊκής Ομάδας Συμβούλων Θεσσαλονίκης προς αξιολόγηση των προτεινόμενων XML σχημάτων.

Ερωτηματολόγιο

Θέμα: «Αξιολόγηση XML σχημάτων που αναπαριστουν τη 
διοικινούμενη γνώση σε ένα τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα 
σχήματα συνιστούν ένα μοντέλο για την οργάνωση ενός τμήματος 
Ανθρωπίνων Πόρων και περιγράφουν τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιεί το τμήμα στην οργανωσιακή του δομή και 
λειτουργία μέσα σε μία επιχείρηση»

Εφαρμογή στην Επιχείρηση: Διευρωπαΐκή Ομάδα Συμβούλων Θεσσαλονίκης

Συντάκτης Ερωτηματολογίου: Μάνος Δ. Αναστάσιος 

Θεσσαλονίκη — Αύγουστος 2002

191



Εισαγωγικά

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τον κ. Μάνο Δ. Αναστάσιο στα πλαίσια της διπλωματικής 
του εργασίας στο διετές διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, Master of Business Administration). To ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα τμήμα 
της διπλωματικής εργασίας που έχει τον τίτλο: «Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση 
γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων». Επιβλέποντες καθηγητές της συγκεκριμένης εργασίας ήταν : η κ. 
Ξυροτύρη — Κουφίδου Στέλλα (Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων) και ο κ. 
Ταραμπάνης Κωνσταντίνος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Στόχος ερωτηματολογίου

Ο στόχος του ερωτηματολογίου είναι η αξιολόγηση μίας σειράς XML σχημάτων (XML schemas) και ενός 
μοντέλου διοίκησης ενός τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων (ΑΠ) μίας μεσαίας επιχείρησης, που προτείνονται στο 
πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας. Η αξιολόγηση αυτή αποσκοπεί στην επαναθεώρηση, συμπλήρωση 
και τελειοποίηση των συγκεκριμένων XML σχημάτων, με στόχο τη δημοσίευση αυτών ως αξιόπιστη 
πρωτογενής γνώση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση που συμμετέχει στην αξιολόγηση, στη 
μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΠ (HRMIS) που θα χρησιμοποιείται 
από την ίδια για την εσωτερική της οργάνωση και λειτουργία.

XML schemas και Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Για λόγους ευκολίας αυτών που συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο, τα XML σχήματα έχουν απλοποιηθεί και 
αναπαριστώνται με τη μορφή φορμών. Αναλυτικότερα: Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρησή σας έχει 
καταγεγραμμένες τις διαδικασίες για την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του τμήματος ΑΠ. Τέτοιες 
διαδικασίες είναι η στελέχωση, η σχεδίαση του ανθρώπινου δυναμικού, η αξιολόγηση απόδοσης κτλ. Αυτό 
σημαίνει ότι το τμήμα διαθέτει μία σειρά από έντυπα που περιγράφουν την κάθε μία διαδικασία. Το επόμενο 
βήμα για την καλύτερη εσωτερική οργάνωση και λειτουργία, τόσο του τμήματος, όσο και της επιχείρησης θα 
ήταν η εγκατάσταση ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τη Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού της. Αυτό 
θα σήμαινε την ύπαρξη ενός συστήματος, το οποίο θα εκτελούσε τις διαδικασίες που μέχρι τώρα γίνονται με 
τον παραδοσιακό τρόπο (σύνταξη φορμών, αρχειοθέτηση κτλ). Τα XML σχήματα είναι η πρωτογενής γνώση 
που πρέπει να υπάρχει για την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος. Πρόκειται για αυτόνομες μονάδες, που 
αποκαλούνται οντότητες, που έχουν συγκεκριμένη δομή και αναπαριστούν διαδικασίες οργάνωσης ενός 
τμήματος ΑΠ. Πολλά τέτοια σχήματα, αναπαριστούν μία πιο πολύπλοκη λειτουργία (π.χ ανέρευση στελέχους 
για μία συγκεκριμένη θέση στην επιχείρηση).

Δομή ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο ώστε να παρουσιάζει με τη μορφή φόρμας και πεδίων, τα σχήματα που 
αναπαριστούν κάθε διαδικασία του τμήματος ΑΠ. Αρχικά παρουσιάζεται ένα μοντέλο οργάνωσης ενός 
τμήματος ΑΠ, που βασίζεται σε XML σχήματα. Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται ως προτεινόμενο για μία 
επιχείρηση και περιγράφει μία σειρά από διαδικασίες που ακολουθεί ένα τμήμα ΑΠ. Οι διαδικασίες αυτές 
είναι η στελέχωση, οι περιγραφές θέσεων και εργασιών, η αξιολόγηση της απόδοσης κτλ. Τα XML σχήματα 
που αναπαριστούν τη γνώση αυτών των διαδικασιών, θα αξιολογηθούν στη συνέχεια ένα προς ένα. Ο 
αναγνώστης μετά την ανάγνωση της παρουσίασης του μοντέλου, συμπληρώνει μία σειρά από φόρμες, κάθε μία 
από τις οποίες περιγράφει ένα XML σχήμα.

Για παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι έχουμε το XML σχήμα που αναφέρεται στην περιγραφή των εργασιών 
(Job Description) σε μία επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία οντότητα (ένα αυτόνομο στοιχείο) που με 
μία σειρά πεδίων αναπαριστά τη γνώση που χρησιμοποιούν τα στελέχη στο τμήμα ΑΠ, για να περιγράφουν 
κάθε εργασία στους κόλπους της επιχείρησης. Ακολουθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το 
συγκεκριμένο XML σχήμα στο ερωτηματολόγιο.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Κωδικός XML σχήματος: JH

Όνομα XML σχήματος: JobHeader

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τη διαδικασία της περιγραφής μίας εργασίας (Job 
Description)

Πεδία και Περιγραφή: • Jobld: ο κωδικός της εργασίας μέσα στην επιχείρηση
• Idlssuer: το τμήμα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για τη
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

συγκεκριμένη εργασία
• IdType: ο χαρακτηρισμός της εργασίας
• JobTitle: ο τίτλος της εργασίας
• JobDeecripdon: η περιγραφή της εργασίας
• JobStatus: η κατάσταση της εργασίας (ενεργή ή ανενεργή)
• JobLevel: το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στην ιεράρχηση 

της εργασίας. Για παράδειγμα αν έχουμε θέση Αναλυτή, 
υπάρχουν οι κατηγορίες του αναλυτή web εφαρμογών, αναλυτή 
πληροφοριακών συστημάτων, αναλυτή stand-alone εφαρμογών 
κ.ο.κ. Περιγράφει την οικογένεια εργασιών στην οποία ανήκει η 
εργασία σε σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις μεθόδους 
αξιολόγησης κ.ο.κ.

• JobCategory: είναι ένα σύνολο από εργασίες με ομοιότητες 
(π.χ ίδιο θεματικό τομέα) που καθορίζονται για λόγους της 
επιχείρησης.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: —-

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα 0
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις: Το σχήμα καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις της επιχείρησης για την 
περιγραφή των εργασιών

Τα πεδία κάθε XML σχήματος θεωρείστε ότι είναι τα πεδία μίας φόρμας που συμπληρώνεται σε μία οθόνη 
του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΠ που σχεδιάζει να εγκαταστήσει η επιχείρηση σας. Αυτό σημαίνει ότι 
ο χρήστης θα συμπληρώνει τη συγκεκριμένη φόρμα (σε αντιστοιχία με ό,τι κάνει σήμερα με τον παραδοσιακό 
τρόπο), την αποθηκεύει στο σύστημα και είναι σε θέση να προβεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία αυτών 
των περιγραφών θέσεων και εργασιών και στη σύνδεση αυτών με άλλα σχήματα (π.χ με το σχήμα που 
περιγράφει τα επιθυμητά προσόντα - ικανότητες ενός υποψηφίου για κάποια θέση). Συνεπώς, το ζητούμενο 
από τη συμπλήρωση της παραπάνω φόρμας είναι να καταγραφεί αν τα συγκεκριμένα πεδία ικανοποιούν την 
καταγραφή της γνώσης που διακινείται στο τμήμα ΑΠ και αφορά τη συγκεκριμένη διαδικασία (περιγραφή 
εργασίας). Τα πεδία που συμπληρώνονται από εσάς είναι τα τρία τελευταία (Βαθμός Ικανοποίησης του 
σχήματος, τα ενδεχόμενα προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία και τα σχόλια/παρατηρήσεις).

Πληροφορίες γιοι τον ερωτηθέντοτ - αξιολογητή χβα την επιχείρηση

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη φόρμα που ακολοθεί:

Ονοματεπώνυμο:
Επιχείρηση στην οποία εργάζεσθε:
Περιγραφή του αντικειμένου της επιχείρησης:

θέση στην επιχείρηση:
Έτη στη συγκεκριμένη θέση:
Διαθέτει η επιχείρηση οργανωμένο τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού;

Ναι □ Όχι □

Αν ΝΑΙ από πόσα άτομα στελεχώνεται το τμήμα;
Χρησιμοποιεί η επιχείρηση σας Πληροφοριακό 
Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού;

Ναι □ Όχι □

Αν ΟΧΙ, σκοπεύει να εγκαταστήσει κάποιο; Ναι □

□0

Αν ΝΑΙ σε πόσο χρονικό διάστημα από σήμερα: Πάνω από ένα χρόνο □
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Περίπου σε έξι μήνες □
Άμεσα □
Άλλο:

Εχτιμώμενος Χρόνος συμπλήρωσης ερωτηατολογίου: 35* λεπτά

Μοντέλο οργάνωσης τμήματος τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα μοντέλο οργάνωσης ενός τμήματος ΑΠ. Το συγκεκριμένο μοντέλο βασίζεται 
σε μία σειρά XML σχημάτων. Τα σχήματα αυτά παρουσιάζονται στη συνέχεια αναλυτικά, και θέτονται στην 
αξιολόγηση του αναγνώστη. Το μοντέλο καταδεικνύει τις συνδέσεις μεταξύ αυτών των σχημάτων.

Σύντομη παρουσίαση του μοντέλου

Το μοντέλο που προτείνεται αφορά την οργάνωση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων μίας επιχείρησης. 
Βασίζεται σε μία σειρά από XML σχήματα που έχουν παρουσιαστεί πολύ αναλυτικά στη διπλωματική εργασία 
του κ. Μάνου Δ. Αναστασίου. Το μοντέλο κάνει εμφανή τη σύνδεση μεταξύ των σχημάτων και εξηγεί το 
διαχωρισμό κάποιων διαδικασιών σε αυτές του εξωτερικού περιβάλλοντος και σε αυτές του εσωτερικού της 
επιχείρησης. Οι συνδέσεις ανάμεσα στα σχήματα πραγματοποιούνται με βέλη. Το σχήμα που παρουσιάζει το 
μοντέλο, βρίσκεται στο παράρτημα του παρόντος ερωτηματολογίου (είναι σε Α2).

Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι επιχειρησιακό — κεντρικό που σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι στο κέντρο και 
γύρω από αυτή βρίσκονται οι διαδικασίες που την περιγράφουν, πάντα σε σχέση με τη ΔΑΠ. Με την έννοια 
της «επιχείρησης» που βρίσκεται στο κέντρο, αναφερόμαστε στη διοίκηση του τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού και όχι σε όλα τα στάδια - επίπεδα της Διοίκησης (Λογιστήριο, επιμέρους τομείς κτλ). Το μοντέλο 
χωρίζει τις διαδικασίες σε αυτές που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και σε αυτές που 
σχετίζονται με το εξωτερικό περιβάλλον αυτής. Το τελευταίο είναι λογικό να περιλαμβάνει και άλλες 
επιχειρήσεις ή οντότητες γενικότερα με τις οποίες έχει συνεργασία ένας οργανισμός.

Εσωτερικό περιβάλλον επιχείρησης

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει σχήματα τα οποία αφορούν την εσωτερική οργάνωση 
του τμήματος ΑΠ αλλά και την ενδοεπικοινωνία του τμήματος με άλλα. Κάποια από τα XML σχήματα 
επικοινωνούν μεταξύ τους και κάποια άλλα απευθείας με τη Δοίκηση του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 
(σχήμα στο παράρτημα).

Το πρώτο XML σχήμα αναφέρεται στο περιβάλλον εργασίας. Ονομάζεται Worksite και περιλαμβάνει 
πληροφορίες τόσο για το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, όσο και για το εσωτερικό (περιβάλλον 
εργασίας). Παρέχει όλες τις πληροφορίες που χαρακτηρίζουν την επιχείρηση σε σχέση με το αντικείμενό της, 
τους τρόπους επικοινωνίας με αυτήν, αλλά και την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται. Λαμβάνει υπόψη του και 
άλλα σχήματα που σχετίζονται με τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνα, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μιας 
επιχείρησης. Το συγκεκριμένο σχήμα δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώνεται από το τμήμα ΑΠ, αλλά σε 
κάθε περίπτωση η πληροφορία σχετικά με την επιχείρηση χρησιμοποιείται πολύ από τους εργαζομένους του 
τμήματος ΑΠ σε κάθε επικοινωνία που έχουν με υποψήφια στελέχη, αλλά πιθανώς με πελάτες. Απαιτείται 
συνεχής ενημέρωση των υποψηφίων για κάποιες θέσεις, για τις δραστηριότητες της επιχείρησης αλλά και για 
τον τρόπο — μορφή επικοινωνίας με τον οργανισμό.

Το επόμενο σχήμα αναφέρεται στην περιγραφή εργασιών και θέσεων. Το σχήμα που προτείνεται είναι το 
JobHeader και περιγράφει πλήρως όλες τις εργασίες που εμπλέκει η επιχείρηση στο εσωτερικό της. Η δομή 
του σχήματος είναι τέτοια που ευνοεί την καταγραφή ανομοιογενών πληροφοριών και τη χρησιμοποίησή της 
σε κάθε είδους εργασία (κάποια πεδία μπορεί να μένουν κενά σε κάποιες θέσεις).

Ακολουθεί η δραστηριότητα της αξιολόγησης της απόδοσης (σχήμα PerformanceAppraisal) των 
εργαζομένων που ανήκει και αυτή στον εσωτερικό κόσμο της επιχείρησης. Το σχήμα λαμβάνει υπόψη τους 
στόχους που έχει πετύχει ο εργαζόμενους και τους οποίους έχει θέσει η διοίκηση, κάποια σπουδαία γεγονότα 
που πέτυχε το στέλεχος, την αξιολόγηση των προσωπικών στόχων του εργαζόμενου, θέματα που αφορούν την 
ομάδα στην οποία αυτός/η ανήκει, αλλά και σεμινάρια εκπαίδευσης που έχει παρακολουθήσει το διάστημα για 
το οποίο αξιολογείται.
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Πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης, απαραίτητο έχει κριθεί και το σχήμα που σχετίζεται με την 
αξιολόγηση της εργασίας (JobEvaluation) και για το λόγο αυτό έχει ενσωματωθεί στο διάγραμμα. Ο στόχος 
του σχήματος είναι η καθιέρωση ενός προτύπου που αναπαριστά την πληροφορία που απαιτείται για τις 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην αξιολόγηση μιας εργασίας. Τα κριτήρια που έχουν οριστεί για την 
διαδικασία της αξιολόγησης της εργασίας σχετίζονται με τις κοινωνικές ικανότητες, τις ικανότητες επίλυσης 
προβλημάτων, τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, την καινοτομία, την ευελιξία, τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών πόρων, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, τη διοίκηση 
πληροφοριών, την εκπαίδευση και την εμπειρία.

Η επόμενη δραστηριότητα που καλύπτεται είναι αυτή της στελέχωσης. Το σχήμα Competency αναφέρεται 
στην καταγραφή των ικανοτήτων, τόσο των ήδη εργαζομένων, αλλά και αυτών που δηλώνουν ενδιαφέρον για 
κάποια θέση (βλέποντας την περιγραφή της εργασίας). Το συγκεκριμένο σχήμα έχει ποιοτικά όσο και 
ποσοτικά στοιχεία ανάμεσα στα πεδία του. Είναι πολύ πιθανή η επεξεργασία των δεδομένων που 
καταγράφονται στα πεδία με στόχο την αποκόμοιση χρήσιμων συμπερασμάτων για τους εργαζόμενους, αλλά 
και για αυτούς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για κάποιες θέσεις. Η δημιουργία ενός τέτοιου σχήματος παρέχει 
ένα πρότυπο για ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τις ικανότητες που ζητούνται και προσφέρονται σε μία 
επιχείρηση.

Το σχήμα που αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων σχετίζεται με το Staffing Exchange Protocol το 
οποίο περιλαμβάνει μία σειρά από σχήματα που αναφέρονται στην ανταλλαγή στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων 
και οργανισμών. Υποστηρίζει τη στελέχωση των τμημάτων, την εποχιακή πρόσληψη, τις προμήθειες, την 
κατανομή των πόρων κ.ά. Περλαμβάνει τα παρακάτω σχήματα, τα οποία για λόγους χώρου δεν εμφανίζονται 
στο διάγραμμα.

• JobPositionPosting

• JobPositionSeeker

• JobPositionSeekerFeedback

Στο συγκεκριμένο μοντέλο ο υποψήφιος για κάποια θέση (JobPositionSeeker), δεν ανήκει στο εσωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. Το σχήμα αυτό προσφέρει ευελιξία στην αναζήτηση εργασίας από τον υποψήφιο 
για κάποια θέση, αλλά και για την επιχείρηση που αναζητά στελέχη. Παρέχεται δυνατότητα αποστολής 
εργασιών - θέσεων από τους αντίστοιχους παροχείς εργασιών, ανανέωσης των πληροφοριών - δεδομένων για 
μία θέση ή εργασία από κάθε επιχείρηση, ανανέωσης των στοιχείων ενός ατόμου που αναζητά εργασία και 
ενσωμάτωση ανάδρασης από το άτομο που αναζητά εργασία απέναντι στους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες 
στρατολόγησης σε επιχειρήσεις. Το τελευταίο πραγματοποιεί τη σύνδεση της επιχείρησης με το εξωτερικό 
περιβάλλον. Εμπλέκεται και ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε άλλες επιχειρήσεις.

Εξωτερικό περιβάλλον

Στο εξωτερικό περιβάλλον ανήκει ο οργανισμός που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης σε άλλες επιχειρήσεις. 
Στην Ελλάδα πέρα από τους δημόσιους φορείς όπως ο Ο.Α.Ε.Δ, υπάρχουν πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
αναλαμβάνουν την στελέχωση εταιριών. Τον τελευταίο καιρό οι εταιρίες αυτές γίνονται ολοένα και 
περισσότερες αλλά και πιο χρήσιμες για την στελέχωση επιχειρήσεων. Μάλιστα, κάποιες από αυτές είναι μόνο 
online και δεν έχουν φυσική υπόσταση. Τέτοιες οντότητες ονομάζονται staffing industries.

Το σχήμα που συνδέει μία επιχείρηση με έναν οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης είναι αυτό με τον 
τίτλο StaffingOrder. Πρόκειται για σχήμα στο οποίο μία επιχείρηση αναζητά στελέχη και απευθύνεται σε έναν 
οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Συνδέεται με τις απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση που 
αναζητά εργατικό δυναμικό. Σε αυτήν τη διαδικασία ανταποκρίνεται η staffing industry αλλά προηγουμένως 
εκτελεί έναν έλεγχο για το ιστορικό του εργαζομένου. Πρόκειται για το σχήμα BackgroundCheck. Αυτό 
πραγματοποιεί ένα είδος πιστοποίησης των όσων έχει δηλώσει ο υποψήφιος στο βιογραφικό του σημείωμα. Το 
συγκεκριμένο σχήμα αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για την αποφυγή λανθασμένων επιλογών που βασίζονται σε 
ψευδείς πληροφορίες που έχει ενσωματώσει ο εργαζόμενος στο βιογραφικό του.

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
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Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που υποστηρίζονται εντός του μοντέλου είναι:

• Δυνατότητα αποστολής εργασιών-θέσεων από τις αντίστοιχες εταιρίες παροχής υπηρεσιών 
στελέχωσης άλλων επιχειρήσεων (Job/Position Posting Suppliers - JPPS)

• Δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών — δεδομένων για μία θέση ή εργασία

• Δυνατότητα προώθησης πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία στον παροχέα εργασίας

• Δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία από τον παροχέα εργασίας

• Δυνατότητα ενσωμάτωσης ανάδρασης από το άτομο που αναζητά εργασία απέναντι στους φορείς που 
παρέχουν υπηρεσίες στρατολόγησης σε επιχειρήσεις

• Δυνατότητα ανανέωσης των στοιχείων ενός ατόμου που αναζητά εργασία.

• Δυνατότητα παρακολούθησης των ατόμων που αναζητούν εργασία/θέση.

Το τελευταίο σχήμα που φαίνεται στο διάγραμμα του παραρτήματος είναι αυτό που αναφέρεται στις παροχές 
της επιχείρησης προς τους εργαζομένους (Benefits Enrollments schema). Το σχήμα αυτό έχει μία 
ιδιαιτερότητα ως προς το πού ανήκει. Σχετίζεται τόσο με το εσωτερικό περιβάλλον, μιας και οι παροχές 
προέρχονται από αποφάσεις της διοίκησης, όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον. Το τελευταίο, γιατί κάποιες 
από τις παροχές σχετίζονται με εξωτερικούς οργανισμούς. Έτσι για παράδειγμα, όπως φαίνεται και από το 
διάγραμμα, η επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται με ένα δημόσιο ίδρυμα ασφάλειας για την ασφάλεια του 
εργαζομένου (ή με μία ιδιωτική αν και στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική η ασφάλεια σε δημόσιο φορέα), μπορεί 
ακόμα να συνεργάζεται με μία άλλη επιχείρηση για κάποιες παροχές που σχετίζονται με είδη ένδυσης, 
υπόδησης και γενικά επιχειρήσεις που προσφέρουν διάφορες παροχές στα στελέχη. Από την άλλη, η απόφαση 
για τέτοιου είδους παροχές προέρχεται από τη διοίκηση της επιχείρησης και συνεπώς το σχήμα έχει άμεση 
σχέση και με αυτήν.

Ακολουθεί η αξιολόγηση όλων των XML σχημάτων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο μοντέλο οργάνωσης 
ενός τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων.

Αξιολόγηση XML σχημάτων

Παρακαλώ αξιολογήστε τα επόμενα XML σχήματα σε σχέση με το βαθμό ικανοποίησής σας με βάση τις 
ορισμένες διαδικασίες που έχετε για την οργάνωση του τμήματος ΑΠ και κατά συνέπεια της επιχείρησης στην 
οποία εργάζεσθε.
Σημείωση: προσπαθήστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά. Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι απαοτούνται 
διευκρινήσεις, επικοινωνήστε με το συντάκτη του ερωτηματολογίου.

Κωδικός XML σχήματος: ΡΝ

Όνομα XML σχήματος: PersonName

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Αναπαριστά τη γνώση της οντότητας άτομο (person). Περιγράφει 
ότι χαρακτηρίζει ένα άτομο. Χρησιμοποείται για την αναπαράσταση 
των γαρακτηριστικών κάθε εργαζομένου

Πεδία και Περιγραφή: • FormattedName: είναι το πλήρες όνομα αλλά λαμβάνοντας 
υπόψη την προφορά κάθε ονόματος

• LegalName: το όνομα που χρησιμοποιείται σε επίσημα 
έγγραφα. Έχει νομική χρήση

• GivenName: είναι γνωστό ως πρώτο όνομα (First Name)
• PreferedGivenName: είναι το όνομα το οποίο έχει συνηθίσει 

να χρησιμοποιεί κάποιος
• MiddleName: όνομα πατρός
• FamilyName: επίθετο
• Affix: οτιδήποτε αφορά επισύναψη στα προσωπικά στοιχεία του 

ατόμου

196



Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: —-

Βαθμός Μανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα: □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτβινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΡΑ

Όνομα XML σχήματος: PostalAddress

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Αναπαριστά τους διαφορετικούς τρόπους γραφής διευθύνσεων

Πεδία και Περιγραφή: • CountryCode : περιγράφει τη χώρα του αποστολέα. Για να 
υπάρχει κοινή αναφορά από όλους σε αυτό το πεδίο 
χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ISO κάθε χώρας.

• PostalCode: ταχυδρομικός κώδικας
• Region: είναι για τις χώρες που χωρίζονται σε πολιτείες και 

περιφέρειες
• Municipality: ο δήμος στον οποίο ανήκει ο αποστολέας
• AddreesLine: η διεύθυνση σε πλήρης μορφή
• StreetName: η οδός του αποστολέα
• BuildingNumben ο αριθμός του κτιρίου
• Unit: ο αριθμός του διαμερίσματος
• PostOfficeBox: ταχυδρομικός κώδικας
• Recipient: το όνομα του παραλήπτη
• PereonName: είναι το σχήμα με κωδικό ΡΝ (έγινε αναφορά 

παραπάνω).
• AdditionalText: παρατηρήσεις για τον αποστολέα

• OrganizationName: το όνομα του οργανισμού στον οποίο 
ανήκει — εργάζεται ο παραλήπτης

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: PersonName

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα: □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:
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Σχόλια/Παρατηρήσεις: ........................................................................................
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Κωδικός XML σχήματος: DT

Όνομα XML σχήματος: DateTime

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τους τύπους γραφής των ημερομηνιών

Πεδία και Περιγραφή: • LocalDate: η τοπική ημερομηνία
• Date: η ημερομηνία για γενική χρήση (αν υποθέσουμε ότι 

συντάσουμε ένα έγγραφο 09:30 τοπική ώρα και αποστέλλεται 
κάπου που έχει τοπική ώρα 05:00 τότε η γενική ώρα είναι 09:30- 
05:00)

• LocalTime: η τοπική ώρα
• Time: η ώρα για γενική χρήση (σε αναλογία με πριν)
• LocalDateTime: η ημερομηνία και ώρα μαζί (συνήθως 

παράγεται αυτόματα από τον Η/Υ)
• AnyDateTime: είναι της μορφής ΥΎΪΎ-ΜΜ-DD

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΤΝΤ

Όνομα XML σχήματος: TelcomNumberType

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ενός αριθμού τηλεφώνου

Πεδία και Περιγραφή: • FormattedNumben το format του αριθμού
• TelcomCountiyCode: ο αριθμός της χώρας
• AreaCityCode: ο αριθμός της πόλης
• SubscriberNumben ο αριθμός του ατόμου

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
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Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετοι πεδίο;:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΜΤΝΤ

Όνομα XML σχήματος: MobileTelcomNumberType

Σύντομη περιγραφή σχήμοιτος: Επέκταση του XML σχήματος με κωδικό ΤΝΤ με ενσωμάτωσης 
πεδίου για δυνατότητα αποστολής μηνύματος

Πεδία και Περιγραφή: • FormattedNumber: το format του αριθμού
• TelcomCountryCode: ο αριθμός της χώρας
• AreaCityCode: ο αριθμός της πόλης
• SubscriberNumber: ο αριθμός του ατόμου
• SMSEnabled: τιμή που υποδεικνύει τη δυνατότητα αποστολής 

μηνύματος

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: CMT

Όνομα XML σχήματος: ContactMethodType

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Αναπαριστά τη βασική γνώση που σχετίζεται με τον τρόπο 
επικοινωνίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή ανάμεσα σε επιχειρήσεις και 
εργαζόμενους ή μεταξύ εργαζομένων

Πεδία και Περιγραφή: • Use: το λόγο για τον οποίο υπάρχει επικοινωνία
• Location: ο χώρος στον οποίο βρίσκεται το άτομο που αναζητά 

μία επιχείρηση ή έναν εργαζόμενο
• WhenAvailable: τις ώρες που είναι διαθέσιμο το άτομο ή ο 

υπεύθυνος επικοινωνίας της επιχείρησης (όταν πρόκειται για 
επιχείρηση)

• Telephone: ο σταθερός αριθμός τηλεφώνου
• Mobile: ο αριθμός κινητού τηλεφώνου

199



Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

• IntemetEmailAddress: η διεύθυνση email
• IntemetWebAddress: η web διεύθυνση
• PostalAddress: το XML σχήμα ΡΑ (αναφέρθηκε παραπάνω)

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: PostalAddress

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΟΑ

Όνομα XML σχήματος: OnlineAddress

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Προσφέρει αναπαράσταση για τις Internet διευθύνσεις

Πεδία και Περιγραφή: • IntemetEmailAddress: η διεύθυνση email
• IntemetWebAddress: η web διεύθυνση

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: —

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: C

Όνομα XML σχήματος: Competency

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το συγκεκριμένο σχήμα επιτρέπει την καταγραφή της πληροφορίας 
σχετικά με την απόδειξη που χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει 
μία ικανότητα ενός εργαζομένου με βάση τα «βάρη» που έχει θέσει 
σε αυτή (την ικανότητα) σχετικά με την αποδοτικότητά της. Κάθε
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επιχείρηση καθορίζει εκείνες τις ικανότητες που θεωρεί ως πιο 
απαραίτητες στην επιλογή προσωπικού. Στην πραγματικότητα το 
σχήμα περιγράφει τις εκάστοτε ικανότητες που ζητούνται από μία 
επιχείρηση, τοποθετώντας βάρη σημαντικότητας στους παράγοντες 
που χαρακτηρίζουν την ικανότητα.

Πεδία και Περιγραφή: Το σχήμα παρουσιάζει μία ιδιαίτερη πολυπλοκότητα και γι’αυτό 
αναλύεται διεξοδικά:
• CompetencyEvidence: χρησιμοποιείται για την κράτηση 

πληροφοριών που σχετίζονται με το επίπεδο και την πληρότητα 
μιας ικανότητας. Μπορεί να περιέχει αποτελέσματα από τεστ, 
αναφορές, αξιολογήσεις απόδοσης, πιστοποιητικά, άδειες κ.ο.κ. 
Οι ιδιότητες — πεδία που έχει είναι οι παρακάτω:

• dateOflncident: η ημερομηνία στην οποία
πραγματοποιήθηκε το ‘πιστοποιητικό’ της ικανότητας (π.χ το 
τεστ).
• name: το όνομα ή η περιγραφή της πιστοποίησης
• typeDeecription : ο τύπος του πιστοποιητικού
• expirationDate: η ημερομηνία κατά την οποία το 
συγκεκριμένο πιστοποιητικό λήγει.
• typeld : ο κωδικός του ‘πιστοποιητικού’
• required : υποδηλώνει αν είναι υποχρεωτικό ή όχι το 
πιστοποιητικό
• lastUsed : η ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκε για 
τελευταία φορά.

• Competencyld: πρόκειται για τον κωδικό της ικανότητας. Μία 
ικανότητα έχει ένα μοναδικό competencyid προκειμένου να 
ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες. Οι ιδιότητες που έχει είναι οι 
παρακάτω:

• id : είναι η τιμή (value) που έχει το competencyid
• idOwner : είναι προαιρετικό id και προσδιορίζει τον 

ιδιοκτήτη του Id
• description : επίσης, προαιρετικό πεδίο και συμπληρώνει 

μία περιγραφή του Id

• CompetencyWeight: επιτρέπει την κράτηση πληροφορίας 
σχετικά με τη σημαντικότητα της συγκεκριμένης ικανότητας. 
Έχει μία ιδιότητα:
• type: αναφέρεται στον τύπο της βαρύτητας (Αν είναι 

Numeric - αριθμός ή String - συμβολοσειρά)

• Evidenceld: είναι ο κωδικός που προσδιορίζει την κατάθεση 
του πιστοποιητικού, δηλαδή την εισαγωγή του στο 
Πληροφοριακό Σύστημα. Είναι παρόμοιο με αριθμό 
πρωτοκόλλου. Οι ιδιότητες που έχει είναι:

• id : ο μοναδικός αριθμός ή τίτλος που χαρακτηρίζει την 
μαρτυρία για την ύπαρξη του πιστοποιητικού

• idOwner : είναι ο κωδικός του ιδιοκτήτη
• description : επιπλέον πληροφορίες για το Id

• NumericValue: αναφέρεται στο απαιτούμενο ή επιθυμητό 
επίπεδο ικανότητας που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. 
Υπάρχει ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα πρέπει να 
συγκεντρώνει ο υποψήφιος. Οι τιμές που λαμβάνουν τα πεδία 
είναι αριθμοί. Οι ιδιότητες είναι:
• minValue : η ελάχιστη τιμή στη μέτρηση της ικανότητας
• maxValue : η μέγιστη τιμή στη μέτρηση της ικανότητας
• περιγραφή : η περιγραφή της μέτρησης
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• StringValue: αναφέρεται στο απαιτούμενο ή επιθυμητό επίπεδο 
ικανότητας που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος. Υπάρχει 
ελάχιστη και μέγιστη τιμή που θα πρέπει να συγκεντρώνει ο 
υποψήφιος. Οι τιμές που λαμβάνουν τα πεδία δεν είναι αριθμοί, 
αλλά κείμενο. Οι ιδιότητες είναι:
• min Value : το κάτω όριο της ικανότητας
• maxValue : το άνω όριο της ικανότητας
• περιγραφή : η περιγραφή της μέτρησης

• Supportmglnformation: περιέχει ένα κείμενο περιγραφής ένα 
μέτρο σύγκρισης, μία τιμή κ.ο.κ

• Taxonomyld: ένας κωδικός που περιγράφει και χαρακτηρίζει 
την κατηγορία της ικανότητας. Οι ιδιότητες που έχει είναι:
• id : ένας αριθμός ή τίτλος που την χαρακτηρίζει
• idOwner : ο υπεύθυνος της κατηγορίας από την 

επιχείρηση.
• description : κρατά επιπλέον πληροφορίες για την 

κατηγορία

Σύνδεση μβ άλλα XML σχήματα: ...

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: BE

Όνομα XML σχήματος: BenefitsEnrollments

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα προσφέρει αναπαράσταση των δεδομένων που αφορούν 
τις παροχές που προσφέρουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους 
τους.

Πεδία και Περιγραφή: Τα πεδία που ακολουθούν είναι τμήματα μίας συναλλαγής που
εκτελεί το στέλεχος που είναι υπεύθυνο για τη μεταβίβαση παροχών
σε όλους τους εργαζομένους. Τα πεδία του σχήματος είναι:
• TransactionType: προσδιορίζει αν η μεταβίβαση είναι μόνο 

ένα αρχείο ή ολόκληρη δέσμη αρχείων και ενεργειών
• CreationDate: η ημερομηνία δημιουργίας του αρχείου
• Originatorld και originatorName: είναι ο κωδικός και το 

όνομα του «δημιουργού της συναλλαγής»
• Redpientld και redpientName: ο κωδικός και το όνομα 

αυτού που δέχεται την αίτηση
• Organization^ και OrganizationName: είναι ο κωδικός 

και το όνομα του οργανισμού — φορεά για τον οποίο είναι η 
αίτηση
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• BenefitsAdministrativeAffiliate: περιέχει πληροφορίες για 
το διαχειριστή που διαχειρίζεται τις αιτήσεις για λογαριασμό 
της επιχείρησης

• Subscriber: περιέχει πληροφορίες που σχετίζονται με τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης για την ανάθεση των παροχών στους 
εργαζομένους (είναι αυτός που υπογράφει τις παροχές)

• OriginatingSubscriberData: είναι ο σύνδεσμος μεταξύ δύο 
πιθανών subscriber

• Coverage: αναφέρεται στον τύπο της κάλυψης — παροχής π.χ 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη

• Employment: πληροφορίες για την κατάσταση του
εργαζομένου σε σχέση με την εργασία του

• EmploymentOrganizationGroup: περιλαμβάνει το τμήμα 
που ανήκει ο εργαζόμενος (π.χ πωλήσεις)

• Medicare: πληροφορίες για τις ιατρικές παροχές
• BenefitReportinglnformation: περιέχει πληροφορίες με τον 

τύπο της αναφοράς που χρειάζεται
• Person: προσωπικές πληροφορίες του εργαζομένου που 

πραγματοποιεί την αίτηση για αλλαγή των υπαρχόντων 
στοιχείων που σχετίζονται με τις παροχές της εταιρίας στον 
εργαζόμενο

• TierCoverage: αναφέρεται στα στοιχεία της κάλυψης που
δίνεται στον εργαζόμενο

• ElectedPlanCode: είναι ο κωδικός του προϊόντος — πακέτου 
που προσφέρεται στον εργαζόμενο από μία τρίτη εταιρία ή 
από κάποιο φορέα

• Provider: αναφέρεται στον παροχέα της υπηρεσίας. Μπορεί να 
είναι μία κλινική, ένα γυμναστήριο κ.ο.κ

• Carrier: αναφέρεται μόνο σε φορείς που ασχολούνται με 
ασφάλειες

• PlanCoverageDescriprion: περιγραφή της κάλυψης - 
παροχής που προσφέρεται

• Dependent: πρόκειται για το/α άτομο/α που είναι 
συνδεδεμένο/α με τον εργαζόμενο (συγγενικά) και περιέχονται 
και αυτοί στις παροχές

• relationshipCode: οι τιμές που μπορεί να πάρει το 
συγκεκριμένο πεδίο είναι σύζυγος, πατέρας, μητέρα, παππούς, 
γιαγιά, ανίψι κ.ά.

Σύνδεση |ΐβ άλλα XML σχήματα: Person

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:
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Κωδικός XML οχήματος: WS

Όνομα XML σχήματος: Worksite

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει την πληροφορία που σχετίζεται με την τοποθεσία στην 
οποία βρίσκεται ο εργασιακός χώρος μιας θέσης εργασίας

Πεδία και Περιγραφή: • WorkSiteld: μοναδικό id που χαρακτηρίζει το work site
• Idlssuer: η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την πληροφορία 

που περιέχεται σε κάποιο παράδειγμα του προτύπου.
• WorkSiteName: όνομα του work site - κατηγορία χώρου 

(γραφείο, αποθήκη κτλ)
• WorkSiteDetail: περιγραφή του χώρου
• WorkSiteType:o τύπος του χώρου (όροφος, μονοκατοικία κτλ)
• PoetalAddreee: η πλήρης διεύθυνση του χώρου - 

εγκαταστάσεων
• TravelDirections: οδηγίες για την προσέγγιση του χώρου
• ParkingDirections: οδηγίες για την ύπαρξη και το είδος 

parking

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: PostalAddress

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: WSE

Όνομα XML σχήματος: WorkSiteEnvironment

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με το εσωτερικό περιβάλλον 
μιας εργασίας.

Πεδία και Περιγραφή: • Environment Id: μοναδικό id
• Idlssuer: η οντότητα που ευθύνεται για το id
• IdType: το είδος του id
• Environment Name: ένα όνομα που περιγράφει το περιβάλλον 

εργασίας π.χ γραφείο, αποθήκη
• EnvironmentDescription: σύντομη περιγραφή του

περιβάλλοντος
• Considerations: περιγράφει κάποιες ειδικές συνθήκες όπως, 

εξοπλισμό ασφαλείας, κώδικας ενδυμασίας κ.ά.
• TypeConsideradon: υπάρχουν τρεις δυνατές τιμές. Ο πρώτος 

τύπος (general consideration) αναφέρεται σε θέματα όπως η 
δυνατότητα για μεσημεριανό γεύμα, η δυνατότητα να καπνίζει 
κάποιος κ.ο.κ. Στον τύπο physical considerations αναφέρονται 
θέματα που σχετίζονται με τη φυσική διαρρύθμιση (ασανσέρ, air 
condition, επίπεδο σκόνης, ραδιενέργεια κ.ά). Περιλαμβάνεται ο
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εξοπλισμός ασφαλείας με οτιδήποτε απαιτείται να φορά ο 
εργαζόμενος για να προστατευτεί από ενδεχόμενους κινδύνους 
(κράνος, γυαλιά κ.ά). Τέλος, υπάρχει ο ενδυματολογικός 
κώδικας ο οποίος περιλαμβάνει το στυλ ενδυμασίας που θα 
πρέπει να διαθέτει ο εργαζόμενος (γραβάτα, κουστούμι).

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: JH

Όνομα XML σχήματος: JobHeader

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες εργασίες σε 
έναν οργανισμό

Πεδία και Περιγραφή: • Jobld: ο κωδικός της εργασίας μέσα στην επιχείρηση
• Idlssuen το τμήμα της επιχείρησης που είναι υπεύθυνο για τη 

συγκεκριμένη εργασία
• IdType: πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό - χαρακτηρισμό της εργασίας
• JobTide: τίτλος της εργασίας
• JobDeecripdon: περιγραφή της εργασίας
• JobStatus: η κατάσταση της εργασίας (ενεργή ή ανενεργή)
• JobLevel: το συγκεκριμένο πεδίο αναφέρεται στην ιεράρχηση 

της εργασίας. Για παράδειγμα αν έχουμε θέση Αναλυτή, 
υπάρχουν οι κατηγορίες του αναλυτή web εφαρμογών, αναλυτή 
πληροφοριακών συστημάτων, αναλυτή stand-alone εφαρμογών 
κ.ο.κ. Περιγράφει την οικογένεια εργασιών στην οποία ανήκει η 
εργασία σε σχέση με τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τις μεθόδους 
αξιολόγησης κ.ο.κ.

• JobCategoiy: είναι ένα σύνολο από εργασίες με ομοιότητες 
(π.χ ίδιο θεματικό τομέα) που καθορίζονται για λόγους της 
επιγείρησης.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □
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Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΡΗ

Όνομα XML σχήματος: PositionHeader

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τη γνώση που σχετίζεται με τις διαθέσιμες θέσεις σε 
έναν οργανισμό - επιχείρηση.

Πεδία και Περιγραφή: • Poeitionld: Id που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση
• Idlssuer: πληροφορίες για τον τομέα που είναι υπεύθυνος για τη 

συγκεκριμένη θέση
• IdType: πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό — χαρακτηρισμό της θέσης
• Jobld: η εργασία με την οποία συνδέεται η συγκεκριμένη θέση
• PositionType: περιγράφει τον τύπο της θέσης (προσωρινή, 

μόνιμη)
• PositionDescription: περιγραφή της θέσης
• PositionStatus: η κατάσταση της θέσης (ενεργή ή ανενεργή)
• ReportToPositionld: η θέση ενός επιπέδου πιο πάνω στην 

οποία πρέπει να δίνει αναφορά η συγκεκριμένη θέση
• Speciallnstructione: οδηγίες που σχετίζονται με την εργασία 

(π.χ: αναφορά κάθε πρώτη του μηνός στον υπεύθυνο του 
τμήματος)

• TypeOfHoure: περιγραφή του ωραρίου

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: —

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατη ρήσεις:

Τα επόμενα τρία XML σχήματα αποτελούν ένα είδος πρωτοκόλλου για ανταλλαγή στελεχών (Staffing 
Exchange Protocol). Το πρωτόκολλο αναφέρεται στις διαδικασίες αναζήτησης προσωπικού μέσω εταιριών 
που παρέχουν υπηρεσίες στελέχωσης. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο περιγράφει τις διαδικασίες ανταλλαγής 
στελεχών μεταξύ επιχειρήσεων. Υποστηρίζει τη στελέχωση των διαφόρων τμημάτων, την εποχιακή πρόσληψη, 
την κατανομή των πόρων κ.ά. Αναφορά θα γίνει στα εξής σχήματα:

• JobPositionPosting
• JobPositionSeeker
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• JobPositionSeekerFeedback

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που υποστηρίζονται και αναφέρθηκαν και προηγουμένως είναι:
• Δυνατότητα αποστολής εργασιών-θέσεων από τους αντίστοιχους παροχείς (Job/Position Posting 

Suppliers -JPPS)
• Δυνατότητα ανανέωσης των πληροφοριών - δεδομένων για μία θέση ή εργασία
• Δυνατότητα προώθησης πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία στον παροχέα εργασίας
• Δυνατότητα εξαγωγής πληροφοριών για το άτομο που αναζητά εργασία από τον παροχέα εργασίας
• Δυνατότητα ενσωμάτωσης ανάδρασης από το άτομο που αναζητά εργασία απέναντι στους φορείς που 

παρέχουν υπηρεσίες στρατολόγησης σε επιχειρήσεις
• Δυνατότητα ανανέωσης των στοιχείων ενός ατόμου που αναζητά εργασία

• Δυνατότητα παρακολούθησης των ατόμων που αναζητούν εργασία/θέση

Ακολουθεί η αξιολόγηση των τριών XML σχημάτων (JobPositionPosting, JobPositionSeeker, 
JobPositionSeekerFeedback)

Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Κωδικός XML σχήματος: JPP

Όνομα XML σχήματος: JobPositionPosting

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα παρέχει τα στοιχεία και τις ιδιότητες για όλες τις 
εργασίες/θέσεις που υπάρχουν διαθέσιμες σε μία επιχείρηση

Πεδία και Περιγραφή: • JobPosidonPosdngld: πρόκειται για έναν προσδιορισμό που 
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση/εργασία τόσο για τον 
αποστολέα (εργοδότη), όσο και για τον εργαζόμενο. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορούν να αναφέρονται σε μία κοινή θέση.

• HiringOrg: πρόκειται για τον οργανισμό που αναζητά κάποιον 
για την πλήρωση μία θέσης/εργασίας. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται και εμφανίζονται στη συνέχεια στο παράδειγμα 
είναι το όνομά του, ο κλάδος στον οποίο ανήκει και οι 
πληροφορίες επικοινωνίας με την επιχείρηση.

• PostDetail: περιέχει πληροφορίες για το άτομο που έστειλε την 
αίτηση στον οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες στελέχωσης. Το 
στοιχείο αυτό παρέχει πληροφορίες κυρίως διοικητικές.

• JobPosidonlnformadon: πρόκειται για τις πληροφορίες που 
αφορούν την προσφερόμενη θέση/εργασία. Συμπεριλαμβάνεται 
ο τίτλος, η περιγραφή και οι απαιτήσεις. Επιπλέον, περιέχονται 
λεπτομέρειες για την τοποθεσία , το πρόγραμμα, τις αμοιβές και 
τα προσόντα που απαιτούνται. Συνδέεται με το σχήμα για τον 
καθορισμό των ικανοτήτων (competencies).

• HowToApply: αναφέρονται οι τρόποι με τους οποίους ο 
υποψήφιος μπορεί να καταθέσει αίτηση για την εργασία/θέση.

• NumberToFill: το συγκεκριμένο πεδίο δείχνει για πόσες θέσεις 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη αποστολή του 
σχήματος. Με τον τρόπο αυτό για 10 θέσεις προγραμματιστή 
δεν είναι απαραίτητο να γίνει αποστολή 10 διαφορετικών 
σχημάτων, αλλά να συμπληρώσουμε στο πεδίο αυτό την τιμή 10.

• Procurementlnfonnadon: αναφέρεται στην προμήθεια που 
λαμβάνει ο οργανισμός που αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών 
εύρεσης στελεχών σε επιχειρήσεις.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
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Καθόλου Q

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: JPS

Όνομα XML σχήματος: JobPositionSeeker

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το συγκεκριμένο σχήμα παρέχει τα στοιχεία και τις ιδιότητες για 
την περιγραφή της εκπαίδευσης και της εμπειρίας του υποψήφιου για 
κάποια θέση/εργασία

Πεδία και Περιγραφή: • JobPosidonSeekerld: ο κωδικός που χαρακτηρίζει τον 
αποστολέα της αίτησης για εύρεση εργασίας.

• JobPositionApplication: αναφέρεται για ποια θέση/εργασία 
έχει απαντήσει - καταθέσει αίτηση ο ενδιαφερόμενος, καθώς και 
την ημερομηνία αποστολής.

• Supplier σημειώνεται ο προμηθευτής της «ευκαιρίας» για 
εργασία. Για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα γραφείο ευρέσεως 
εργασίας.

• PostDetail: στην περίπτωση που η αίτηση δεν αποστέλλεται 
από τον ίδιο τον υποψήφιο, αλλά από κάποιον εργαζόμενο στην 
εταίρία ευρέσεως εργασίας, συμπληρώνονται τα δεδομένα του 
αυτού που την απέστειλε και το χρονικό διάστημα για το οποίο 
είναι έγκυρη.

• PereonalData: τα προσωπικά στοιχεία του υποψήφιου
εργαζομένου και οι πληροφορίες επικοινωνίας.

• Profile: αναφέρεται στο τι Επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος σε σχέση 
με τις απολαβές του, το ωράριο, το περιβάλλον εργασίας του.

• EmploymentReferences: αναφορές από άλλες εργασίες 
του/της υποψηφίου/ας.

• CampaignSource: αναφέρεται στο πρόγραμμα μέσω του 
οποίου ενδεγομ,ένως να γίνει η πρόσληψή του/της

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:
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Κωδικός XML οχήματος: JPSK

Όνομα XML σχήματος: JobPositionSeekerFeedback

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα αναφέρεται στην “αντίδραση” του παροχέα εργασίας 
στον υποψήφιο εργαζόμενο που αποστέλλει αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας

Πεδία και Περιγραφή: • JobPoeidonPostingld: πρόκειται για έναν προσδιοριστή που 
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θέση/εργασία τόσο για τον 
αποστολέα (εργοδότη), όσο και για τον εργαζόμενο. Αυτό 
σημαίνει ότι μπορούν να αναφέρονται σε μία κοινή θέση.

• JobPositionSeekerld: ο κωδικός που χαρακτηρίζει τον 
αποστολέα της αίτησης για εύρεση εργασίας.

• Rating: ένας βαθμός που δίνεται στον υποψήφιο ανάλογα με τις 
απαιτήσεις της θέσης και τα επιθυμητά προσόντα.

• CompensationDescription: οι επιθυμητές απολαβές του 
υποψηφίου βαθμολογούνται σε σχέση με αυτές που 
προσφέρονται από τη θέση/εργασία.

• JobPositionRequirements: η εκπαίδευση και η εμπειρία του 
υποψηφίου βαθμολογείται σε σχέση με αυτά που απαιτούνται 
από τη θέση.

• JobPositionLocation: ο τόπος διαμονής του υποψηφίου 
συγκρίνεται με αυτόν της θέσης/εργασίας.

• WorkEnvironment: οι απαιτήσεις του υποψηφίου που
σχετίζονται με το περιβάλλον εργασίας

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλχα/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΕΗ

Όνομα XML σχήματος: EmploymentHistory

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα διατηρεί στοιχεία που αφορούν το ιστορικό που 
καταγράφει την επαγγελματική εμπειρία του κάθε υποψήφιου για 
κάποια θέση

Πεδία και Περιγραφή: • EmployeiOrg: ο εργοδότης του υποψηφίου
• EmployerOrgName: το όνομα της προηγούμενης επιχείρησης 

- εργοδότη του υποψηφίου
• EmployerContactlnfo: πληροφορίες επικοινωνίας με την 

προηγούμενη επιχείρηση - εργοδότη του υποψηφίου
• Con tact Method, LocationSummary, Municipality,

Region, CountryCode, PostalCode: πληροφορίες για τον 
τρόπο επικοινωνίας με την προηγούμενη επιχείρηση και 
δεδομένα για τον τόπο και τη διεύθυνση της εταιρίας
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• PositionHistory, Title, PositionLocation: περιγραφή της 
προηγούμενης θέσης

* Compensation, StartingCompensadon, 
EndingCompensation: αμοιβές και παρογές

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: EdH

Όνομα XML σχήματος: EducationalHistory

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα διατηρεί τα απαραίτητα δεδομένα για την αξιολόγηση 
του υποψηφίου για μία θέση εργασίας όσον αφορά το εκπαιδευτικό 
του υπόβαθρο — ιστορικό

Πεδία και Περιγραφή: • SchoolType: ο τύπος του πανεπιστημίου
• SchoolName: το όνομα του πανεπιστημίου
• LocationSununary, Municipality, Region, CountryCode, 

PostalCode, PostalAddress: κρατούν δεδομένα για το 
εκπαιδευτικό ίδρυμα

• Degree, degreeType, DegreeName, DegreeDate: κρατούν 
πληροφορίες για τη βαθμολογία του υποψηφίου

• Major και minor: είναι τα πεδία στα οποία έχει ειδικευτεί ο 
υποψήφιος (Κυρίως εξειδίκευση και δευτερεύουσα).

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: PostalAddress

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:
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Κωδικός XML σχήματος: ΜΗ

Όνομα XML σχήματος: MilitaryHistory

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα κρατά πληροφορίες για τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του 
υποψηφίου

Πεδία και Περιγραφή: • CountryServed: η χώρα όπου υπηρέτησε
• ServiceDetails: πληροφορίες για τη θητεία. Περιλαμβάνει:

• RankAchieved: ο βαθμός που έχει λάβει ο
υποψήφιος

• UnitorDevision : τη μονάδα που υπηρέτησε (σώμα
κτλ)

• DatesOfService: διάρκεια θητείας
• AreaOfExpertise: ειδικότητα
• RecognitionAchieved: ενδεχόμενη αναγνώριση

(παράσημο)
• DischargeStatus: αναφέρεται στο απολυτήριο του στρατού

(11,12 κτλ)
• ServiceStatus: πληροφορίες για τη θητεία (Φυλακές, ποινές)

• Comments: σγόλια

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Το επόμενο σχήμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εγκυρότητας των στοιχείων των εργαζομένων που 
αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα σε επιχειρήσεις. Η ύπαρξη συστημάτων από εταιρίες που κρατάνε 
στοιχεία για τους εργαζόμενους τους είναι πλέον διαδεδομένη (στην Ελλάδα όχι ακόμη). Η διαφορετικότητα 
αυτών των συστημάτων και η ανομοιογένεια στη διαχείριση των δεδομένων δημιουργεί προβλήματα 
διασύνδεσης. Δεν είναι λίγες οι φορές που η παρουσίαση συστατικών επιστολών και διαπιστευτηρίων σε έναν 
εργοδότη τίθεται υπό αμφισβήτηση. Ο έλεγχος πιστοποίησης αυτών γίνεται μόνο μέσω αλληλογραφίας και 
τηλεφωνημάτων. Το σχήμα που προτείνεται να ενσωματωθεί στα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, 
χαρακτηρίζεται από καθολική αποδοχή του τρόπου αναπαράστασης τέτοιου είδους πληροφορίας.

Κωδικός XML σχήματος: BC

Όνομα XML σχήματος: BackgroundChecking

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο εγκυρότητας των 
στοιχείων των εργαζομένων που αποστέλλουν βιογραφικά 
σημειώματα σε επιχειρήσεις. Το σχήμα αποτελείται ουσιαστικά από 
6 υπόσχήματα - πεδία.

Πεδία και Περιγραφή: • SearchCriminal: περιγράφει τα δεδομένα για παράνομες 
δραστηριότητες ενός εργαζομένου (ποινικό μητρώο)

• SearchEducation: διατηρεί τη βάση για διατήρηση των
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πραγματικών στοιχείων για το ιστορικό εκπαίδευσης του κάθε 
εργαζόμενου

• SearchEmployment: το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για την 
καταγραφή της γνώσης κάθε εργαζόμενου όσον αφορά την 
εργασιακή εμπειρία του (Η διαφορά με το σχήμα 
EmploymentHistory, είναι ότι το τελευταίο συμπληρώνεται από 
τον ίδιο τον υποψήφιο, ενώ το SearchEmployment, από ένα 
φορέα που πραγματοποιεί την καταγραφή και πιστοποίηση των 
στοιχείων που αφορούν την εργασιακή εμπειρία)

• SearchLicence: αναπαριστά τη γνώση που αφορά τις άδειες 
(ασκήσεως επαγγέλματος, οδήγησης κτλ) που κατέχουν οι 
εργαζόμενοι.

• SearchOther: ερωτήσεις σε άλλου είδους φορείς, που δε 
συγκαταλέγονται στο σχήμα BC

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Ακολουθεί η παρουσίαση των παραπάνω πέντε σχημάτων.

Κωδικός XML σχήματος: SC

Όνομα XML σχήματος: SearchCriminal

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Περιγράφει τα δεδομένα για ενδεχόμενες παράνομες 
δραστηριότητες ενός εργαζομένου (ποινικό μητρώο)

Πεδία και Περιγραφή: • PersonName: το XML σχήμα ΡΝ
• Municipality: Δήμος στον οποίο έγινε η παρανομία
• Country: χώρα όπου έγινε η παρανομία
• PostalCode: Τ.Κ
• Court Name: όνομα δικαστηρίου στο οποίο παραβρέθηκε ο 

εργαζόμενος
• CourtType: ο τύπος του δικαστηρίου
• Database: σε ποια βάση δεδομένων αρχείων καταγράφηκε η 

παρανομία
• AdmittedAliases: ψευδόνυμα που ενδεχομένως είχε
• AdmittedCharges: κατηγορίες

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: PersonName

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
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Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετοι πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: SE

Όνομα XML σχήματος: SearchEducation

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Παρέχει τη βάση για διατήρηση των πραγματικών στοιχείων για το 
ιστορικό εκπαίδευσης — μόρφωσης του κάθε εργαζόμενου

Πεδία και Περιγραφή: • EducationHistory: το XML σχήμα EdH
• OtherApplicantlnfonnation: το πεδίο αυτό περιέχει ελεύθερο 

κείμενο (“free text”) για την ορθότητα των δηλωμένων 
πληροφοριών του εργαζομένου

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: Education! Iistory

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: SEm

Όνομα XML σχήματος: SearchEmployment

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της πραγματικής - 
αποδεδειγμένης γνώσης κάθε εργαζόμενου όσον αφορά την 
εργασιακή εμπειρία του. Συμπληρώνεται από τον επίσημο φορέα 
που πιστοποιεί την εργασιακή εμπειρία κάθε εργαζομένου (στην 
Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη)

Πεδία και Περιγραφή: • EmploymentHistory: το γνωστό από πριν XML σχήμα ΕΗ
• OtherApplicantlnfonnation: το πεδίο αυτό περιέχει ελεύθερο 

κείμενο (“free text”) για την ορθότητα των δηλωμένων 
πληροφοριών του εργαζομένου

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα: EmploymentHistory

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
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Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: SL

Όνομα XML σχήματος: Search Licence

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση γνώσης που αφορά τις 
άδειες (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, άδεια οδήγησης κτλ) που 
κατέχουν οι εργαζόμενοι

Πεδία και Περιγραφή: • LicenseNumber ο αριθμός της άδειας
• LicensingAgency: ο φορέας από τον οποίο εκδίδεται η άδεια
• LiceneeName: το όνομα της άδειας (π.χ οδοντιατρείο, 

δικηγορικό γραφείο, μηχανικός, φαρμακοποιός κτλ)
• LicenseDescription: περιγραφή της άδειας και των 

αρμοδιοτήτων που συνεπάγεται

• EffectiveDate: από πότε ισχύει η άδεια

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: SO

Όνομα XML σχήματος: SearchOther

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Στην περίπτωση που απαιτούνται ερωτήσεις σε άλλου είδους φορείς, 
που δε συγκαταλέγονται στα προηγούμενα σχήματα

Πεδία και Περιγραφή: • GoveramentID: το ID του φορέα (σε περίπτωση που έχουμε 
ένα σύστημα δημόσιων οργανισμών και φορέων πλήρως 
συνδεδεμένων)

• EffectiveDate: διάστημα εμπλοκής του εργαζομένου με το 
συγκεκριμένο φορέα
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• AdditionalText: επιπρόσθετο κείμενο για το φορέα
• Competency: ρόλος του εργαζομένου
• OtherApplicantApplication: το πεδίο αυτό περιέχει ελεύθερο 

κείμενο (“free text”) για την ορθότητα των δηλωμένων 
πληροφοριών του εργαζομένου

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: JE

Όνομα XML σχήματος: JobEvaluation

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Πρότυπο που αναπαριστά την πληροφορία που απαιτείται για τις 
διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην αξιολόγηση μιας εργασίας

Πεδία και Περιγραφή: • JobEvaluadonID: είναι ο κωδικός της εργασίας
• EmployeeDetaile: τα στοιχεία του εργαζόμενου που αξιολογεί 

την εργασία. Όνομα, επίθετο, το τμήμα στο οποίο ανήκει, ο 
τίτλος της εργασίας ο κωδικός σε σχέση με το τμήμα, ο 
προϊστάμενος, η ημερομηνία και οι βαθμοί (score) που 
συγκέντρωσε από προηγούμενη αξιολόγηση.

• FactorForEvaluadon: οι παράγοντες αξιολόγησης είναι 
επόμενοι:

• Κοινωνικές ικανότητες (Social skills): ο παράγοντας 
αυτός μετρά το βάθος επικοινωνίας και το βαθμό 
επικοινωνίας με άλλα άτομα με τα οποία συναναστρέφεται 
ο εργαζόμενος που αξιολογεί τη θέση (προσωπικό — 
συνάδελφος εξωτερικοί πελάτες, κοινό κτλ).

• Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων: ο παράγοντας αυτός 
μετρά την ανάγκη που παρουσιάζει η θέση για ανάλυση 
και προσδιορισμό προβλημάτων και για εξεύρεση λύσεων 
με υπάρχουσες πρακτικές.

• Ικανότητα λήψης αποφάσεων: μετρά το βαθμό
υπευθυνότητας του εργαζομένου και την επίδραση των 
αποφάσεων που λαμβάνει στην εργασία του.

• Καινοτομία: ο συγκεριμένος παράγοντας μετρά το 
βαθμό στον οποίο ο εργαζόμενος σχεδιάζει και υλοποιεί 
νέες ιδέες και πρακτικές είτε στην εργασία του, είτε στον 
οργανισμό ως ολότητα.

• Ευελιξία: ο παράγοντας αυτός περιλαμβάνει την
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ικανότητα του εργαζομένου να προβλέπει τον καθημερινό 
ή τον ημερήσιο φόρτο εργασίας του και να είναι σε θέση 
να εκτελεί απόλυτα τα χρονοδιαγράμματα των έργων που 
του ανατίθενται.

• Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Πόρων: μετρά την 
ικανότητα του εργαζομένου να διαχειρίζεται 
χρηματοοικονομικά πλάνα και οικονομικούς πόρους.

• Διαχείριση Φυσικών Πόρων: μετρά την πιθανή ευθύνη 
του εργαζόμενου για σχεδίασμά, διαχείριση και έλεγχο 
των φυσικών πόρων.

•Διοίκηση ανθρώπινου Δυναμικού: ικανότητες που
αφορούν τη διαχείριση του υπάρχοντος και του προς 
απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού.

• Διοίκηση Πληροφοριών (Information
Management): περιλαμβάνει αρμοδιότητες που
σχετίζονται με την απόκτηση, ανάθεση, κατανομή και 
ασφαλή διατήρηση πληροφοριών κάθε μορφής.

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση: μετρά το εύρος των 
προαπαιτούμενών εκπαιδευτικών και τεχνικών ικανοτήτων 
που θα πρέπει να κατέχει ο εργαζόμενος.

• Εμπειρία: ο παράγοντας αυτός μετρά την απαραίτητη 
εμπειρία που αποκομίζεται από την εργασία, το σπίτι ή την 
κοινωνία και απαιτείται από ένα άτομο με κατάλληλα 
προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση.

• Ειδικές συνθήκες: ο παράγοντας αυτός αναφέρεται σε 
ασυνήθιστα αλλά απαιτούμενα στοιχεία, που δεν ανήκουν 
σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Παράλληλα μετράται το επίπεδο αξιολόγησης κάθε παράγοντα 
(δηλαδή ο βαθμός ικανοποίησης του καθένα από τους παραπάνω 
παράγοντες) και η επίδραση σε άτομα (αν έχει) και κάποια σχόλια.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια /Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: AR
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Όνομα XML σχήματος: AbscnccRcqucst

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα παραμετροποιεί τη διαδικασία της αίτησης των 
εργαζομένων για παροχή άδειας για απουσία από την εργασία τους

Πεδία και Περιγραφή: • RequestID: είναι ο κωδικός της αίτησης (για λόγους 
αρχειοθέτησης)

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζόμενου που ζητά 
άδεια. Όνομα, επίθετο, το τμήμα στο οποίο ανήκει, ο τίτλος της 
εργασίας, ο κωδικός σε σχέση με το τμήμα, ο προϊστάμενος, η 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

• AbsenceDetails: οι λεπτομέρειες για την απουσία του 
εργαζομένου. Περιλαμβάνει την ημερομηνία έναρξης και λήξης 
της άδειας, το συνολικό αριθμό των εργασιακών και μη ημερών, 
το λόγο της αίτησης για παροχή άδειας, αλλά και κάποια σχόλια.

• AnewerRequest: ο υπεύθυνος για την παροχή άδειας στον 
συγκεκριμένο εργαζόμενο, θα συμπληρώσει και το πεδίο της 
έγκρισης ή απόρριψης της άδειας.

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: TS

Όνομα XML σχήματος: Timesheet

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα προτυποποιεί το ημερήσιο timesheet που συμπληρώνουν 
τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι στον εργασιακό τους γώρο

Πεδία και Περιγραφή: • MonthTimesheet: το μήνα στον οποίο αναφέρεται η αναλυτική 
κατανομή των ωρών ανά έργο

• EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζομένου (έχουν 
αναφερθεί και σε προηγούμενο σχήμα)

• Date: η ημερομηνία σύνταξης του timesheet. Ο εργαζόμενος 
συμπληρώνει καθημερινά το timesheet

• StartTimeWorking: την ώρα έναρξης της εργασίας του για την 
ημερομηνία που συμπλήρωσε νωρίτερα

• FinishTimeWorking: την ώρα τερματισμού της εργασίας του 
για την ημερομηνία που συμπλήρωσε νωρίτερα

• ProjectDetails: τα στοιχεία του έργου με το οποίο ασχολήθηκε 
ο εργαζόμενος. Περιλαμβάνει το όνομα του έργου και τον 
αριθμό των ωρών, σε ημερήσια κατανομή (8ωρο)

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:
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Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/Παρατηρήσεις:

Κωδικός XML σχήματος: ΡΑ

Όνομα XML σχήματος: PerformanceAppraisal

Σύντομη περιγραφή σχήματος: Το σχήμα αναπαριστά τη γνώση που περιλαμβάνει η διαδικασία της 
αξιολόγησης της απόδοσης μίας εργασίας

Πεδία και Περιγραφή: • EmployeeDetails: τα στοιχεία του εργαζομένου (έχουν 
αναφερθεί και σε προηγούμενο σχήμα)

• StartAppDate και EndAppDate: το χρονικό διάστημα για το 
οποίο γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης για το συγκεκριμένο 
εργαζόμενο.

• KeyGoal: είναι οι στόχοι που έχει πετύχει ο συγκεκριμένος 
εργαζόμενος. Οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να έχουν καθοριστεί 
από τη διοίκηση. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ικανοποιήσει 
το μεγαλύτερο τμήμα των στόχων που του έχει θέσει η διοίκηση 
μέσα από το attached goal documentation, που περιέχεται και 
αυτό στο σχήμα.

• Accomplishment: πρόκειται για σπουδαία γεγονότα που 
κατάφερε να επιτύχει ο εργαζόμενος στην περίοδο που 
αξιολογείται. Η περιγραφή του «επιτεύγματος» συνδέεται με 
κάποιον από τους στόχους που ανέφερεραι προηγουμένως (Το 
KeyGoalld συνδέεται με το KeyGoal)

• IndividualCompetencies: πρόκειται για την αξιολόγηση των 
προσωπικών στόχων του εργαζομένου.

• TeamCompetencies: αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας 
στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος

• TrainingReceived: η εκπαίδευση που ενδεχομένως έλαβε ο 
εργαζόμενος το χρονικό διάστημα που αξιολογείται (σεμινάρια, 
courses, συνέδρια, workshops)

• GoalsForComingPeriod: οι στόχοι που έχει ο εργαζόμενος 
προσωπικά και η ομάδα στην οποία ανήκει

• EmployeeDevelopment: προτάσεις για τη βελτίωση της 
ανάπτυξης των εργαζομένων.

• ActionsForSupervison προτάσεις από τον εργαζόμενο προς 
τον προϊστάμενό του

Σύνδεση με άλλα XML σχήματα:

Βαθμός ικανοποίησης από το σχήμα: Απόλυτα □
Σε μεγάλο βαθμό □
Ικανοποιητικό □
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Σε μικρό βαθμό □
Καθόλου □

Προτεινόμενα επιπρόσθετα πεδία:

Σχόλια/ Παρατηρήσεις:

Συμπληρώστε ενδεχόμενα γενικά σχόλια και παρατηρήσεις για τα XML σχήματα και το προτεινόμενο 
μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας ενός τμήματος ΑΠ:
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Παράρτημα A3

Το συγκεκριμένο παράρτημα παρουσιάζει τον πηγαίο κώδικα (source code) που χρησιμοποιήθηκε για την 
ανάπτυξη της εφαρμογής. Κάθε φορά αναφέρεται το όνομα του αρχείου, μία σύντομη περιγραφή του και 
φυσικά ο πηγαίος κώδικας

Ονομα Αργείου Enter.asp

Σύντομη Περιγραφή Login σελίδα

Πηγαίος Κώδικας <1—#includc filt="inckides/dsn.asp"—>
<%
un=request("un") 
pw=request("p w") 
enn=request(,,enn")
%>

<%
if un <>"" and pw <>"" then 

if not isnumenc(un) then

response.redirect("enter.asp?erm= 1") 

end if 

%>

<%
EMPRSQL="SELECT COUNT (*) FROM Employee WHERE Code="&un&" AND 
PWotd="'&pw&....
Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open EMPRSQL, conn, 3, 3

Result=IN SRS. fields(O). value

set EMPRSQL=nothing 
set EMPRSQL=nothing

if tesult < 1 then

response. redirect("enter.asp?erm=l")

else

session("NewEmp")=un

response. redirecf(" tasks.asp")

end if

%>
<%
else
%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<ώ1ε>Σελίδα Εισαγωγής</title >
<link rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
</head>
<body>
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border^"!" bordercolor="navy" 
height="10">
<fotm name="ntf' action="enter.asp" mediod="post">
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<%iferm<>"" then%>
<tr><td class="text" colspan="2"xfont color="red">Asv Επιτράπηκε η 
πρόσβαση</ font> < /td>< / tr>
<%end iP/o>
<tr><td class="text">Ovopa Xρή(πη</td><td align="center"><input type="text" 
name="un" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td class="text">Ku8tK0i</td><td align="center"xinput type="text" name="pw" 
class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"xinput type="submit" value="OK" name="okbt" 
class="focmbutton"x/td></tr>
</table>
</body>
</html>
<%end iP/o>

Όνομα Αρχείου Default.asp

Σύντομη Περιγραφή Σελίδα μετά το πρώτο Login

Πηγαίος Κώδικας <html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; chatset=windows-1253"> 
<ήτ1ε>Κενχρική Σελίδα</title>
<link cel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<body>

<center>

<table cellspacing="5" cellpadding="5" width="50%" botdet="0" botdetcolor="navy"> 
<tr><td class="FotmTitle" colspan="2" align="centet" bgcoloc="#lC0971">KaXiig 
HXflaxa</td></tr>
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" ><br></tdx/tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><a href="newempl.asp" 
class=:"VisibleLinkDark">KaTax<i^cnr\ Βιογραφικού Σημειώμιrtoς</ax/tdx/tr> 
<tr><td colspan="2" align="center"><a href="enter.asp" 
class="VisibleLinkDark">Eioo8o?</ax/tdx/tr>
</table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου Newempl.asp

Σύντομη Περιγραφή Καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του εργαζομένου

Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<l--#include file="includes/form_xinl.asp"-->
<%

session timeoii t= 100
%>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<όΟε>Υποψήφιος Εργαζόμενος - Προσωπικά Στοιχεία</ώ1ε>
<link rel="styiesheet" href^'includes/work-css" type="text/css">
<%

session.abandon
%>
</head>
<body onload="LoadXMLO">

<center>
<table cellspacing="0" cellpadding=”0" width="50%" border='T' bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf' action="newempdol.asp" method="post">
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" ali(>n="center" 8βεοίθΓ="#100971">Προσωπικά
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Στοιχεία<Λά></κ>
<tr><td class="text"> Κωδικός Eio06ou</td><td align="center"xinput type="text" 
name="Pword" class="FormInput" maxlength="20"x/tdx/tr>
<tr><td class="text">N0pipo Ovopa</td><td align="centet"><input type="text" 
name="LegalName" class="FormInput" maxlength="20"></td></tr>
<tr><td class="text">Προτιμόμενο Ovopa</td><td align="center"><input type="tert" 
name="Pre£Name" class="FormInput" maxlength="20"x/td></tr>
<tr><td class="text">A£UTeQO Όνομα</tdxtd align="center"><input type="text" 
name="SecondName" class="FormInput" maxlength="20"x/td></tr>
<tr><td class="text">E7ti0eto</td><td align="center"><input type="text" 
name="LastName" class="FormInput" maxlength="20"x/tf>
<tr><td class="text">Hpepop7]via Γέννησης</tdxtd a]ign="center"><input type="tcxt" 
name="DOB" class="FormInput" maxlength="20"x/tr>
<tf><td class="text">Affix</font></tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="Affix" class="FotmInput" maxlength="20"x/tdx/tr>

<tr><td colspan="2"x/td></tr>

<tr><td class="text">Xiipa</td>
<td align="center">
<select class="fotmselect" name="CNT" onchange="CNC.value=this.value;if
(th is. value^'301) (OTS.selectedIndex=0;NMX. value=";OTS.disabled=true} else {OTS.disabled
=false}">
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Ta)i;u8popix0; Kd>6o(o«;</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="PKP" class="FormInputSS" maxlength="3">&nbsp;<input type="text" 
name="PostCode" class="FoimInputM" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td υΕχ$="ΐεχΐ">Δήμος</td>
<td align="centet">
<selectclass="formselect" name="OTS" onchange="nomos(this.value)">
</select>
</td></tr>
<trxtd class="textn>Nc^0c</tdxtd a]ign="center"xinput type="tert" name="NMX" 
class="FonnInput" maxlength="30"></td></tr>
<tr><td class="text">060;</td><td align="center"xinput type="text" name="Street" 
class="FoanInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Ag. Κτιρίου</tdxtd align="center"><input type="text" 
namc="BNum" class="FoimInput" maxlcngth="30"></td></tr>
<tr><td class="text">Mova6a</font></td><td align="center"><input type="text" 
name="Unit" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td colspan="2"x/td></tr>

<tr><td class="text">Taxu6Qc^uri] Θυρίδα</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="POBOX" class="FotmInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tt><td class="text">Παραλήπτης</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="Receiver" class="FotmInput" maxlength-"10"></td></ti>
<tr><td class="text">Em7t>iov Ke^svo</td><td align="center"><input type="text" 
name="ExtraText" class="FormInput" maxlength="30"></td></tr>
<tr><td class="text">Ogyav^0g</td><td align="center"xinput type="text" 
name="Otg" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tt>
<tr><td colspan="2"x/td></tr>

<tr><td class="text"> Κωδικός Xigaq</td><td align="center"xinput type="text" 
name="CNC" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tt><td class="text">Kto6ix0i Πβριοχής</ίόΧΐκ1 align="centet"><input type="text" 
name="AteaCode" ckss="FotmInput" maxlength="30"></td></ti>
<tt><td ckss="text”>Αριθμός Συνδρομητή<Λό><Ιό align="center"xinput type="text" 
name=”PhoneNumber" class="FormInput" maxlength="30"x/tdx/tr>

<tr><td colspan="2" align="centet">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tt>
<td align="centet">
cinput disabled type="button" name="gosbb" vahie= "&#55" class="focmbuttons" 
onclick="location.replacefnewenipl.aspr)" title="(Bptoxe<ne στο πρώτο βήμα)">
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<input type="submit" name="gosbb" vahie= "&#56" ckss=:"focmbuttons" ώ1ε="Ιστορικό 
Εκπαί6ευσης">
<input disabled type="button" name="goccb" value= "&#96" class="formbuttons" 
ritle="(Avevegy0)">
<input type="reset" name="gosbb" value = "&#113" class="formbuttons" 
title="Ka0apiop0?">
<input type="button" name="gosbb" value= class="fotmbuttons" title="Έξοδος"
onclick="location.teplace(,de fault, asp1)'^
</fotm>
</td>
</tr>
</table>
</td></tt></table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου Newempdol.asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή προσωπικών δεδομένων στη βάση

Πηγαίος Κώδικας <1—include file="includes/dsn.asp"-->
<%

'onoma
PWord=tequest("PWord")
LegalN ame=request("LegalN ame")
Pre£Name=request(”Pre£Name")
SecondN ame=request("SecondN ame")
LastN ame=request("LastN ame")
DOB=request("DOB")
Affix=request("Af£b£")

'petioxi
Country=request("CNT")
City=request("OTS") 
if country="" then 

Countiy="0" 
end if

if City="" then 
City="0" 

end if

'dieythinsi
Street=request("Street")
BNum=request("BNum")
PostCode=request("PostCode ")
Unit=request("IJnit")
POBOX= requestf'POBOX")
Receiver=request(" Receiver")
ExtraText=iequest("ExtraText")
Org= requestC'Org")

AddressSQL="INSERT INTO Address (Street, BNum, PostCode, Unit, POBOX, Receiver, 
ExtraText, Org) values"
AddressSQL=AddressSQL&"C"&Street&,",",&BNum&,",,"&PostCode&"',",&Unit&,","'&PO
BOX&"7"&Receiver&"7"&ExtraText&",,",&Oig&,7'
Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open AddressSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set INSSQL=nothing

IDSQL= "SELECT ID ENT_CURRENTf Address')"
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Set ID RS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
address=idts.fields(0). value 
set IDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

'tilefono
CNC=request("CNC")
AreaCode=request("AreaCode")
PhoneNumbe^requestC'PhoneNumber")

PhoneSQL="INSERT INTO Phone (CNC, AreaCode, PhoneNumbet) 
values(,"&CNC&,",'"&AreaCode&",,",&PhoneNumber&"')"

Set INSRS=Server.CreateObjectClADODB.Recordset")
INSRS.Open PhoneSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothmg 
set INSSQL=nothing

IDSQL="SELECT IDENT^URRENTCPhone1)"
Set IDRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
phone=idis.fields(0).value 
set IDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

INSSQL="INSERT INTO Employee (PWord, LegalName, PrefName, SecondName, 
LastName, Affix, Country, City, Address, Phone, DOB) " 
INSSQL=INSSQL&"values(’"&PWotd&",>
"'&Lega]Name&,",'"&Pre£Name&",,"'&SecondName&,",,,,acLastName&"',,,,&Affix&,",",&Co
untry&",,"&City&","&Address&","&Phone&",l"ScDOB&"1)"

Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
INSRS.Open INSSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set INSSQL^nothing

IDSQL="SELECT IDENT_CURRENT (Timployee1)"
Set IDRS=Server.CreateObject("ADODB.Recotdset")

IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
Emp loyee=id rs. fields (0) .value 
set IDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

conn.close

session("NewEmp")=employee 
session("N ewPword") = Pword

response.writeC'LTNAME: "& sessionC'NewEmp")) 
response.write("PWord: "& session("NewPword"))

response.redirect("newemp2.asp")
%>

Όνομα Αργείου Newemp2.asp

Σύντομη Περιγραφή Φόρμα καταγραφής δεδομένων ιστορικού εκπαίδευσης

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="includes/dsn.asp”—> 
<%
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</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου newfirmdo4..asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή στη βάση των δεδομένων που αφορούν το εργασιακό περιβάλλον μιας θέσης εργασίας

Πηγαίος Κώδικας <1—#indudc filc.="mcludcs/dsn.asp"—>
<%

EnvironmentDesc=request("EnvironmentDesc")
SpecialConditions=tequest(,'SpecialConditions")
ChoroConditions=request("ChoroConditions")
Placemen tlD^sessionC'EmpTypelD")

EMPSQL="INSERT INTO Environments
values('"&EnvironmentDesc&",,"'&SpecialConditions&",,'"&ChoroConditions&"l,"&Placeme
ntlD&'T'

response, wtite(empsql)

Set EMPRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

EMPRS.Open EMPSQL, conn, 3, 3 
set EMPRS=nothing 
set EMPSQL=nothing

response. tedirect("newfirmend.asp")
%>

Όνομα Αρχείου Newfirmend.asp

Σύντομη Περιγραφή Επιβεβαίωση σωστής αποθήκευσης στη βάση των δεδομένων της επιχείρησης (προφίλ, 
κατηγορία εργασίας, θέση εργασίας)

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="incliides/dsn.asp"—>
<%
PosSQL="Select Pword from Firm where FitmID="&sessionCrNewFirm")

Set PosRS=Server.CreateObjectf'ADODB.Recordset")

PosRS.Open PosSQL, conn, 3, 3

ThePass=PosRS.fields(0). value

set posrs=nothing 
set possql=nothing 
conn.close

%>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<ώ1θΥποψήφιος Εργαζόμενος - Τέλος Καταχώρησης</title>
<link rel="stylesheet" hre"includes/work.css" type="text/css">
<body>
<center>

<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="0" bordercolor="navy"> 
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC097Γ'>Tέλoς 
IGiTay<i^m^;</td></tr>
<tr><td class="text” colspan="2">Eyete καταχωρήσει με επιτυχία τα στοιχεία σας στο 
σύστημα. Για να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή, και να δείτε τα στοιχεία που σας αφορούν, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό και το password που καταχωρήθηκαν.
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IF HDCATo"" THEN

SESSION ("empCateg")=hdcat 

END IF

TPSQL="SELECT * FROM Positions WHERE CategoryID=" & session("EmpCateg") 
& " ORDER BY PositionName ASC"

Set TPRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
TPRS.Open TPSQL, conn, 3, 3

tpsql2="select Categoties.CatID, Categoties.CatName from EmpType, Categories 
WHERE CatID=EmpCateg AND EmpType.FirmID="&session("NewFitm")

Set TPRS2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
TPRS2,Open TPSQL2, conn, 3, 3

%>

<html>
<meta http-equiv= "Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<tide>Nea Θέση Εργασίας</ϋΐΐε>
<link iel="stylesheet" href:="includes/work.css" type="text/css">
<script language="JavaScript"> 
function MLFQ 
{

document, forms.nrf.MoreF.value=YES'; 
document. fotms.nrf.submitO;

}
</script>

<body>
<center>
<table celkpacing="0" cellpadding="0" width="50%" bordet="l" bordercolor="navy" 
height=”580">
<focm namc="ntf” action:="ncwfiimdo4.asp" mcthod="post">
<tr><td class="FormTitle" cokpan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">negiYga<fnr| 
Περιβάλλοντος Θέσης Εργασίας< /td></tr>

<tr><td οΐ358="ΐεχΐ">Περιγραφή Πeριβάλλovτoς</td><td align="center">
<textarea name="EnvironmentDesc" ckss="FormAreaL"></textaiea></td></tr> 
<tr><td εΐ335="ίεχΐ">Ειδικές Συνθήκες</td><td align="center"><input type="text" 
name="PlaceCode" class="FormInput" maxlength—"10"></td></tr>
<tr><td ο1ε58="ιεχΐ">Ειδικές Χωροταξικές Σuvθήκeς</td><td align="center"><input 
type="text" name="Sector" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>

<tr><td cokpan="2" align="center">
<table width="100%" celkpacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="button" name="gosbb" value = "&#55" class="formbuttons" 
onclick="location.replace(’newfirm2.asp1)" tide="">
<mput type="submit" name="gosbb" value = "&#56" class="fotmbuttons" btle="Αποδοχή 
/ Καταχώρηση">
<inpur disabled type="burron" name="goccb" value= "&#96" class="formburtons" 
title:="Αποδοχή και Προσθήκη Νέας">
<input type="button" name="gosbb" valuer "&#114" class="fo£mbuttons" 
onclick="location.replacefnewfirm2.asp')" title="Καθαρισμός">
</td>
</tr>
</table>
</tdx/tr>
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Ονομα Αρχείου Newfirmdo3.asp

Σύντομη Περιγραφή Αποθήκευση των δεδομένων που αφορούν τη θέση εργασίας στη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file= "includes/dsn.asp"—>
<%

PlaceCode =request("PlaceCode")
PlaceTypelD =request("PlaceTypeID")
Sector =request("Sector")
Type2 =request("Type2")
Description =request("Description")
Status =request("Status")
ReportTo =request("ReportTo")
Speciallnstr =request("SpecialInstr")
TimeSchedule =request("TimeSchedule")
EmpTypeID=session(”EmpTypeID")
PlaceFirm=session("NewFirm")
moref=request("MoreF")

EMPSQL="INSERT INTO Placements
valuesC"&PtaceCode&",,"&PlaceTypeID&",,"&Sector&",,",&Type2&",,,,,&Description&"7"&
Status&",,",&ReportTo&,">'"&SpecialInstr&"7"&TimeSchedule&,","&EmpTypeID&","&Plac
eFirm&'y

response.write(empsqI)

Set EMPRS=Server.CreateObject(”ADODB.Recordset")

EMPRS.Open EMPSQL, conn, 3, 3 
set EMPRS=nothing 
set EMPSQL= nothing

if MoreF="YES" then

response. redirect("ne wfirm3 .asp ")

else

response.redirect("newfirm4.asp") 

end if

%>

Ονομα Αργείου Newfirm4.asp

Σύντομη Περιγραφή Καταχώρηση περιβάλλοντος εργασίας για μία θέση εργασίας

Πηγαίος Κώδικας <l~#include file="includes/dsn.asp"—> 
<%

hdcat=request(”hdcat") 

if session("EmpCateg")="" then

response.redirect("newfirm2.asp") 

end if
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<tr><td class-"text">T6xog Epyaaiag</td><td align="center">

<select class="FormSelectL" name="PlaceTypeID">
<option></option>
<%fot i = 1 to TPRS.recotdcount%>
<option vahie="<%=TPRS.fields(l).value%>"x%=TPRS.fields(0).value%x/option> 
<%

TPRS.movenext
next
set TPRS=nothing 
set TPSQL=nothing

%>
</select>

</td></tr>
<tr><td class="text">Κωδικός Θέσης Εργασίας</td><td align="center"><input 
type="text" name="PlaceCode" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr> 
<tr><td class="text">Υπεύθυνος TV^eac/tdxtd align="center"><input type="text" 
name="Sectot" class="FotmInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td dass="text">T07ioi (2)</td><td align="center">
<select class=" form select" name="Type2">
<ορϋοη>Προσωρινή</ορύοη>
<ορόοη>Μόνιμη</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td ςΐ335="ίεχΐ">Περιγραφή ©ecn^c/tdxtd align="center">
<textaiea name="Description" class="FonnAfeaL"></textatea></td></tr>
<tr><td class="text"> Κατάσταση Θέσης<Λά>
<td align="center">
<select class="formselect" name="Status">
<option νεΚιε=Ένεργή">Ενεργή</ορόοη>
<option ν3ΐυε="Ανενεργή">Ανενεργή</οροοη>
</select></td></tr>
<tr><td class="text" > Αναφορά oe</td><td align="center"xinput type="text" 
name="ReportTo" class="FonnInput" maxlength="30"x/td></tr>

<tr><td class="text">Ei8ixeg Οδηγίες<ΛΘ><ίά align="center"xinput type="text" 
name="SpecialInstr" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="tcxt">Qp0pio</td><td align="ccntcr"><input typc="tcxt" 
name="TimeSchedule" class="FoonInput" maxlength="30"x/tdx/tr>

<tr><td colspan="2" align="center">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="hidden" name="MoteF" value="">

<input type="button" name="gosbb" vahje= "&#55" class="formbuttons" 
onclick^'locatjon.replacefnewfmT^.asp')" title="">
<input type="submit" name="gosbb" value= "&#56" class="fomibuttons" 
onclick="locatk>n.replace ('newfirm4.asp')" όί1ε="Αποδοχή / Καταχώρηση">
<input type="button" name="goccb" value= "&#96" class="fomibuttons" title="Axo8o)nr] 
και Προσθήκη Νέας">
<input type="button" name="gosbb" value = "&#114" class="fotmbuttons" 
onclick="location.replaceCnewfirm2.asp')" οΐ1β="Καθαρισμός">
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>

</table>
</bodv>
</html>
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Πηγαίος Κώδικας <1—#inchide file="includes/dsn.asp"~>
<%

hdcat=request("hdcat") 

if session("EmpCateg")="" then

response.redirect("newfitm2. asp") 

end if

IFHDCATo"" THEN

SESSION ("empCateg")=hdcat 

END IF

TPSQL= "SELECT * FROM Positions WHERE CategoryID=" & session("EmpCateg") 
fit " ORDER BY PositionName ASC"

Set TPRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
TPRS.Open TPSQL, conn, 3, 3

tpsql2= "select Categories.CatID, Categories.CatName from EmpType, Categories 
WHERE CatID=EmpCateg AND EmpType.FirmID="&session("NewFirm")

Set TPRS2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
TPRS2,Open TPSQL2, conn, 3, 3

%>

<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; chatset=windows-1253"> 
<title>Nea Θέση Εργασίας</ΰί1ε>
<linli rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css”>
<script language="JavaScript"> 
function MLFO 
{

document fotms.nrf.MoreF.value=VES'; 
document. forms.nrf.submitO;

}
</script>

<body>
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding^'O" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height—"580">
<form name="nrP' action="newfiimdo3.asp" method="post">
<tt><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Nia Θέση 
EpYaoiai</td></tr>
<tr><td class="text"> Κατηγορία Epyaoiai</td><td align="center">

<select class="FormSelectL" name="Dummy" 
onchange="location.replaceCnewfirm3.asp?hdcat='+this.value)">
<oprion></option>
<%for i = 1 to TPRS2.recordcount%>
<option value="<%=TPRS2.fields(0).value%>" <%if trim(hdcat)=trim(tprs2.fields(0).value) 
then%>selected<%end if%>><%=TPRS2.fields(l).value%></oprion>
<%

TPRS2.movenext
next

%>
</select>

</td></tr>
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</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου newfirmdo2. .asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή των δεδομένων που ααφορούν τους τύπους εργασίας στη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="inckides/dsn.asp"~>
<%

EmpTypeID=request("EmpTypeID")
Title=request("Title")
Description=requesr("Description")
InChaige=request("InCharge")
EmpLevel=request("EmpIxvel")
EmpCateg=tequest("EmpCateg")
MoreF=requestC'MoteF")

if EmpTypeID=”" OR Title=’"' OR Description^’" OR InChaige=”” OR EmpLevel="” OR 
EmpCateg="" then

response.redirect("newfirm2.asp")

end if

EMPSQL="UPDATE EmpType SET Title='"&Title&'"> Description="'&Description&"', 
InChatge='''&InChatge&m, EmpLevel=’"&EmpLevel&"') EmpCateg="&EmpCateg&" 
WHERE EmpTypeID="&EmpTypeID

Set EMPRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

EMPRS.Open EMPSQL, conn, 3, 3 
set EMPRS=nothing 
set EMPSQL=nothing

session("EmpCateg")=EmpCateg

sessionC'EmpTypelD'^EmpTypelD

if MoreF="YES" then

response.cediiect("newfinn2.aspn)

else

response.redirect("newfirm3.asp") 

end if

%>

Όνομα Αρχείου Newfimt3.asp

Σύντομη Περιγραφή Καταχώρηση θέσης εργασίας
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<head>
<dtle>ETaipia</title>
<link cel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<scnpt language="JavaScnpt"> 
function MLFQ 
{

document, forms.nrf.MoreF.value=,YES'; 
document. forms.nrf.submitO;

}
</script>
</head>
<body>
<center>
<table ceUspacing="0" cellpadding="0" width="50%" botdet="l" botdercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf' action="newfirmdo2.asp" method="post">
<tr><td class="FomnTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Tu7ioq Θέσης 
Epyaoia?</td></tr>
<tt><td class="text"> Κωδικός Εργασίας*:/tdxtd align="center"xinput readonly 
type="text" name="EmpTypeID" class="FormInput" maxlength="10" 
value="<%=NewType%>"></td></tr>
<tr><td class="text">TitXoQ Εργασίας</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="Title" class="FormInput" maxlength="30"x/tdx/tr>
<tr><td class="text">neQiYQa^ Εργασίας<Λό>
<td align="center">
<textarea name="Description" class="FormAreaL"x/textarea>
</td></tr>
<tr><td class="text">Yxe06uvog Τμήματος<Λό><ιό align="center"><input type="text" 
name="InCharge" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tr><td class="text">E7ibie6o Εργασίας<Λό>
<td align="center">
<select class="Form Select" name="EmpLevel">
<option value="Avώτeρo">Avώτeρo</option>
<option value="Meoaio">Meoaio</option>
<option ν3ΐηε="Κατώτερο">Κατώτερο</ορΐίοη>
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Κατηγορία Εργασίας<Λό>
<td align="ccntcr">
<select class^FormSelectL" name="EmpCateg">
<oprion></option>
<%for i = 1 to TPRS.recordcount%>
<option value="<%=TPRS.fields(0).value%>"x%=TPRS.fields(l).value%x/option>
<%

TPRS.movenext
next
set TPRS=nothing 
set TPSQL=nothing

%>
</select>
</td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="hidden" name="MoreF" value="">
<input disabled type="button" name="gosbb" value= "&#55" class="formbuttons" 
onclick^"" Otle="">
<input type="submit" name="gosbb" value= "&#56" class="formbuttons" ήί1ε="Νέα Θέση 
Εργασίας" >
<input type="button" name="goccb" valuer "fit#96" class="formbuttons" 
onclick="MLFO">
<input type=”reset" name="gosbb" value= "&#114" class="formbuttons" 
title—"Καθαρισμός">
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>_________________________________________________________________________________
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FirmSQL="INSERT INTO Finn "
FirmSQL=FitmSQL&"values(",&PWord&",>,"&FName&",,,M&DTide&’",,,&BType&","&Cou 
ntry 8c","'&PostCode&,","&City&",,"&Nomos&,",,"&Street&"l,"l8cBNuin&",,",&Unit&l","l&C 
ountryCode&"',"'&AteaCode&",,l"&PhoneNumberc5i,",,"&Approach&"',",&Pai:k&"')"

response.write(FirmSQL)

Set IN SRS=Server.CreateObject(" ADODB.Recordset")

INSRS.Open FirmSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set FirmSQL^nothing

IDSQL="SELECT IDENT_CURRENT('Fiim')"
Set IDRS=Server.CteateObject("ADODB.Recotdset")

IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
NewFirm=idrs. fields(O) .value 
set IDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

session("NewFirm")=NewFinn 
session("N FPwd")=Pwo td

response.redirect("newfmn2.asp")

%>

Όνομα Αρχείου newfirm2.asp

Σύντομη Περιγραφή Καταχώρηση τύπου εργασίας

Πηγαίος Κώδικας <1—#inckide file="inckides/dsn.asp"~>
<%

if session("NewFinn")="" then

response. tedircctC'newfinnl .asp")

end if

GNSQL="INSERT INTO EmpType (FirmlD) values("&Session("NewFinn")&")"

Set GNRS=Server.CreateObject(”ADODB.Recordset")
GNRS.Open GNSQL, conn, 3, 3 
set GNRS=nothing 
set GNSQL=nothing

IDSQL="SELECTIDENT_CURRENT(,EmpType1)"
Set IDRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
NewType=tdrs.fields(0) .value 
set IDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

TPSQL-'SELECT * FROM Categories ORDER BY CatName ASC"
Set TPRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

TPRS.Open TPSQL, conn, 3, 3

%>
<html>
<meta http-equiv= "Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
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name="Unit" class="FormInput" maxlength="30"></td></tr> 
<tr><td colspan="2"x/td></tr>

<tr><td ckss="text">Κωδικός Χώρας</tdxtd align="center"><input type="text" 
name="CNC" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tr><td class="text"> Κωδικός Περιoχής</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="AreaCode" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Αριθμός Συνδρομητή</tdxtd align="centet"xinput type="text" 
name="PhoneNumber" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>

<tr><td class="text">C^Y^ Προσέγγισης<Λό><^ align="center"xinput type="text" 
name="Approach" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tt>
<tt><td class="text">C^Y^ Στάθμeυσrlς</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="Park" class="FomnInput" maxlength="30"x/tdx/tr>

<tr><td colspan="2" align="center">
<table width="100%" cellspacing="0" ceUpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input disabled type="button" name="gosbb" value= "&#55" class="formbuttons" 
ώΐ6="(Βρίσκεστε στο πρώτο βήμα)">
<input type="submit" name="gosbb" value = "&#56" class="fonnbuttons" όθε="Ιστορικό 
Εκπαίδευσης" >
<input disabled type="button" name="goccb" value= "&#96" class="formbuttons" 
ώ1ε="(Ανενεργό)">
<input type="reset" name="gosbb" value= "&#114" class="formbuttons" 
ύΒε="Καθαρισμός">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</tdx/tr></table>
</body>
</html>
<%conn.close%>

Όνομα Αρχείου newfirmdol.asp

Σύντομη Περιγραφή Αποθήκευση δεδομένων που αφορούν το προφίλ της επιχείρησης στη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <1—#indude file 
<%

-"includes/dsn.asp"—>

Pword =request(" Pword")
FName =request(" FN ame")
DTitle =request("DTitle")
BType =request("BType")
Country =request("CNT")
if countty="" then

countty="0"
end if 
PostCode =request("PostCode")
City =request("OTS")
Nomos =request("NMX")
Street =request("Street")
BNum =request("BNum")
Unit =request("Unit")
CountryCode =request("CNC")
AreaCode =request(" AreaCode")
PhoneNumber =request("PhoneNumber")
Approach =request(” Approach")
Park =request("Park")
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Όνομα Αρχείου Newfiiml.asp

Σύντομη Περιγραφή Καταχώρηση προφίλ εταιρείας που αναζητά εργαζομένους

Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<1—#include file="includes/form_xml.asp"-->
<%

session.timeout=100
%>
<meta http-equiv=:"Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<ώ1ε>Εταιρία - Προφίλ</ίΐΗε>
<link iel="stylesheet" hcef="includes/wotk.css" type="text/css">
<%

session.abandon
%>
</head>
<body onload="LoadXMLO">

<center>
■stable cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<fonn name="nrf' action="newfinndol.asp" method="post">
<tr><td class="FormTitle" coIspan="2" align="center" 
bgcolor="#lC0971">neo9iX</td></tr>
<tr><td class="text">Kii)8ix0q Eioo6ou</td><td align="centef"><input type="text" 
name="Pword" class="FormInput" maxlength="20"x/td></tr>
<tr><td class="text">Ex(i)vupia</td><td align="centec"xinput type="text" 
name="FName" class="FormInput" maxlength=',20"x/tdx/tr>
<tt><td ςΕ53="ιεχΐ">Διακριτικός Tiτλoς</tdxtd align="center"><input type="text" 
name="DTitle" class="FonnInput" maxlength="20"x/td></tr>
<tr><td class="text">Αντικείμενο EpYaonbv</td>
<td align="center">
<sclcct namc="BTypc" class="FonnSclcctL">
<option></option>
<%for i = 1 to BTypeRS.recordcount%>
<option
vahie="<%=BtypeRS.fields(0).Value%>"x%=BtypeRS.fields(l).Value%x/option>
<%
BTypeRS.movenext
next
set BTypeRS=nothing 
%>
</select>
</td></tr>

<tr><td class="text">X(DQa</td>
<td align="centet">
<select class="formselect" name="CNT" onchange="CNC.value=this.value;if
(this.valuel='30'){OTS.selectedIndex=Ods]MX.value=";OTS.disabled=tnae}else{OTS.disabled
=false}">
</select>
</td></tr>
<tr><td οΐ358="ίεχί">Ταχυδρομικός Kώfiικας</tdxtd align="centet"xinput type="text" 
name="PKP" class="FotmInputSS" maxlength="3">&nbsp;<input type="text" 
name="PostCode" class="FormInputM" maxlength="10"x/tdx/tr>
<tr><td class= "ΐεχί">Δήμος< / td>
<td align="center">
<select class="formselect" name="OTS" onchange="nomos(this.value)">
</ select>
</tdx/tr>
<tr><td ςΐ333="ιεχΐ">Νομός<Λδ><^ align="center"><input type="text" name="NMX" 
class="FormInput" maxlength="30" readonly></td></tr>
<tr><td class="text">08c^</tdxtd align="center"xinput type="text" name="Street" 
class="FotmInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Ap. Ktipiou</td><td align="center"xinput type="text" 
name="BNum" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Mova8a</fontx/td><td aliKn="centec"><input type="text"
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

<%
for i = 1 to DimosRS.recordcount 
%>
<option
vaIue="<%=DimosRS.fields(0).value%>"x%=DimosRS.fields(l).value%></option>
<%
DimosRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>

<tr><td colspan="2" align="center">
<table widths" 100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="submit" name="gosbb" value= "OK" class="formbutton">
</fotm>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου Tasks.asp (για την επιγείρηση)

Σύντομη Περιγραφή Δίνει το μενού για τον υπεύθυνο της εταιρείας που αναζητά προσωπικό

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="includes/dsn.asp"~>

<%

CountSQL="SELECT COUNT(») FROM "

%>

<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<θΟε>Εταιρία - Λειτουργίες</tide>
<link rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<body>
<center>
<%response.write(session("NewFinn"))%>
<table cellspacing="5" cellpadding="5" width="50%" border="0" bordercolor="navy"> 
<tf><td class="FormTitle" colspan="2" align="centet" 
bgcolor= " # 1C0971" >Λειτουργίες< / td>< / tt>
<tr><td colspan="2" align="center"><a htef="updfinnl.asp" 
class="VisibleLinkDark">E\n^p<i>in] Προφίλ εταιρείας</a></tdx/tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><a href="newfinn2.asp" 
class="VisibleLmkDark">Nea θέση eργaσίaς</ax/tdx/tt>
<tr><td colspan="2" align="center"><a htef="" οΙβχε^'νίβίΜεΙάηΙιΠει^^Διαθέσιμες 
θέσεις εργασίας (browse)</a></tdx/tr>
<tr><td colspan="2" aJign="center"><a href="" ο^^'νϊίώΙείΛηΗ^ε&'^Αναζήτηση 
εργaζoμέvoυ</ax/tdx/tr>
<tr><td colspan="2" align="center"xa htef="" ο1π55="νί8ίό1εΙ-.ίη1ϋΙ>3ΐ1ί">Προτ6ΐνόμενοι 
eργαζόμevoι</ax/tdx/tΓ>

<tr><td colspan="2" aligns"center"xinput type="button" value="Έξοδος" 
class="FormButton" ></td></tr>
</table >
</body>
</html>

244



Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόροον

STRS.Open STSQL, conn, 3, 3

JCSQL="SELECT * FROM Categories WHERE CatID in (select EmpCateg from 
EmpType)"

Set JCRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

JCRS.Open JCSQL, conn, 3, 3

DimosSQL="SELECT * FROM Dimoi WHERE DimosID in (select City from Firm)"

Set DimosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

DimosRS.Open DimosSQL, conn, 3, 3 
%>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="teirt/html; charset=windows-1253">
<tide>Αναζήτηση Επιχείρησης</ϋΐ1ε>
<link rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
</head>
<body>
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf' action="../xmI/searchresultsemp.asp" method="post">
<tr><td class="FormTide" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Avαζήτηση 
Επιχείρησης< / td> < / tr>

<tr><td class="text"> Κατηγορία Εργασίας</td><l—300—>
<td align="center”>
<select name="JobCat" class="FormSelectL"
onchange="location.replace(,SearchFirm.asp?JC=,+this.value)">
<option></option>
<%
for i = 1 to JCRS.rccordcount 
%>
<option value="<%=JCRS.fields(0).value%>" <%if trim(jc) =trim(JCRS.fields(0).value) 
then%> selected <%end iP/o»<%=JCRS.fields(l).value%></option>
<%
J CRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tt>
<tr><td class="text">©e^ Eργασtας</td><!—300—>
<td a]ign="center">
<select name="JobType" class="FormSelectL">
<option></option>
<%
for i = 1 to STRS.recordcount 
%>
<option value="<%=STRS.fields(l).value%>"><%=STRS.fields(0).value%></option>
<%
STRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>

<td align="center"x/td></tr>
<tr><td class="text">Δήμoς</td><l—300—>
<td align="center">
<select name="Dimos" class="FormSelectL">
<optionx/option>_________________________________________________________________________
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<td><span style="background: white; width:100; border inset; border-width:l" 
dataSrc="#EMP" dataFld="Street"x/span>

<span style="background: white; width:50; border inset; border-width:l" 
dataSrc="#EMP" dataFld="BNum”x/span>

</td>
</tr>

<tr>
<τά>Τηλέφωνο</td>
<td><span style="background: white; width:150; border inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="pHONEnUMBER">< /span>
</td>
<td></td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:!." 

dataSrc="#EMP" dataFld=""x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td colspan="3" align="center">

<input type="button" class="formbutton" ν8ΐυε="Πρώτη" 
onClick=" firstO ">< /input >

<input type="button" class="formbutton" ν3ΐυε="Προηνούμενη" 
onClick="previous()"x/input>

<input type="button" class="formbutton" value="En0pe\nr]" 
onCbck="next()"></input>

<input type="button" class="formbutton" value="Τελευταία" 
onClick="lastO " >< / input>

</td>
</tr>

<form name="tfr">
<tr>
<td><select name="tst" style="visibility:hidden" ></select>
</td>
</tr>
</form>

</table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου Searchfirm.asp

Σύντομη Περιγραφή Αναζήτηση επιχείρησης

Πηγαίο; Κώδικας <1—#include file="includes/dsn.asp"—>

<%

jc=request("JC") 

if jc="" then

STSQL="SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select PlaceTypelD from 
Placements)" 
else

STSQL="SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select PlaceTypelD from 
Placements) AND CategOΓyID=",&jc&"," 
end if

Set STRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordsetlr)
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλα για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

cinput type="button" class="fotmbutton" νιΚιε="Επόμενος" 
onClick="next()"></input>

<input type="button" class="formbutton" value="TeX£uiaio;" 
onClick="lastO"></input>

</td>
</tr>

<form name="tfr">
<tr>
<td><select name="tst" style="visibility:hidden" ></select>
</td>
</tr>
</fonn>

</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείοο Searchreslutsemp.asp

Σύντομη Περιγραφή Αναζήτηση επιχείρησης από εργαζόμενο (browse)

Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<ότ1ε>Κατάλογος Εταιριών< / title >
<link rel—"stylesheet" href="work.css" type="text/css">
<script src="xmlNav.js">
</script>

</head>

<body>

<xml id="EMP">
<?xml version="1.0"?>
<l-#include file="xmlresemp.asp"~>
</xml>

<h2 style="color: navy; font-family: Verdana,sans-serif >Αποτελέσματα Αναζήτησης 
(<%=mcount%>)</h2>

<table border="0" style="font: lOpt Verdana,sans-serif; color, navy; background-color: 
rgb(255,255,200)" cellpadding="5">

<tr>
<td>Ovopa Eτaιρίaς</td>
<td colspan="3"><span style="background: white; width:150; border inset; border- 

width:!" dataSrc="#EMP" dataFld="FName"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Δήμoς </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="DimosName"></span>
</td>
<td></td>
<td></td>

</tr>

<tr>
<td>Kλάδoς Eπιχείρησης</td>
<td><span style="background: white; width:150; border inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="BussinessTypeName"x/span>
</td>
<td>Aiau6ovcni</td>
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< td> Κωδικός</td>
<td colspan="3"><span style="background: white; width:150; border inset; border- 

width:!" dataSrc="#EMP" dataFld="Code"></span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Nopipo Όνομα </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="LegaJName"></span>
</td>
<td></td>
<td></td>

</tr>

<tr>
<td>IlpoTtp0pevo Όνομα </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataStc="#EMP" dataFld="PrefName"x/span>
</td>
<ίά>Δεύτερο Ovopa</td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="SecondName"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Eni0exo </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="LastName"x/span>
</td>
<td>Affix</td>
<td><span style="background: white; width:150; border inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Affix"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Xii>Qa </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width: 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Country"x/span>
</td>
<td>n0kiq</td>
<tdxspan style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="City"></span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Aieu6ov^ </td>
<td><span styles "background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Address"x/span>
</td>
<td>Tηλiφωvo</td>
<td><span style="background: white; width: 15U; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Phone"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td colspan="3" align="center">

<input type="button" class=:"fornibutton" value="lo?" 
onClick=" firstO "x / inpu t>

cinput type="button" class="formbutton" ν3ΐιιε="Προηνούμενος" 
onClick::="previousO"x/input>
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Η χρήση Πληροφοριακόν Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

%>
<option value="<%=;STRS.fields(l).value%>"><%=STRS.fields(0).value%></option> 
<%
STRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>

<td align="center"x/td></tr>
<tr><td dass="text">Δήμoς</td><l—300-->
<td align="center">
<select name="Dimos" class-"FormSeIectL">
<option></option>
<%
for i = 1 to DimosRS.recordcount 
%>
<option
value="<%=DimosRS.fields(0).value%>"><%=DimosRS.fields(l).value%></option>
<%
DimosRS.movenext
next
%>
</select>
</tdx/tr>

<tr><td colspan="2" align=ncenter">
<table width="100%" ceUspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="submit" name="gosbb" valuer "OK" class="formbutton">
</form>
</td>
</tr>
</table>
< / td>< / trx / table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου searchresults2.asp

Σύντομη Περιγραφή Εμφανίζει τα αποτελέσματα από την αναζήτηση μιας επιχείρησης για κάποιον εργαζόμενο

Πηγαίο; Κώδικας <html>
<head>
<όΐ1ε>Κατάλογος Εργαζομένων</όί1ε>
<link rel="stylesheet" href;="wotk.css" type="text/css">
<script src="xmlNav.js">
</script>

</head>

<body>

<xml id="EMP">
<?xml version="1.0"?>
<1—#include file="xmlres.asp"~>
</xml>

<h2 style="color: navy; font-family: Verdana,sans-serif'> Κατάλογος Εργαζομένων</Η2>

<table border="0" style="font: lOpt Verdana,sans-serif; colon navy; background-colon 
tgb(255,255,200)" cellpadding="5">

<tr>
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Set JCRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

JCRS.Open JCSQL, conn, 3, 3

Set JTRS=Server.CteateObject("ADODB.Recordset")

JTRS.Open JTSQL, conn, 3, 3

DimosSQL="SELECT * FROM Dimoi WHERE DimosID in (select City from Employee)"

Set DtmosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

DimosRS.Open DimosSQL, conn, 3, 3 
%>

<html>
<head>
<meta http-equiv= "Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title> Αναζήτηση Εργαζομένου< / title >
<link rel="stylesheet” href="includes/work.css" type="text/css">
</head>
<body>

<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf" action="../xml/searchresults.asp" method="post">
<tr><td class="FonnTide" colspan="2" align="center" bgcolot="#lC0971">Avαζήτηση 
Εργαζο μένυυ < / td > < / tr>

<tr><td ckss="text"> Κατηγορία Εργασίας<Λά><!--300~>
<td align="centet">
<select name="JobCat" class="FormSelectL" 
onchange="location.teplaceCSeatchEmp.asp?JC=,+this.va]ue)">
<option></option>
<%
for i = 1 to JCRS.recordcount 
%>
<option valuc="<%=JCRS.ficlds(0).valuc%>" <%if ttim(jc) =trim(|CRS.ficlds(O).value) 
then%> selected <%end if%»<°/o=JCRS.fields(l).value%x/option>
<%
JCRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>
<tr><td ο1ϊ35="ΐεχΐ">Θέση Εργασίας</ΐό><Ι--300-->
<td align="center">
<select name="JobType" class="FormSelectL">
<option></option>
<%
for i = 1 to JTRS.recordcount 
%>
<option value="<%=JTRS.fields(l).value%>"><%=JTRS.fields(0).value%></option>
<%
JTRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>

<tr><td class="text">Avtixe^evo Zxou80v</td><!--300—> 
<td align="center">
<select name="StudObj" class="FormSelectL"> 
<option></option>
<%
for i = 1 to STRS.recordcount
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Η χρήοη Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

style : solid; border-bottom-width : lpx;border-top-color: #lf98ff, border-top-style : solid; 
border-top-width : lpx;border-left-color : #lf98ff; border-left-style : solid; border-left-width 
: lpx;border-right-color : #lf98ff; border-right-style : solid; border-right-width : lpx;} 
.FormTide{ font-family :Verdana, Geneva, Axial, Helvetica, sans-serif;font-size : 13 px;color. 
white;text-decoration : none;font-weight: bold;}

.GreetClass {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: 14px;font-weight: 
boldjcolor: #lC0971;text-align : justify;}
.HomeTextClass {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size: llpx;font- 
weight: boldjcolor: #lC0971;text-align : justify;}
A.VisibleLinkDark {font-family :Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-si2e : 12 
pxjcolor: navyjtext-decoration : none;font-weight: bold;}
A.VisibleLinkDark:Hover {color, orange;}
A.VisibleLinkDarkSmall { font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-
sixe : 10 pxjcolor #4052D3;text-decoration : none; font-weight: bold;} 
A.VisibleLinkDatkSmall:Hover {color orange;}
.FormButton {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size : 
llpx;color: #00018A;font-weight: bolder;background-color: #FFCF46;cutsor:hand; 
width:160;}

Όνομα Αργείου BTypeXML.asp

Σύντομη Περιγραφή Δίνει τα Business types (τους τύπους - κλάδους των επιχειρήσεων) σε XML

Πηγαίος Κώδικας <%
BTypeSQL="Select * FROM BussinessType order by BussinessTypeName asc"

Set BTypeRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

BTypeRS.Open BTypeSQL, conn, 3, 3 
%>

Όνομα Αρχείου SearchEmp..asp

Σύντομη Περιγραφή Αναζήτηση εργαζομένου για κάποια επιχείρηση

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="iiicludes/dsn.asp"—>

<%

jc=request("JC") 

if jc="" then

STSQL=”SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select DegreeMajor from 
Degrees)"

JTSQL="SELECT * FROM Positions WHERE CategorylD in (select EmpCateg from 
EmpType)" 
eke

STSQL="SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select DegreeMajor from 
Degrees) AND CategoryID="'&ic&....

JTSQL="SELECT * FROM Positions WHERE CategorylD in (select EmpCateg from
EmpType) AND CategoryID="'&jc&....
end if

Set STRS=Server.CreateObject("ADODB.Record set")

STRS.Open STSQL, conn, 3, 3

JCSQL=nSEL£CT * FROM Categories WHERE CatID in (select EmpCateg from 
EmpType)"
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Η χρήση Πληροφοριακών Μοντέλων για την αναπαράσταση γνώσης στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Σύντομη Περιγραφή Είναι το stylesheet για την εμφάνιση των αρχείων

Πηγαίος Κώδικας .FormButtonS {font-family :webdings, Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size 
: 14px;color #003366;font-weight: bolderjcursor : hand; height: 20px; width: 22px,line- 
height: 10px;background-color : #FFCC33;}
.FormSelect {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpxjcolor: #00018A;font-weight: bolderjcursor ; handjwidth: 180jheight: 20px;line-height: 
10px;background-color: #C2DDF4;}
.FormSelectL {font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpxjcolor #00018A;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 300jheight: 20pxjline-height: 
10px;background-colot: #C2DDF4;}
.FormSelectS {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpx;color #00018A;font-weight: bolderjcursor : handjheight: 35px;line-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color : #FF8C00;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color : Yellow;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color : Yellowjborder-left-style : solidjborder-left-width : lpxjborder- 
right-color: #FF8C00;border-right-style : solid; border-right-width : lpx;}
.FotmArea {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : llpxjcolor: 
#003366;font-wcight: bolderjcursor : handjwidth: 180jhcight: lOOpxjlinc-hcight: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color :black;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :black; border-left-style : solid; border-left-width : 
lpxjborder-right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.FormAreaL {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif,font-size : 
llpxjcolor: #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 300jheight: 100px;line-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color :black;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :black; border-left-style : solid; border-left-width : 
lpxjborder-right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.Formlnput {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpxjcolor: #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 180jheight: 20px;line-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color :black;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :black; border-left-style : solid; border-left-width : 
lpxjborder-right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.FormlnputL {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpxjcolor: #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 350;height: 20pxjline-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color :black;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :blackj border-left-style : solid; border-left-width : 
lpxjborder-right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.FormlnputM {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size : 
llpxjcolor: #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 150jheight: 20pxjline-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color :black;border-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :blackj border-left-style : solid; border-left-width : 
lpxjborder-right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.FormlnputS {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 
llpxjcolor #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 85jheight: 20pxjline-height: 
lOpxjbackground-color : #C2DDF4;border-bottom-color : blackjborder-bottom-style : 
solidjborder-bottom-width : lpx;border-top-color :black;border-top-style : solid;border-top- 
width : lpxjborder-left-color :black;border-Ieft-style : solidjborder-left-width : lpxjborder- 
right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.FormlnputSS {font-family : Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif, font-size: 
llpxjcolor #003366;font-weight: bolderjcursor : handjwidth: 25jheight: 20pxjline-height:
1 Opx,background-color : #C2DDF4;border-bottom-color : blackjborder-bottom-style : 
solidjborder-bottom-widtli: lpx;border-top-color :bIack;border-top-style : solidjborder-top- 
width : lpxjborder-left-color :black;border-left-style : solidjborder-left-width : lpxjborder- 
right-color :black;border-right-style : solidjborder-right-width : lpx;}
.SubTitle {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size: llpx; font-weight: 
normaljcolor White; background-color #00018Α;)
.LargeText {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size: 12px;text- 
align:justify;font-weight: bolderjcolor #1C0971;}
.Text {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size: llpx; text-shadow:black; 
font-weight: boldjcolor: #100971 jtext-align : justify;}
.TextC {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size: llpx; text-shadow:black; 
font-weight: boldjcolor #100971;}
.DiscText {font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serifjfont-size: 10px;font-weight: 
normaljcolor: #100971; text-align : justifyjborder-bottom-color : #lf98ff, border-bottom-
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cO;
ρΟ;

}

</script>

<form name=,'BufferFonn">
<input type="hidden" name="tl" dataSrc="#OTA" dataFld="DimosID">
<input type="hidden" name="t2" dataSrc="#OTA" dataFld="DimosName">
<input type="hidden" name="t3" dataSrc="#OTA" dataFld="NomosName">
<input type="hidden" name="t4" dataStc="#COUNTRY" dataFld="CountryName"> 
<input type="hidden" name="t5n dataSic="#COUNTRY" dataFld="CountryPhone"> 
</form>

Όνομα Αρχείου OTAXML.asp

Σύντομη Περιγραφή Δημιουργεί το μενού για τους δήμους

Πηγαίος Κώδικας <%

nl=chr(10)&chr(13) 

qt=chr(34) 

s3=" "

OtaSQL="Select * FROM dimoi order by DimosName asc"

Set OtaRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

OtaRS.Open OtaSQL, conn, 3, 3

response.write("<xnil id="&qt&"OTA"&qt&">"fiuiI)

response, write ("<otas>"&nI)

for i = 1 to otars.recordcount 
response.write("<ota>"&nI)
response.write(s3&"<"&otars.fields(0).name&">"&q&otars.fields(0).va]ue&q&"</”&ota

ts.fields(0).name&">,,&nl)
response.write(s3&"<"&otats.fields(l).name&">"&q8cotats.£ields(l).value&q&"</"&ota

rs.fields(l).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&otars. fields(2) .name&">"&q&otars. fields(2). value&q&"< / "&ota 

rs. fields(2).name&"> "&nl)
response.write(s3&"<"&otars.fields(3).name&">"&q&otars.fields(3).value&q&"</"&ota 

rs. fields(3) .name&">"&nl)
response. write(n</ota>"&nI) 

otars.movenext 
next
response. write("</otas>"&n]) 
response, write ("</xml>"&nI)

set OTARS=nothing 
set OTASQL=nothing

%>

Όνομα Αρχείου Work.css
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Πηγαίος Κώδικας <%
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") 

conn.open tasos , sa ,
%>

Ονομα Αρχείου form_xml.asp

Σύντομη Περιγραφή Περιέχει όλες τις javascript συναρτήσεις και δημιουργεί τα xml δεδομένα

Πηγαίος Κώδικας <l-#include file="dsn.asp"-->
<!—#include file="OTAXML.asp"~>
<1—#include file="COUNTRYXML.asp"~>
<%conn.close%>
<script language="JavaScript"> 

function pQ

{
OTA.tecordset.move first;

for(i=l; ic^OTA.recordset.recordcount; i++)

{
var optionl = new Oprion(BufferForm.t2.value, BufferForm.tl.value)
nrf.OTS.options[i]=optionl
OTA.recordset.movenext;

}
}

function cQ 

{
COUNTRY.iecordset.movefiist;

for(i=l; i<=COUNTRY.recordset.recordcount; i++)
{

var option2 = new Option(BufferFocm.t4.value, BufferForm.t5.value)
nrf.CNT.options(T|=option2
COUNTRY, recordset.movenext;

}
}

function ClearCityO 
{

alert("Called Me");
for(p=l; p<=COUNTRY.recordset.recordcount; p++)
{

nrf.OTS.options[p]=(null,nulI);

}
}

function nomos(otaid)

{
OTA.recordset.move first;
i=0;
do

{
i+=l;
OTA.recordset.movenext; 
if (BufferForm.tl .value==otaid)

{
nrf.NMX.value=BufferForm.t3. value

}
}

while ((i<OTA.recordset.recordcount) && (BufferForm.tl .valuel=otaid));

}

function LoadXMLQ 
(
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Καταχώρησης< / td> < / tr>
<tr><td class="text" colspan="2"^xexe καταχωρήσει με επιτυχία τα στοιχεία σας στο 
σύστημα. Για να χάνετε οποιαδήποτε μεταβολή, και να δείτε τα στοιχεία που σας αφορούν, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό και το password που καταχωρήθηκαν, 
συγκεκριμένα: < / td> < / tr>
<tr><td class="text" colspan="2" align="center">Kii>6n^ Εισόδου: <font 
color="orange"><%=session("NewEmp ")%></font></td></tr>
<tr><td class="text" colspan="2" align="centet">Password: <font 
color="orange"x"/o=ThePass%x/font></tdx/tr>
<tr><td colspan="2" align::="center"xinput type="button" νε1υβ="Πίσω" 
class=”FormButton" onclick="location.replace(,default.asp')"x/tdx/tr>
</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου Countryxml.asp

Σύντομη Περιγραφή Δημιουργεί το μενού για τις χώρες

Πηγαίος Κώδικας <%

nl=chr(10)&chr(13) 

qt=chr(34) 

s3=" "

CountrySQL="Select * FROM Countries order by CountryName asc"

Set CountiyRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

CountryRS-Open CountrySQL, conn, 3, 3

response.write("<xml id="&qt&"COUNTRY"&qt&">"&nI)

response, write ("<countries>H&nI)

for i = 1 to CountryRS.recordcount 
response. write("<country>"&n])
response. wnte(s3&"<"&CountryRS.fields(0)name&">"&q&CountryRS.fields(0).value&q 

&"</"&CountryRS.fields(0).name&">"&nI)
response.write(s3&"<"&CountryRS.fields(l).name&">"&q&CountryRS.fields(l).value&q

&"</"&CountryRS.fields(l).name&">"&nl)
response.write("</country>"&nl)

CountryRS.movenext
next
response. write("</countries>"&nl) 
response.write("</xml>"&nI)

set CountryRS=nothing 
set CountrySQL=nothing

%>

Όνομα Αρχείου Dsn.asp

Σύντομη Περιγραφή Σύνδεση με τη βάση
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Set PosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS.Open PosSQL, conn, 3, 3

ThePass=PosRS. fields(O) .value

set posrs=nothing 
set possql=nothing 
conn.close

%>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; chareet=windows-1253">
<title>Υποψήφιος Εργαζόμενος - Τέλος Καταχώρησης< /tide>
<link rel="styiesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<body>
<center>

<table cellspacing="0" cellpadding^'O" width="50%" border="0" botdetcolor="navy"> 
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Tέλoς 
Καταχώρησης</td></tr>
<tr><td class="text" colspan="2">'Eyete καταχωρήσει με επιτυχία τα στοιχεία σας στο 
σύστημα. Για να κάνετε οποιαδήποτε μεταβολή, και να δείτε τα στοιχεία που σας αφορούν, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό και το password που καταχωρήθηκαν, 
συγκεκριμέvα:</td></tr>
<tr><td class="text" colspan="2" align=,,centeΓ">Kωδικός Εισόδου: <font 
color="orange"><%=session("NewEmp")%></font></td></tr>
<tr><td class="text" colspan="2" align="center">Pass-word: <font 
color="orange"x%=ThePass%x/fbnt></td></tr>
<tr><td colspan="2" align="center"xinput type="button" value="Πίσω" 
class="FormButton" onclick="location.replace('default.aspl)"x/td></tr>
</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου Tasks, asp

Σύντομη Περιγραφή Μενού επιλογών

Πηγαίος Κώδικας <1—#indude file="includes/dsn.asp"~>
<%
PosSQL=" Select Pword from Employee where code="&session("NewEmp")

Set PosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS.Open PosSQL, conn, 3, 3

ThePass=PosRS.fields(0).value

set posrs=nothing 
set possql=nothing 
conn.close

%>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
"ϋΜοΥποψήφιος Εργαζόμενος - Τέλος Καταχώρησης</ιή1ε>
<link rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<body>
<center>

<table cellspacmg="0" cellpadding="0" width="50%" border="0" bordercolor="navy"> 
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" όκοο1θΓ="#Κ20971">Τέλος
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EmployerName=request("EmployerName")
CountryPhone=tequest("Country Phone")
AreaPhone=request("AreaPhone")
PhoneNumber=request("PhoneN umber")
PostCode=request("PostCode")
N omos=request("N omos")
Dimos=request("Dimos")
Street=request("Street")
BNum=requestf'BNum")
U nit= request(" Unit")
PositionID=iequest("PositionID")
PositionLocation=request("PosidonLocation")
MoneyStart= request("MoneyStart")

MoneyEnd=tequest("MoneyEnd")

if not isnumenc(MoneyStart) then

Moneystart=0

end if

if not isnumeric(MoneyEnd) then 

MoneyEnd—0 

end if

EmployeelD=session("N ewEmp ")
EMPRSQL="INSERT INTO Employer (EmployerName, Country Phone, AreaPhone, 
PhoneNumber, PostCode, Nomos, Dimos, Street, BNum, Unit, PositionTD,
PositionLocation, MoneyStart, MoneyEnd, EmployeelD) values"
EMPRSQL=EMPRSQL&"C"&EmployerName&",,,"&CountryPhone&,",",βcAreaPhone&",,,"
&PhoneNumber&",,,"&PostCode&,",,"&Nomos&,",",&Dimos&",,",&Street&",,,"&BNum&",,
",&Unit&'","&PositionID&",",&PositionLocation8r,","&MoneyStart&","&MoneyEnd&","8£E
mployeeID&")"

'response.writE(emprsqI)
Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open EMPRSQL, conn, 3, 3 
set EMPRSQL=nothing 
set EMPRSQL—nothing

conn.close
session("CurEmp")=session("CurEmp")+l 

if HasMore<>"YES" then
response.redirect("newempend.asp")

else
response.redirect("newemp3.asp") 

end if

%>

Όνομα Αρχείου Newempend.asp

Σύντομη Περιγραφή Επιτυχής καταχώρηση βιογραφικού σημειώματος

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="includes/dsn.asp"~>
<%
PosSQL="Select Pword from Employee where code="&session("NewEmp")
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<tr><td class="text">EgYo60^i</td><td align="center"xinput type="text" 
name="EmployerName" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td class="text">T^Xei()ii)vu«i^ Κωδικός Χώρας<ΛόΧίό align="center"Xinput 
type="text" name="CountryPhone" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr> 
<tr><td class="text"> Κωδικός Περιοχής<Λό>·^ align="center"><input type="text" 
name="AreaPhone" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tt><td class="text">Agi6p0q Συνδρομητή</ΐόΧΐό align="center"xinput type="text" 
name="PhoneNumber" class="FormInput" maxlength="30"></td></tr> 
ctrxtd colspan="2"x/tdx/tt>
<tr><td class:="text">Taxu89opix0g Κώδικας</td><td align="center"><Lnput type="text" 
name="PostCode" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tt>
<tr><td class="text">Nop0;</td><td align="center" >< input type="text" 
name="Nomos" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td class="text">Δήμος</td><td align="center"xinput type="text" name="Dimos" 
class="FormInput" maxlength="30"></td></tr>
<tr><td class="text">060i</td><td align="center"><input type="text" name="Street" 
class="FormInput" maxlength="30"x/td></ti>
<tr><td class="text">Ap. Ktipiou</td><td align="center"><input type="text" 
name;="BNum" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Mova8a</font></td><td align="center"><input type="text" 
name="Unit" class="FormInput" maxlength="30"></td></tr>
<tr><td cokpan="2"x/tdx/tr>

<tr><td colspan="2"></td></tr>

<%
set PosRS=nothing 
set PosSQl^nothing 
conn .close 
%>

<tr><td colspan="2" align="center">
<table width="100%" ceUspacing="0" cellpaddmg="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="hidden" value="" name="HasMore">
<input type="button" name="gosbb" value= "&#55" class="formbuttons" 
onclick^'location.rcplaccCncwcn^.asp')" dtlc="I(rropix0 Εκπαίδευσης">
<input type="submit" name="gosbb" valuer "&#56" class="formbuttons" ηΰε="Αποδοχή 
/ Καταχώρηση">
<input type="button" name="goccb" value= "&#%" class="formbuttons" οΰε="Επιπλέον 
Επαγγελματική Εμπειρία" onclick="MoreDeg()">
<input type="reset" name="gosbb" value = "&#113" class="formbuttons" 
tide=" Καθαρισμός" >
<input type="button" name="gosbb" value = "&#114" class="formbuttons" θθε="Έξοδος" 
onclick="location.replaceCdefault.asp')">
</form>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr>

</table>
</body>
</html>

Όνομα Αργείου Newempdo3.asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή των δεδομένων για την επαγγελματική εμπειρία στη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <1—"include filc="includt,s/d.sn.a>'p"—> 
<%
HasMore=request("HasMore")
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PosSQL2="Select * FROM Categories order by CatName asc"

Set PosRS2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS2,Open PosSQL2, conn, 3, 3 
%>
<html>
<meta http-eqmv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title>Υποψήφιος Εργαζόμενος - Στοιχεία Επαγγελματικής Εμπειρίας</όΐ1ε> 
clink rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
<sctipt language="JavaScript"> 

function MoreDegQ 

{
document. forms.nrf.HasMore.value='YES'; 
document. forms.nrf.submit();

).
</script>
<body>
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf" action="newenipdo3.asp" method="post">
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Στoιχeiα 
Επαγγελματικής Eμπειρίaς</td></tr>
<tr><td class="text" > Κατηγορία Eργασίας</td>
<td align="center">
<select class="FormSelectL" name="DegreeMinor" 
onchange="locaoon. rep lacefnewemp3.asp?actpos='+this. value)">
<option></option>
<%

for i = 1 to PosRS2.recordcount 
%>
<option value="<%=PosRS2.fields(0).value%>" <%if 
trim(Actpos)=trim(PosRS2. fields(0) .value) then%>selected<%end 
if%»<%=PosRS2.ficlds(l).valuc%></option>
<%
PosRS2.movenext
next
%>
</select>

</tdx/tr>

<tr><td class="text">00in)</tdxtd align="center">
<select class="FormSelectL" name="PositionID">
<option></option>
<%
for i = 1 to PosRS.recordcount 
%>
<option value="<%=PosRS.fields(l).value%>"x%=PosRS.fields(0).value%x/option> 
<%
PosRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Tono6eoia ©etn^c/tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="PositionLocation" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td class="text">Αποδοχές Πρόσληψης <font
color="orange">(&#128;)</font></td><td align="center"><input type="text" 
name="MoneyStart" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tr><td class="text">Aποδοχές Αποχώρησης <font
color="orange">(&#128;)</fontx/td><td align="center"><input type="text" 
name="MoneyEnd" class="FormInput" maxlength="30"></td></tr>___________________
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response.wri te(instsql)
Set IN SRS=Server. CreateOb ject("ADODB .Reco rdset")

INSRS.Open INSTSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set INSSQL=nothing

IDSQL= "SELECT IDENT^CURRENTCInstiturions')"
Set IDRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
DegreeInstitution=idrs.fields(0).valiie 
set EDRS=nothing 
set IDSQL=nothing

DegreeEmp=session("NewEmp")

DegSQL="INSERT INTO Degrees (DegreeType, DegreeName, DegreeDate, DegreeMajor, 
DegreeMinor, Degreelnstitution, DegteeEmp) values"
DegSQL=DegSQL&"C"&DegreeType&,",",&DegreeName&,","'&DegreeDate&'","&Degree
Major&","&DegreeMinor&","&Degi3eeInstitution&","&DegreeErnp&")"

response.wri te(degsql)
Set ENSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open DegSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set INSSQL=nothing

conn .close
session.contents.temove("NewPword") 
session("CutDeg")=session("CutDeg")+l 

if HasMore<>"YES" then
response. redirect("newemp3.asp")

else
response. redirect("newemp2.asp") 

end if

%>

Όνομα Αρχείου Newemp3.asp

Σύντομη Περιγραφή Φόρμα με τα δεδομένα για τηνεπαγγελματική εμπειρία

Πηγαίος Κώδικας <!~#include file="includes/dsn.asp"—>
<%
ActPos=request(”ActPos") 

if ActPos="" then

PosSQL="Select * FROM Positions order by PositionName asc"

else

PosSQL="Select * FROM Positions WHERE CategoryID= "&ActPos&" order by 
PositionName asc"

end if

Set PosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS.Open PosSQL, conn, 3, 3
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<tx><td colspan="2"x/td></tr>

<tr><td colspan="2" align="center">
<table width="100%" cellspacing="0" ceUpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="hidden" value="" name="HasMote">
<input type="button" name="gosbb" value= "&#55" class="formbuttons" 
oncUck="locaoon.replaceCnewempl.asp')" ώ1ε="Προσωπικά Στοιχεία">
<input type="submit" name="gosbb" vahie= "&#56" class="formbuttons" όΰε="Στοιχεία 
Επαγγελματικής Εμπειρίας. Αν θέλετε να καταχωρήσετε επιπλέον πτυχίο, πατήστε το Επιπλέον 
Πτυχίο'.'">
<input type="button" name="goccb" valuer "&#96" class="formbuttons" ϋί1ε="Επιπλέον 
Πτυχίο" onclick="MoieDegO">
<input type="reset" name="gosbb" value = "&#113" class="formbuttons" 
title=" Καθαρισμός" >
<input type="button" name="gosbb" value= "&#114" class="formbuttons" όΰε="Έξοδος" 
onclick="location.iep laceCde fault, asp1)'^

</td>
</tr>
</table>
< / td>< / tr>
<%
set PosRS=nothing 
set PosSQl=nothing 
conn.close 
%>

</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου Newempdo2.asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή δεδομένων για το ιστορικό εκπαίδευσης στη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file=:"includcs/dsn.asp"-->
<%
HasMore=request("HasMore")
InsdtutionName=request("InstitutionName")
InstitutionType=tequest("InstitutionType")
I nstitutionDept=request("InstitutionDep t")
CounttyCode=request("CountryCode")
PostCode =request("PostCode")
Nomos=request("Nomos")
Dimos=request("Dimos")
Street=iequest(”Street")
BN um - requestf'BN um")
Unit=request("Unit")

DegreeType=request("DegteeType")
DegreeName=request("DegreeName")
DegreeDate — request("DegreeDate")
DegreeMajor=request("DegreeMajot")
DegreeMinor=request("DegreeMinor")

INSTSQL="INSERT INTO Institutions (InstitutionName, InstitutionType, InstitutionDept, 
CounttyCode, PostCode, Nomos, Dimos, Street, BNum, Unit) values" 
INSTSQL=INSTSQL&"('"8dnstitutionName&",,,"&InstitutionType&"V"&InstitutionDept& 
,",",&CountryCode&",,",&PostCode&",,",&Nomos&,",",&Dimos&",,",&Street&”,,,"&BNum 
&,",",&Unit&'")"
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if%»<%=PosRS2.fields(l).value%x/option>
<%
PosRS2.movenext
next
%>
</select>

</td></tr>

<tr><td class="text">Avuxeipevo £7tou8(iv</td><td align="center">
<select class="FormSelectL" name="DegreeMajor">
<option></option>
<%
for i = 1 to PosRS.recordcount 
%>
<option value="<%=PosRS.fields(l).value%>"><%=PosRS.fields(0).value%></option> 
<%
PosRS.movenext
next
%>
</select>

</td>
</tr>

<tr><td class="text">Tii7^ FhuxioiK/tdxtd align="center">
<select name="DegreeType" class="FormSelect">
<option value="I6iwtix0">I6^tix0</option>
<option νίΛιε="Δημύσιυ">Δημύσιο</option>
</select>
</tdx/tr>
<tr><td class="text">Ovopa Iltuxiou</tdxtd align="center"><input type="text" 
name="DegreeName" class="FormInput" maxlength:=n10"x/tdx/tr>
<tr><td ςΐ385="ΐεχΐ">Ημερομηνια ATto\x^;</tdxtd align="center"><input type="text" 
name="DegreeDate" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tr><td class^text'^Ovopot I6p0patog</td><td align="center"xinput type="text" 
name="InstitutionName" class="FormInput" maxlength="30"x/tdx/tr>
<tr><td class="text">Tuxo;</td>
<td align="ccntcr">
<select class="FormSelect" name="InstitutionType">
<option></option>
<option ν8ΐηε="Πανεπιστήμιο">Πανεπισιήμιο</ορόοη>
<option value="TEI">TEI</option>
< option value="IEK">IEK</option>
<option ν3ΐυε='Τεχνικό Λύκειο">Τεχνικό Λύκειο</ορϋοη>
<option νβΙιιε^'ΊΤολυκλαδικό Λύκειο">Πολυκλαδικό A6xeio</option>
<option value="OAEA">OAEA</option>
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Tp^po(</tdxtd align="center"xinput type="text" 
name="InsdtutionDept" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>

<tr><td class="text">Kii)6tx0; Xiigagc/tdxtd align="center"><input type="text" 
name="CountryCode" class="FormInput" maxlength="10"x/td></tr>
<tr><td class="text">Totxu6gopix0; Κώδικας</tdxtd a]ign="center"xinput type="text" 
name="PostCode" class="FormInput" maxlength="10"></td></tr>
<tr><td class="text">Nop0i</td><td align="center"><input type="text" 
name-'Nomos" class="FormInput" maxlength="10"x/tdx/tr>
<tr><td class="rext">A^po5</rd><fd align="center"xinput type="text" name="Dimos" 
class="FormInput" maxlength="30"x/td></ti>
<tr><td class="text">080g</td><td align="center"><input type="text" name="Street" 
class="FormInput" maxlength="30"></td></tr>
<tr><td class="text">Ag. Ktipiouc/tdxtd align="center"><input type="text" 
name="BNum" class="FormInput" maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td class="text">Mova8a</fbnt></td><td align="center"xinput type="text" 
name="Unit" class="FormInput" maxlength="30"x/tdx/tr>
<tr><td colspan="2"x/tdx/tr>
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ActPos=request(" ActPos") 

if ActPos="" then

PosSQL="Select * FROM Positions order by PositionName asc"

else

PosSQL="Select * FROM Positions WHERE CategoryID= "&ActPos&" order by 
PositionName asc"

end if

Set PosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS.Open PosSQL, conn, 3, 3

PosSQL2= "Select * FROM Categories order by CatName asc"

Set PosRS2=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

PosRS2,Open PosSQL2, conn, 3, 3

%>
<html>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<ϋΰε>Υποψήφιος Εργαζόμενος - Ιστορικό Εκπαίδευσης</title >
<link rel="stylesheet" href="includes/wotk.css" type="text/css">
<script language="JavaScript"> 

function MoteDegQ 
{

document, forms. ηΓΓΗ83ΜθΓ6.ν3]ηε=ΎΕ5ι; 
document, forms.nrf.submit();

}
</sctipt>
<body>
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%” border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf' action="newempdo2.asp" method="post"> 
<%ifsession("NewEmp")<>"" AND session(”NewPwoni")<>"" then%> 
<%session("CurDeg")=1 %>
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">H 
καταχώρησή σας έγινε κανονικά, με </td></tr>
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">κωδικό <font 
color="orange"><%=session("NewEmp")%></font> και password <font 
color="orange"x%=session("NewPword")%x/font>. </td></tr>
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" 
bgcolor="#lC0971"xhr></tdx/tr>
<%end if%>
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#lC0971">Ioropw0 
Εκπαίδευσης - Πτυχίο <%=session("CutDeg")%></td></tr>
<tr><td class="text"> Κατηγορία Πτυχίου</ίό>
<td align="center">
<select class="FormSelectL" name="DegreeMinor" 
onchange="location.replaceCnewemp2.asp?actpos='+this.value)">
<option></option>
<%

for i = 1 to PosRS2.recordcount 
%>
<option value="<%=PosRS2.fields(0).value%>" <%if
trim(Actpos)=trim(PosRS2.fields(O).value) then%>selected<%end__________________________
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συγκεκριμένα:<Λ<1></ΐ:ι:>
<tr><td class="text" colspan="2" align="center"> Κωδικός Εισόδου: <font 
colors "orange"><%=session("NewFixm ")%></font></td></tr> 
<tr><td class="text" colspan="2" align="center">Passwotd: <font 
colot="ocange"><%=ThePass%></fontx/tdx/tr>
<tr><td colspan="2" align="center"><input type="button" value="nioti)" 
class="FormButton" onclick="location.ieplace('default.asp')"x/tdx/tr> 
</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου updfirml.asp

Σύντομη Περιγραφή Ανανέωση των δεδομένων που σχετίζονται με το προφίλ της εταιρείας

Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<!—#include file="includes/form_xmLasp"—>
<%

session, timeou t= 100

EMPRSQL="SELECT * FROM Firm WHERE FirmID="ScsessioiifNewFirm")
Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open EMPRSQL, conn, 3, 3

FirmlD^INSRS.fields^). value 
Pword=IN SRS. fields(l) .value 
FN ame=IN SRS. fields(2) .value 
DTide=INSRS. fields(3) .value 
BType=ENSRS.fields(4).value 
Country=INSRS.£ields(5). value 
PostCode=INSRS.fields(6).value 
City=INSRS. fields (7) .value 
Nomos=INSRS.fields(8).value 
StTeet=INSRS.fields(9). value 
BNum=INSRS.fields(10).value 
Unit=INSRS. fields(ll). value 
CountryCode=INSRS.fields(12). value 
AreaCode=INSRS.fields(13). value 
PhoneNumber=INSRS.fields(14).value 
Approach=lNSRS.fields(15). value 
Park=INSRS.fields(16).value

set EMPRSQL=nothing 
set EMPRSQL=nothing

%>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253"> 
<οόε>Εταιρία - Προφίλ</θί1ε>
<link rel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
</head>
<body onload="LoadXMLO " >
<center>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolot="navy" 
height="580">
<form name="nrP' action="updfirmldo.asp" method="post">
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" 
bgcolor="# 1C0971" >Προφίλ< / td> < / tr>
<tr><td class="text">Κωδικός Eioo6ou</td><td align="center"><input 
value—"<%=Pword%>" type="text" name="Pword" class="FormInput" 
maxlength="20"></td></tr>
<tr><td class="text">Exii>w^ia</tdxtd align="center"><input value="<%=Fname%>" 
type="text" name="FName" class="FormInput" maxlength="20"x/tdx/tr>
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<tc><td class="text">AiaxgttiK0g Titko?</td><td align="centet"xinput 
value="<%=DTide%>"type="text" name="DTide" class="FormInput" 
maxlength="20" ></td></tr>
<tr><td class=”text"> Αντικείμενο Egyaoni>v</td>
<td align="center">
<select name="BType" class="FormSelectL">
<option></option>
<%for i = 1 to BTypeRS.recotdcount%>
<option value="<%=BtypeRS.fields(0).Value%>" <%if 
trim(BTypeRS.Fields(0).value)=ttini(BType) then%>selected<%end 
if"Vo>><%=BtypeRS.fields(l).Value%></option>
<%
BTypeRS.movenext
next
set BTypeRS=nothing 
%>
</select>
</td></t t>

<tr><td class="text">Xώρ(3l</td>
<td align="center">
<select class="formselect" name="CNT" onchange="CNC.value=this.value;if 
(this.value^'301) {OTS.selectedIndex=OrNMX.value=";OTS.disabled=true} else {OTS.disabled 
=false}">
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Taxu8gopix0; Κώδικας</td><td align="centet"xinput type="text" 
name="PKP" class="FonnInputSS" maxlength="3">&nbsp;<input 
value="<%=PostCode%>" type="text" name="PostCode" class="FormInputM" 
maxlength=" 10"></td></tr>
<tr><td οΐ355="ίεχΐ">Δήμος</td>
<td align="center">
<select class="fonnselect" name="OTS" onchange="nomos(this.value)">
</select>
</td></tr>
<tr><td class="text">Noμός</tdxtd align="centet"><input value="<°/o=Nomos%>" 
type="text" name="NMX" class="FormInput" maxlength="30" readonly></tdx/tr> 
<tt><td class="text">080i</td><td align="center"><input value="<%=Street%>" 
typc="tcxt" namc="Sticct" class="Fo£mInput" maxlcngth="30"x/tdx/tr>
<tr><td ckss="text">Ag. Ktigioo</td><td align="center"xinput 
value="<%=BNum%>" type="text" name="BNum" class="FormInput" 
maxlength="30"x/tdx/tt>
<tr><td class="text">Mova8a</fontx/td><td align="centet"xinput 
value="<%=Unit%>" type="text" name="Unit" class="FocmInput" 
maxlength="30"></td></tr>
<tr><td colspan—"2"></rd></tr>

<tr><td class="text"> Κωδικός Xci>go«;</tdxtd align="center"xinput 
value="<%=CountryCode%>" type="text" name="CNC" class="FormInput" 
maxlength=" 10" >< / td >< / tr>
<trXtd class="text"> Κωδικός Περιοχής</td><td align="center"xinput 
value="<%=AreaCode%>" type="text" name="AreaCode" class="FotmInput" 
maxlength="30"x/td></tr>
<tr><td ςΐ355="ΐεχΐ">Αριθμός Συvδρoμητή</tdxtd align="center"><input 
value="<%=PhoneNumbec%>" type="text" name="PhoneNumbet" class="FormInput" 
maxlength="30" x / td >< / tr>

ctrXfd εΐ3ΐϊί="ιεχί">Οδηγίες ngooeyyi(7T£</fdxtd align="center"><input 
value="<%=Approach%>" type="text" name="Approach" class="FotmInput" 
maxlength="30"></td></tr>
<tt><td ς1χ$5="ίεχί">Οδηνίες Στάθμeυσης</tdxtd align="centec"xinput 
value="<%=Patk%>" type="text" name="Patk" class="FormInput" 
maxlength=" 30" >< / td>< / tt>

<tr><td colspan="2" align—"centet">
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<table width="100%" cellspacing="0" ceUpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="submit" name="gosbb" value= "OK" dass="formbutton" title="Icnopix0 
Εκπαίδευσης" >
</form>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</body>
</html>
<%conn.close%>

Όνομα Αργείου updfirmldo.asp

Σύντομη Περιγραφή Εγγραφή των δεδομένων που σχετίζονται με την ανανέωση των στοιχείων του προφ’ιλ της 
εταιρείας στη βάση

Πηγαίος Κώδικας <l~#includc file-"iiicludcs/dsn.asp"~>
<%

Pword =request("Pword")
FName =request("FName")
DTitle =request("DTitle")
BType =request("BType1')
Country =request("CNT")
if country="" then 

country="0" 
end if
PostCode =request("PostCode")
City =request("OTS")

if city ="" then

city="0"

end if

Nomos =request("NMX")
Street =request("Street")
BNum =request("BNum")
Unit =request("Unit")
CountryCode =request("CNC")
AreaCode =request("AreaCode")
PhoneN umber = request("PhoneN umber")
Approach =request(" Approach")
Park =request("Park")

FirmSQL="UPDATE Firm SET PWord=,"&PWord&'"> FName=',,&FName&"', 
DTitle="'&DTitle&'", BType="&BType&", Country="&Country&", 
PostCode=,"&PostCode&"', City="&City&", Nomos-"&Nomos&"', Street="l&Street&",, 
BNum="'&BNum&'") Unit="'&UNit&'", CountryCode=:",&CountryCode&"1, 
AreaCode=",&AreaCode&"', PhoneNumber="'&PhoneNUmber&"', 
Approach="'&Approach&"', Park='"&Park&"' WHERE FirmID=" & session("NewFirm")

response.wri te(FirmSQL)

Set INSRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

INSRS.Open FirmSQL, conn, 3, 3 
set INSRS=nothing 
set FirmSQL=nothing

'IDSQL="SELECT IDENT_CURRENT(’Firm')"
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'Set IDRS=Server.CreateObject("ADODB.Recocdset") 
' IDRS.Open IDSQL, conn, 3, 3 
' NewFirm=idrs.fields(0).value 
' set IDRS=nothing
' set IDSQL=nothing

'session("NewFiim") =N ewFirm 
'session("NFPwd")=Pwotd

response.redirect(" tasks.asp")

%>

Όνομα Αρχείου Positions_firm.asp

Σύντομη Περιγραφή Είναι το container που εμφανίζεται το xml για τις θέσεις εργασίας

Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<θ8ε>Θέσεις Εργασίας</ώ1ε>
<link rel="stylesheet" htef="work.css" type="text/css">
<script src="xmlNav.js">
</sctipt>

</head>
<body>

<xml id="EMP">
<?xml version="1.0"?>
<l--#include file="xmlpos.asp"—>
</xml>

<h2 style="color: navy; font-family: Verdana,sans-setif">KaT0Xoyoc Θέσεων Εργασίας 
(<%=mcount%>)</h2>

<table border="0" style="font: lOpt Verdana,sans-serif; color navy; background-color 
rgb(255,255,200)" cellpadding="5">

<tr>
<td>Yπeύθυvoς Toμέα</td>
<td colspan="3"Xspan style ^"background: white; width:150; border: inset; border- 

width:!" dataSrc="#EMP" datand="Sector"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Tύπoς (2) </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width: 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Type2"></span>
</td>
<tdx/td>
<tdx/td>

</tr>

<tr>
<td>Περιγραφή</td>
<td><span style="background: white; width:150; border inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="PlDesc"x/span>
</td>
<^>Κατάσιαση</ td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Status"x/span>
</td>

</tr>
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<tr>
<td> Κατηγορία*:/td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="CatName"></span>
</td>
<td>0e^</td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="PositionName"></span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>TirXo?< /td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Title"></span>
</td>
<^>Περιγραφή</td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; bordet-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="EmpDesc"></span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Eitine8o< /td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="EmpLevel"></span>
</td>
<td> Κω8ικός< /td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width: 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="SQLID"x/span>
</td>

</tr>
< script language="JavaScript"> 
function GoDeI(para, para2)
{

if (paral=")
{

window.openCdelpos.asρ?pos='+paΓa+'&pos2='+para2,,delwin'),width=10,height=10,);
Ιοοεοοη.ΓερίΒεε^Ροβίΰοηε^ρ');

}
}
</script>

<form name ="BF">
<input type="hidden" name="delR" dataStc="#EMP" dataFld="SQLID">
<input type="hidden" name="delR2" dataSrc="#EMP" dataRd="EMPID">
</form>

<tr>
<td colspan="3" align="center">

<input type="button" class="formbutton" vahie="loq" 
onClick=" firstQ ">< / input>

<input type="button" class="formbutton" νε1υε="Προηγούμενος" 
onClick="p re vious() ">< /input>

<input type="button" class="formbutton" vaiue="Ea0pevoc" 
onClick="next()"></input>

<input type="bufton" class="formbutton" value="TeX£UTaiog" 
onClick^ "last()" > < /input>

</td>
</tr>

<form name="tft">
<tr>
<td><select name="tst" style="visibility:hidden" ></select>
</td>
</tr>___________________________________________________________________________
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</form>

</table > 
</body> 
</html>

Όνομα Αρχείου Xmlemp.asp

Σύντομη Περιγραφή Εμφανίζει όλους τις θέσεις εργασίας από τη βάση δεδομένων

Πηγαίος Κώδικας <!--#mclude hlfc="dsn.asp"—>
<%
nl=chr(l 0)&chr(l 3) 
nl=chr(10) 
qt=chr(34) 
s3=" ”

XMLSQL="Select * FROM employee"

Set XMLRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

XMLRS.Open XMLSQL, conn, 3, 3 

%>

<emps>
<%
for l = 1 to XMLRS.recordcount 

response.write("<emp>"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(0).name&">"e£XMLRS.fields(0).value&"</"&X 

MLRS.fields(0).name&”>"&nI)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(l).name&">"&XMLRS.fields(l).value&"</"&X 

MLRS.fields(l).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(2).name&">"&XMLRS.fields(2).value&"</"&X 

MLRS.fieIds(2).name&">"&nI)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(3).name&">"&XMLRS.fields(3).value&"</"&X

MLRS.fields(3).name&">”&nI)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(4).name&">"&XMLRS.fields(4).value&"</"&X

MLRS.fields(4).name&">"&nl)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(5).name&">"&XMLRS.fields(5).value&"</"&X 

MLRS.fields(5).name&">"&nI)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS. fie lds(6).name&">"SrXMLRS.fields(6).value&"</"<SiX 

MLRS. fields(6) .name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(7).name8i">"&XMLRS.fields(7).value&"</"&X 

MLRS.fields(7).name&">"&nl)
response.write(s3&,,<"&XMLRS.fields(8).name&">"afXMLRS.fields(8).value&"</"&X

MLRS.fields(8).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(9).name&">"&XMLRS.fields(9).value&"</"&X 

MLRS.fields(9).name&">"&nI)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(10).name&">"&XMLRS.fields(10).value&"</"& 

XMLRS.fields(10).name&">"&nI)

'response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(ll).name&">"&XMLRS.fields(l l).value&"</"etXM 
LRS.fields(ll).name&">"&nI)

response .write(" < / emp > "&nl)
XMLRS.movenext
next
%>
</emps>
<%
set XMLRS=nothing 
set XMLSQL=nothing 
conn .close 
%>
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Όνομα Αρχείου Xmlpos.asp

Σύντομη Περιγραφή Δημιουργεί το xml για τις θέσεις εργασίας

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file —"dsn.asp"—>
<%
nl=chr(10)&chr(13) 
nl=chr(10) 
qt—chr(34) 
s3=" "

XMLSQL="select SQLID, EmpType.EmpTypelD as EMPID, PLaceCode , Sector, Type2, 
Placements.Description AS PIDesc, status, CatName, PositionName, Tide, 
EmpType.Description AS EmpDesc, EmpLevel from placements. Categories, Positions, 
EmpType WHERE Placements.PLaceTypeID=Posidons.PositionID AND 
Categories.CatID=Positions.CategoryID AND EmpType.EmpCateg=Categories.CatID 
AND FirmID="&session("NewFirm")

Set XMLRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

XMLRS.Open XMLSQL, conn, 3, 3 
mcount=XMLRS. recordcount 
%>

<emps>
<%
fori = 1 to XMLRS.recordcount 

response.■wnte("<emp>"eai I)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(0).name&">"&XMLRS. fie lds(0).value&"</"&X 

MLRS. fields(O) .name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(l).name&">"&XMLRS.fields(l).value&"</"&X 

MLRS.fields(l).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(2).name&">"&XMLRS.fields(2).value&"</"&X 

MLRS.fields(2).name&">"&nl)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(3).name&">"&XMLRS.fields(3).value&"</"&X

MLRS.fields(3).name&”>"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(4).nameiSi">"iSrXMLRS.fields(4).value&"</"&X 

MLRS. fields(4) .name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(5).name&">"&XMLRS.fields(5).valiie&"</"&X 

MLRS.fields(5).name&">"&nI)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(6).name&">"&XMLRS.fields(6).value&"</"&X 

MLRS.fields(6).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(7).name&">"&XMLRS.fields(7).value&"</"ecX 

MLRS.fields(7).name&">"&nI)
response.wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(8).name&">"&XMLRS.fields(8).value&"</"&X 

MLRS. fields(8). name&" > "&nl)
response. writE(s3&"<"&XMLRS.fields(9).name&">”&XMLRS.fields(9).value&"</"&X 

MLRS.fields(9).name&">"&nI)

response.wri te("</emp>"&nl)
XMLRS.movenext
next
%>
</emps>
<%
set XMLRS=nothing 
set XMLSQL=nothing 
conn.close 
%>

Όνομα Αρχείου xmlN av.js

Σύντομη Περιγραφή Javascript συναρτήσεις
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Πηγαίος Κώδικας function firstQ { 
EMP.recordset.moveFirstO;

}
function previousQ (
if(EMP. record set.absoluteposition>l)

EMP.recordset.movePreviousO;
)
function next() {

if(EMP.recordset.absoluteposition < 
EMP.recordsetrecordcount) 
EMP.recordset.moveNextO;

}
function last() { 

EMP.recordset.moveLastO;
)

Όνομα Αργείου SearchEmp.asp

Σύντομη Περιγραφή Φόρμα αναζήτησης εργαζομένου

Πηγαίος Κώδικας <l~#include file="includes/dsn.asp"—>

<%

jc=request("JC") 

if jc="" then

STSQL="SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select DegreeMajor from 
Degrees)"

JTSQL="SELECT * FROM Positions WHERE CategorylD in (select EmpCateg from 
EmpType)" 
else

STSQL="SELECT * FROM Positions WHERE PositionID in (select DegreeM\ajor
from Degrees) AND CategoryID=,M&jc&...

JTSQL="SELECT * FROM Positions WHERE CategorylD in (select EmpCateg from 
EmpType) AND CategoryID=,"&jc&"", 
end if

Set STRS=Server.CteateObject("ADODB.Recordset")

STRS.Open STSQL, conn, 3, 3

JCSQL="SELECT ' FROM Categories WHERE CatID in (select EmpCateg from 
EmpType)"

Set JCRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

JCRS.Open JCSQL, conn, 3, 3

Set JTRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

JTRS.Open JTSQL, conn, 3, 3

DimosSQL="SELECT * FROM Dimoi WHERE DimosID in (select City from Employee)"

Set DimosRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

DimosRS.Open DimosSQL, conn, 3, 3 
%>

<html>
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<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
< tide > Αναζήτηση Εργαζομένου</dde>
<link iel="stylesheet" href="includes/work.css" type="text/css">
</head>
<body>

<center>
<table ceUspacing="0" cellpadding="0" width="50%" border="l" bordercolor="navy" 
height="580">
<form name="nrf" action="../xml/searchresults.asp" method="post">
<tr><td class="FormTitle" colspan="2" align="center" bgcolor="#l C0971 ">Αναζήτηση 
EQyaCopevou</td></tr>

<tr><td class="text">Ka^Y09ia EQYaoia;</td><l~300~>
<td align="center">
<select name="JobCat" class="FormSelectL" 
onchange="location.replaceCSeatchEmp.asp?JC='+this.value)">
<opdon></option>
<%
for i = 1 to JCRS.tecordcount 
%>
<oprion value="<%=JCRS.fields(0).value%>" <%if trim(jc) =trim(JCRS.fields(0).value) 
then%> selected <%end if%»<%=JCRS.fields(l).value%></option>
<%
JCRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>
<tr><td ε1χ35="ίεχΐ">Θέση EgYaoia?</td><l—300— >
<td align="center">
<select name="JobType" class="FormSelectL">
<oprion></option>
<%
for i = 1 to JTRS.recordcount 
%>
<option value="<%=JTRS.fields(l).value%>"><%=JTRS.fields(0).value%x/option> 
<%
JTRS.movcncxt
next
%>
</select>
</td></tr>

<tr><td class="text">Avrtxeipevo £jtou8c!>v</td><l~300~>
<td align="center">
<select name="StudObj" class="FormSelectL">
<optionx/option>
<%
for i = 1 to STRS.recordcount 
%>
<opdon value="<%=STRS.fields(l).va]ue%>"x%=STRS.fields(0).value%x/option> 
<%
STRS.movenext
next
%>
</select>
</fd></tr>

<td align="center"x/td></tr>
<tt><td class="text">Δήμoς</td><!—300—>
<td align="center">
<select name="Dimos" class="FormSelectL">
<oprion></option>
<%
for i = 1 to DimosRS.recordcount 
%>
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<option
value="<%=DimosRS.fields(0).value%>"x%=DimosRS.fields(l).value0/o></option>
<%
DimosRS.movenext
next
%>
</select>
</td></tr>

<tr><td colspan="2" align="centet">
<table width="100%" cellspacing="0" ceUpadding="0">
<tr>
<td align="center">
<input type="submit" name="gosbb" value= "OK" class="formbutton">
</fonn>
</td>
</tr>
</table>
</td></tr></table>
</body>
</htmI>

Όνομα Αρχείου Xmlies.asp

Σύντομη Περιγραφή Περιέχει το xml για τα αποτελέσματα αναζήτησης

Πηγαίος Κώδικας <!—#include file="dsn.asp"—>
<%
nl=chr(10)&chr(13) 
nl=chr(l 0) 
qt=chr(34) 
s3=" "

J obCat=request("J obCat")
J obT ype=tequest("J obT ype")
StudObj=tequest("StudObj")
Dimos=request("Dimos")

MainSQL= "SELECT Employee.*, Dimoi.DimosName, Countries.CountryName FROM 
Employee, Dimoi, Address, Phone, Countries WHERE Employee.City=DimoiX)imosED 
AND Employee.Address=Address.AddresslD AND "
MainSQL=MAinSQl&" Employee.Phone=Phone.PhoneID AND 
Countries.CountryPhone=Employee.Country"

ifJobType <>"" then

MainSQL=MainSQL&" AND Code IN (select EmployeelD FROM Employer WHERE 
PositionID="&J obTypeSc") "

end if

if StudObj <>"" then

MainSQL=MainSQL&" AND Code IN (select DegreeEmp FROM Degrees WHERE 
DegreeMajor="&JobType&")"

end if

if dimoso”" then

MainSQL=MainSQL&" AND City="&dimos 

end if
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Set XMLRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

XMLRS.Open MainSQL, conn, 3, 3 

mcount=XMLRS. recordcount 

%>

<emps>
<%
for i = 1 to XMLRS.recordcount 

response, write ("<emp>"&nl)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(0).name&">"&XMLRS.fields(0).value&"</"&X

MLRS.fields(0).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(l).name&">"&XMLRS.fields(l).value&"</"&X 

MLRS.fields(l).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(2).name&">"&XMLRS.fields(2).value&"</"&X 

MLRS.fields(2).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(3).name&">"&XMLRS.fields(3).value&:"</"&X 

MLRS.fields(3).name&">"&nI)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(4).name&">"&XMLRS.£ields(4).value&"</"&X 

MLRS.fields(4).name&">"&nI)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(5).name&">"&XMLRS.fields(5).value&"</"&X 

MLRS. fields(5) ,name&" > "&nl)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(6).name&">"&XMLRS.fields(6).value&"</"&X 

MLRS.fields(6).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(7).name&">"&XMLRS.fields(7).va]ue&"</,’&X 

MLRS. fields(7) ,name&" > "&nl)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(8).name&">"erXMLRS.fields(8).value&"</"&X

MLRS.fieIds(8).name&">"&n])
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(9).name&">"&XMLRS.fields(9).value&"</"&X

MLRS. fields(9) .name&">"&nl)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(10).name&">"&XMLRS.fields(10).value&"</"& 

XMLRS. fields(l 0) .name&"> ”&nl)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(ll).name&">"&XMLRS.fields(l l).value&"</"& 

XMLRS. fields(ll).name&">"&nl)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS. fields(12).name&">"8rXMLRS.fields(l 2). value&"</"& 

XMLRS. fields(l 2) ,name&" > "&nl)
response. writc(s3&"<"&XMLRS.ficlds(13).namc&">"&XMLRS.ficlds(13).valuc&"</"& 

XMLRS.fields(13).name&">"&nI)
t

response. write(s3&" <"&XMLRS. fields(l 4) .name&">"&XMLRS.fields(9) .value8£"</ "&X 
MLRS.fields(14).name&">"&nI)
I

response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(15).name&">"&XMLRS.fields(10).value&"</"& 
XMLRS. fields(15).name&">"&nl)
I

response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(16).name&">"&XMLRS.fields(ll).value&"</"& 
XMLRS. fields(16).name&">"&nl)

response.write("</emp>"&nI)
XMLRS.movenext
next
%>
</emps>
<%
set XMLRS=nothing 
set XMLSQL=nothing 
conn.close 
%>

Όνομα Αρχείου Suggested.asp

Σύντομη Περιγραφή Αρχείο για τους προτεινόμενους εργαζομένους. Το σύστημα προτείνει στην επιχείρηση
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Πηγαίος Κώδικας <html>
<head>
<Μΐε>Κατάλογος Εργαζομένων</όΰε>
clink rel="stylesheet" href="work.css" type="text/css">
<script src=l,xmlNav.js">
</script>

</head>

<body>

<xml id="EMP">
<?xml version="1.0"?>
<1—#include file="xmlsug.asp"->
</xml>

<h2 style="color: navy; font-family: Vcrdana,sans-serif'>rigOTeiv0pEvoi Εργαζόμενοι 
(< %—mcount%>) < / h2>

<table botdet="0" style="font: lOpt Verdana,sans-serif; color navy; background-color: 
rgb (255,255,200)" cellpadding="5">

<tr>
<ΐά>Κωδικός</td>
<td colspan="3"><span style="background: white; width:150; border: inset; border- 

width:!" dataSrc=”#EMP" dataFld-'Code"></span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>Nόμιμo Όνομα </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="LegalName"></span>
</td>
<td></td>
<td></td>

</tr>

<tr>
<td>npotip0ptvo Όνομα </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inser, border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="PrefName"x/span>
</td>
<td>Aciirepo Ovopa</td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width: 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="SecondName"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td>E7ii6ero </td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width. 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="LastName"></span>
</td>
<td>Affix</td>
<td><span style="background: white; width:150; border: inset; border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="Affix"></span>
</td>

</fr>

<tr>
<td>X(iga </td>
<td><span stvle="background: white; width:150; border inser, border-width:l" 

dataSrc="#EMP" dataFld="CountryName"x/span>
</td>
<td>Πόλη</td>
<td><span style="background: white; width:150; border inset; border-width:!"
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dataSrc="#EMP" dataFld="DimosName"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
*^>Διεύθυνση </td>
<td>

<span style="background: white; widtlvlOO; border: inset; border-width: 1" 
dataSrc="#EMP" dataFld="Street"></span>

<span style:="background: white; width:50; border inset; border-width:l" 
dataSrc="#EMP" dataFld="BNum"x/span>

</td>
<td>Tr|>i(p(>)vo</td>
<td><span style="backgTound: white; width:150; border: inset; border-width: 1" 

dataSrc="#EMP" dataFld="PhoneNumber"x/span>
</td>

</tr>

<tr>
<td colspan="3" align="center">

<input type="button" class="formbutton" value="loi" 
onClick="fiist()"x/input>

<input type="button" class—"formbutton" ν3Κιε="Προηγούμενος" 
onClick="previousO"><:/input>

<input type="button" class="formbutton" value="Επόμένος” 
onClick="next()"x/input>

<input type="button" class="formbutton" νεΗε="Τελευταίος" 
onClick="last()" ></input>

</td>
</tr>

<form name="tfr">
<tr>
<td><select name="tst" style="visibility:hidden" ></select>
</td>
</tr>
</fotm>

</table>
</body>
</html>

Όνομα Αρχείου Xmlsug.asp

Σύντομη Περιγραφή Δημιουργεί το xml σχήμα για τα αποτελέσμεατα του συνδέσμου «Προτεινόμενοι Εργαζόμενου; 
στο περιβάλλον της επιχείρησης

Πηγαίος Κώδικας <1—#include file="dsn.asp"—>
<%
nl=chr(10)&chr(13) 
nl=chr(10) 
qt=cht(34) 
s3=" "

JobCat-request("JobCat")
J obType= request("J obType")
StudObj=request("StudObj")
Dimos=request("Dimos")

MainSQL="SELECT Employee.*, Dimoi.DimosName, Countries.CountryName,
Phone.PhoneNumber, Address.Street, Address.BNum FROM Employee, Dimoi, Address, 
Phone, Countries WHERE Employee.City=Dimoi.DimosID AND 
Employee.Addtess=Address.AddressID AND "
MainSQL=MAinSQl&" Employee.Phone^Phone.PhonelD AND
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Countries.CountryPhone=Employee.Country"

MainSQL=:MainSQL&" AND (Employee.Code IN (select EmployeelD FROM Employer 
WHERE PositionID in (select PLacements.PLaceTypelD from Placements WHERE 
PLaceFirm="8csession("newfirm")&")) OR Employee.Code in (select DegreeEmp FROM 
degrees where degreemajor in ((select PLacements.PLaceTypelD from Placements WHERE 
PLaceFirm="&session("newfirm'")&"))))"

'response.write(MainSQL)

Set XMLRS=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

XMLRS.Open MainSQL, conn, 3, 3 

mcount=XMLRS.recordcount 

%>

<emps>
<%
for i = 1 to XMLRS.recordcount 

response.write("<emp>"&nI)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(0).name&">"&XMLRS.fields(0).value&"</"&X 

MLRS.fields(0).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(l).name&">"&XMLRS.fields(l).value&"</"&X 

MLRS.fields(l).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(2).name&">"&XMLRS.fields(2).value&"</"&X 

MLRS.fields(2).name&">"&nI)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(3).name&">"&XMLRS.fields(3).value&"</"&X

MLRS.fields(3).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"ScXMLRS.fields(4).name&">"ficXMLRS.fields(4).value&"</"&X 

MLRS.fields(4).narne&''>"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(5).name&">"&XMLRS.fields(5).value&"</"&X 

MLRS.fields(5).name&">"&nI)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(6).name&">"&XMLRS.fields(6).value&"</"&X 

MLRS. fields(6) .name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(7).name&">"&XMLRS.fields(7).value&"</"&X 

MLRS. fields (7). namc&" > "&nl)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(8).name&">"&XMLRS.fields(8).value&”</"&X 

MLRS. fields(8) .name&" > "&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(9).name&">"&XMLRS.fields(9).value8c"</"&X 

MLRS.fields(9).name&">"&nI)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(10).name&">"&XMLRS.fields(10).value&"</"& 

XMLRS. fields(l 0). name&" > "&nl)
response. wnte(s3&"<"&XMLRS.fields(ll).name&">"&XMLRS.fields(l l).value&"</"& 

XMLRS.fields(ll).name&">"&nI)
response.write(s3&"<"&XMLRS.fields(12).name&">"&XMLRS.fields(12).value&"</"& 

XMLRS. fields(12).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(13).name&">"&XMLRS.fields(13).value&"</"& 

XMLRS. fields(13).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS.fields(l 4).name&">"&XMLRS.fields(l 4).value&"</"& 

XMLRS. fields(14).name&">"&nl)
response.wri te(s3&"<"&XMLRS.fields(l 5).name&">"&XMLRS.fields(l 5). value&"</"& 

XMLRS. fields(15).name&">"&nl)
response. write(s3&"<"&XMLRS. fields(l 6).name&">"&XMLRS.fields(16).value&"</"& 

XMLRS. fields(l 6) .namefit" > "&nl) 
response. write("</emp>"&nl)

XMLRS.movenexf
next
%>
</emps>
<%
set XMLRS=nothing 
set XMLSQL=nothing 
conn .close 
%>
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Παράρτημα Α4

Το παράρτημα Α4 παρουσιάζει τις τιμές που έχουν αποδοθεί στα πεδία:

• Αντικείμενο επιχειρήσεων — Κατηγορία επιχειρήσεων

• Τύπος εργασίας

• Θέση

Στους επόμενους πίνακες εμφανίζονται αναλυτικά οι τιμές των παραπάνω πεδίων. Ο πρώτος πίνακας αναφέρει 
όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της εφαρμογής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αμυντικά Συστήματα
Ασφάλειες
Βασικά Μέταλλα
Βιομηχανία Επίπλων
Γεωργία & Κτηνοτροφία
Διαφήμιση
Διάφορες
Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Διυλιστήρια
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής
Είδη Ενδυμασίας
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις
Εκπαίδευση
Ελαστικά & Πλαστικά
Εμπόριο & Κατασκευή Οχημάτων
Ενοικιάσεις Μεταφορικών Μέσων
Επενδύσεων
Επιβατηγός Ναυτιλία
Επικοινωνίας
Εστιατόρια
Ηλεκτρική Ενέργεια
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Ιντερνετ
Ιχθυοτροφεία
Καλώδια
Κατασκευαστ ικές
Κατασκευή Κοσμημάτων
Κατασκευή Οχημάτων
Κλωστ οϋφα ντ ουργίες
Κράτος
Λιανικό Εμπόριο
Μεταλλικά Προϊόντα
Μεταφ. Δραστηριότητες
Μεταφορές
Μηχανήματα & Είδη Εξοπλισμού
Ναυπηγεία
Ξενοδοχεία
Οργανισμοί
Ορυχεία & Λατομεία
Πληροφορικής
Προϊόντα καπνού
Προϊόντα Ξύλου & Φελού
Προϊόντα Χάρτου
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Σημαντ. Αλλαγή Δραστηριοτήτων
Συμβουλευτικές Εταιρείες
Συμμετογών
Τηλεόραση & Ψυγαγωγ'ια
Τηλεπικοινωνίες
Τράπεζες
Τρόφιμα- Ποτά
Τσιμέντα - Μη μεταλλ. Ορυκτά
Υγεία
Υδρευσης
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας
Χημικά
Χονδρικό Εμπόριο
Χρηματιστηριακές Εταιρείες
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν τους τύπους εργασιών και τις διαθέσιμες θέσεις για κάθε εργασία.

Γραμματ. Υποστ. / Εξυπ. Πελατών Υποστηρικτικοί Υπάλληλοι
Γραμματέας (Αποθήκη) Αποθηκάριος
Γραμματέας (Ασφάλειες) Εμπειρογνώμονας (Ασφάλειες)
Τηλ. Πωλήσεις (Ασφάλειες) Ερευνητής
Γραμματέας (Τομέας Υγείας) Νοσοκόμος
Γραμματέας (Γενικά) Ρεσεψιόν / Τηλ. Κέντρο
TeleMarketing Κλητήρας
Ρεσεψιόν / Τηλ. Κέντρο Διανομέας Φυλλαδίων
Κλητήρας Promoter
Γραμματέας Διεύθυνσης Supervisor (Διανομές/Promo)
Γραμματέας (Δημιουργικό Τμήμα) Οδηγός
Γραμματέας (Διανομές/Promo) Courier
Assist. Client Service (Διανομές/Pr... Merchandiser
Γραμματέας (Τμήμα Διαφήμισης) Βοηθός (Τμήμα Έρευνας Sc Ανάπτυξης)
Assist. Client Service (Διαφήμιση/Δ... Καθαριστής/ρια
Γραμματέας (Τμήμα Έρευν. & Αναπτ.) Οδηγός Φορτηγού
Βοηθός Ελεγκτή Οδηγός Δικύκλου
Ταμείας (Λογιστήριο) Εκπαιδευόμενος (Μηχανικός)
Γραμματέας (Τμήμα Λογιστήριου) Εργαζόμενος σε πλοίο
Γραμματέας (Τμήμα Μεταφορών) Εργαζόμενος σε Πρακτορείο
Γραμματέας (Τμήμα Marketing) Εργοδηγός
Τηλεφωνητής (Τμήμα Marketing) Call Center Support
Γραμματέας (Τμήμα ΜΜΕ) Τεχνική Υποστήριξη
Γραμματέας (Ναυτιλιακά) Εισπράκτορας
Γραμματέας (Νομικό Τμήμα) Θυρωρός
Γραμματέας (Τομέας Παραγωγής) Security
Help Desk Βοηθός (Τμήμα Ποιότητας)
Call Center Support Bartender
Γραμματέας (Τμήμα Πληροφορικής/Inte... Προσωπικό Ξενοδοχείου
Γραμματέας (Τμήμα Πωλήσεων) Διαχειριστής Bar
Τηλ. Πωλήσεις Διαχειριστής Εστιατορίου
After Sales Support Διευθυντής Ξενοδοχείου
Βοηθός (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) Μάγειρας
Γραμματέας (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) Σεφ
Γραμματέας (Τμήμα Προσωπικού) Σερβιτόρος/α
Γραμματέας (Τμήμα Ποιότητας) Front Office Manager
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Βοηθός (Τμήμα Ποιότητας) Ναυαγοσώστης / Θαλάσσια Σπορ
Γραμματέας (Χρηματιστηριακά) Υπάλληλος γραφείου
Στέλεχος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών. Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων
Υπάλληλος γραφείου Μεταφραστής
Pre Sales Support Ερευνητής Αγοράς
Μεταφραστής
Συντονιστής Εξυπηρέτησης Πελατών

Τμήμα Προσωπικού Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες
Γραμματέας (Τμήμα Προσωπικού) Web Designer
Διευθυντής Προσωπικού Project Manager
Εκπαιδευτής Προσωπικού - Trainer Υπ. Μηχανογράφησης
Υπεύθ. Μισθοδοσίας Μηχανικός Η/Υ
Υπεύθ. Προσλήψεων Μηχανικός Τηλεπ.
Υπεύθ. Εκπαίδευσης Μηχανικός Λογισμικού
Recruiter Project Engineer
Compensation & Benefits Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Organization Development Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής/Τη...
Βοηθός Υπευθ. Εκπαίδευσης Προγραμματιστής

Network System Operator / Administr...
Help Desk
Call Center Support
Dbase Specialist
Web Developer
Τεχνική Υποστήριξη
Network Engineer
Γραμματέας (Τμήμα Πληροφορικής/Inte...
Σύμβουλος IT
Τεχνικός Η/Υ
Τεχνικός Τηλεπ.
Σύμβουλος Εφαρμογών (IT)
Τεχνικός Δικτύων
Web Administrator
Πωλητής (Hardware/Software)
Business Analyst
Data Center Supervisor
System Administrator

Marketing Διαφήμιση / Δημ. Σχεσ.
Media Director Γραμματέας (Τμήμα Διαφήμισης)
Media Planer Media Director
Media Buyer Media Planer
Γραμματέας (Τμήμα Marketing) Παραγωγός Διαφήμισης
Διευθυντής Marketing Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων
Brand Manager Βοηθός Υπεύθ, Δημ. Σχέσεων
Group Brand Manager Υπεύθ. Client Service (Διαφήμιση/Δη...
Assistant Brand Manager Assist. Client Service (Διαφήμιση/Δ...
Ερευνητής Marketing Media Buyer
Εμπορικός Διευθυντής (Τμήμα Marked...
Υπεύθυνος Διαφήμισης
Υπεύθυνος TeleMarketing
Τηλεφωνητής (Τμήμα Marketing)
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Σύμβουλος Επικοινωνίας
Σύμβουλος Image Making
Product Manager
Assistant Manager
Marketing Executive
Marketing Trainee
Marketing Research Executive
Customer Relations Manager
Consumer Relations Manager
Business Development Director
Assistant Brand Manager Intern
Product Development Manager
Channel Development Manager

Διανομές / Promotion Πωλήσεις
Διανομέας Φυλλαδίων Merchandiser
Promoter Παραγωγός Διαφήμισης
Supervisor (Διανομές/Promo) Γραμματέας (Τμήμα Πωλήσεων)
Διευθυντής (Τμήματα Διανομών/Promo) Διευθυντής Πωλήσεων
Γραμματέας (Διανομές/Promo) Εμπορικός Διευθυντής (Τμήμα Πωλήσεω...
Τπεύθ. Client Servise (Διανομές/Pro... Πωλητής
Οδηγός Εμπορικός Αντιπρόσωπος
Courier Sales Supervisor
Merchandiser Ιατρικός Επισκέπτης
Assist. Client Service (Διανομές/Pr... Τηλ. Πωλήσεις

After Sales Support
Pre Sales Support
Πωλητής (Hardware/Software)
Μηχανικός Πωλήσεων
Product Specialist
Regional Sales Manager
Product Development Manager
Channel Development Manager
Πωλητής Δημοσίου
Pre-Sales Engineer

Δημιουργικό Τμήμα_____________
Διακοσμητής
Γραμματέας (Δημιουργικό Τμήμα)
Γραφίστας
Κειμενογράφος
Art Director
Φωτογράφος
Web Designer
Σκιτσογράφος
Animator / Multimedia
Σχεδιαστής κοσμήματος
Αργυροχρυσοχόος
Μεταφραστής
Κομμωτής/τρια
Αισθητικός_______________________
Σχεδιαστής Ρούχων

Νομικό Τμήμα_____________
Γραμματέας (Νομικό Τμήμα) 
Διευθυντής (Νομικό Τμήμα) 
Ασκούμενος Δικηγόρος
Νομικός Σύμβουλος_________
Δικηγόρος
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Τομέας Παραγωγής Τμήμα Ανάλυσης Ποιότητας
Εργάτης Επιστημονικός Σύμβουλος
Ειδικευμένος Χειριστής Μηχανήματος Χημικός Μηχανικός
Ανειδίκευτος Χειριστής Μηχανήματος Διευθυντής Τμήματος Ανάλυσης Ποιότη...
Project Manager Γραμματέας (Τμήμα Ποιότητας)
Γραμματέας (Τομέας Παραγωγής) Βοηθός (Τμήμα Ποιότητας)
Διευθυντής Παραγωγής Μηχανικός Ποιότητας
Εργοδηγός Στέλεχος Τμήματος Ανάλυσης Ποιότητας
Βοηθός Διεύθυνσης Παραγωγής Middle/Senior Manager (Industry)
Υπεύθ. Ποιότητας (Τομέας Παραγωγής) Τεχνολόγος Τροφίμων
Τεχνικός Διευθυντής Στέλεχος Διασφάλισης Ποιότητας
Μηχανικός Παραγωγής
Middle/Senior Manager (Industry)
Τεχνολόγος Τροφίμων
Production planer
Προϊστάμενος Βάρδιας

'Ερευνας & Ανάπτυξης Αποθήκη
Ερευνητής Διευθυντής Τμήματος Αποθήκης
Βιολόγος Υπ. Προμηθειών Αποθήκης
Μικροβιολόγος Αποθηκάριος
Γραμματέας (Τμήμα Έρευν. & Αναπτ.) Γραμματέας (Αποθήκη)
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας & Ανάπτ... Εργάτης
Project Manager Ειδικευμένος Χειριστής Μηχανήματος
Επιστημονικός Σύμβουλος Ανειδίκευτος Χειριστής Μηχανήματος
Βοηθός (Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης) Υπεύθυνος logistics
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων Purchasing Manager
Τεχνολόγος Τροφίμων Βοηθός Υπευθ. Logistics
Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων Buyer
Purchasing Manager
Ερευνητής Αγοράς

Μεταφορών Χρηματο-οικονομικά
Εργάτης Οικονομικός Αναλυτής
Ειδικευμένος Χειριστής Μηχανήματος Κοστολόγηση/Budgeting
Ανειδίκευτος Χειριστής Μηχανήματος Ελεγκτής
Υπεύθ. Μεταφορών Βοηθός Ελεγκτή
Οδηγός Φορτηγού Οικονομικός Διευθυντής
Οδηγός Δικύκλου Credit Control
Γραμματέας (Τμήμα Μεταφορών) Διαχείριση Διαθεσίμων

Αξιολογητής Επενδύσεων
Financial Controller
Πιστώσεις
Υπεύθυνος logistics
Financial Planner
Συντονιστής Εξυπηρέτησης Πελατών
Finance Trainee

Λογιστήριο Ασφάλειες
Λογιστής Σύμβουλος Ασφαλειών
Κοστολόγηση /Budgeting Παραγωγός Ασφαλειών
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Βοηθός Λογιστή Γραμματέας (Ασφάλειες)
Διευθυντής Λογιστηρίου Διευθυντής Καταστήματος Ασφαλειών
Ελεγκτής Οικονομικός Αναλυτής
Βοηθός Ελεγκτή Εμπειρογνώμονας (Ασφάλειες)
Φοροτεχνικός Χρ/οικ. Σύμβουλος
Υπ. Μισθολογίου Τηλ. Πωλήσεις (Ασφάλειες)
Ταμίας (Λογιστήριο) Αναλογιστής
Γραμματέας (Τμήμα Λογιστήριου) Διακανονιστής
Υπ. Μηχανογράφησης Πραγματογνώμονας (Ασφάλειες)
Οικονομικός Διευθυντής
Εσωτερικός Ελεγκτής
Credit Control
Διαχείριση Διαθεσίμων
Χειριστής (Τμήμα Λογιστηρίου)
Υπεύθυνος logistics
Βοηθός Προϊσταμένου Λογιστηρίου
Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Ναυτιλιακά Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Σύμβουλος Ασφαλειών Οικονομικός Αναλυτής
Παραγωγός Ασφαλειών Λογιστής
Γραμματέας (Ασφάλειες) Ελεγκτής
Διευθυντής Καταστήματος Ασφαλειών Βοηθός Ελεγκτή
Οικονομικός Αναλυτής Εσωτερικός Ελεγκτής
Εμπειρογνώμονας (Ασφάλειες) Βοηθός (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
Χρ/οικ. Σύμβουλος Σύμβουλος
Τηλ. Πωλήσεις (Ασφάλειες) Γραμματέας (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
Αναλογιστής Σύμβουλος IT
Διακανονιστής Σύμβουλος Φορολογικών
Πραγματογνώμονας (Ασφάλειες) Σύμβουλος Finance

Σύμβουλος HR
Σύμβουλος Marketing
Σύμβουλος Διοίκησης
Διευθυντής (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
Σύμβουλος Επικοινωνίας
Σύμβουλος ISO
Σύμβουλος Image Making
Σύμβουλος Εφαρμογών (IT)

Τράπεζες Χρηματιστήριο
Οικονομικός Αναλυτής Οικονομικός Αναλυτής
Γραμματέας Διεύθυνσης Γραμματέας (Χρηματιστηριακά)
Εσωτερικός Ελεγκτής Διευθυντής Τμήματος (Χρηματηστιριακ...
Πιστώσεις Στέλεχος Ταμείου Χρημάτων
Διευθυντής Καταστήματος (Τράπεζες) Χρηματιστηριακός Εκπρόσωπος
Ταμίας (Τράπεζες) Στέλεχος Dealing Room
Στέλεχος Διοίκησης (Τράπεζες) Αντικριστής
Στέλεχος Καταστήματος (Τράπεζες) Στέλεχος Ταμείου Τίτλων
Υπεύθ. Χορηγήσεων - Δάνεια Στέλεχος Τμήματος Corporate & Finan...
Υπεύθ. Καταθέσεων Trader
Υπεύθ. Corporate Banking Στέλεχος Εσωτερικού Ελέγχου
Υπεύθυνος Τμήματος Εισπράξεων Market Maker Παραγώγων
Τραπεζικός Υπάλληλος Εκκαθαριστής Παραγώγων
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Στέλεχος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελα...

Καταστήματα Λιανικής______________________________Τουρισμός / Catering / Security
Πωλητής Καταστήματος Ρεσεψιόν / Τηλ. Κέντρο
Ταμίας Καταστήματος Καθαριστής/ρια
Καθαριστής/ρια Security
Αποθήκη Καταστήματος Bartender
Διευθυντής/Manager Καταστήματος Υπεύθ. Προμηθειών (Catering)

General Manager (Τουρισμός/Catering)
Προσωπικό Ξενοδοχείου
Διαχειριστής Bar
Διαχειριστής Εστιατορίου
Διευθυντής Ξενοδοχείου
Μάγειρας
Σεφ
Σερβιτόρος/α

_____________________________________________________ Front Office Manager_________________
Ναυαγοσώστης / Θαλάσσια Σπορ

Αρχιτέκτονες / Πολ. Μηχανικοί
Πολεοδόμος
Διακοσμητής
Αρχιτέκτονας____________________
Πολιτικός Μηχανικός 
Αρχιτέκτονας/Πολ. Μηχανικός

Επαγγέλματα Υγείας___________________
Ερευνητής
Γιατρός
Νοσοκόμος
Γραμματέας (Τομέας Υγείας)
Διευθυντής / Manager (Τομέας Υγείας) 
Φυσιοθεραπευτής
Διαιτολόγος___________________________
Βιολόγος
Μικροβιολόγος________________________
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων 
Middle/Senior Manager (Industry) 
Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων 
Αισθητικός

Εκπαιδευτικοί Μηχανικοί
Ερευνητής Μηχανικός Η/Υ
Δάσκαλος Μηχανικός Τηλεπ.
Καθηγητής Ανώτατης Εκπαίδευσης Μηχανικός Λογισμικού
Καθηγητής Ανώτερης Εκπαίδευσης Μηχανολόγος
Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης Χημικός Μηχανικός
Νηπιαγωγός Ναυπηγός Μηχανικός
Εισηγητής Σεμιναρίων Ενηλίκων Εκπαιδευόμενος (Μηχανικός)
Καθηγητής Ξένων γλωσσών Project Engineer

Ηλεκτρονικός/Ηλεκτρολόγος Μηχ.
Μηχανικός - Αλλο
Μηχανικός Παραγωγής
Μηχανικός Ποιότητας
Τεχνικός Ασφαλείας
Μηχανικός Πωλήσεων
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ΜΜΕ / Δημοσιογράφοι Τεχνικοί
Φωτογράφος Call Center Support
Επιστημονικός Σύμβουλος Ψυκτικός
Συντάκτης Εντύπων Τεχνικός Η/Υ
Ρεπόρτερ Τεχνικός Τηλεπ.
Εκφωνητής Μηχανικός Αυτοκινήτων
Παραγωγός Ραδιόφωνου Βοηθός Τεχνικού
Αρχισυντάκτης IT Support
Γραμματέας (Τμήμα ΜΜΕ) Τεχνικός
Δημοσιογράφος Ηλεκτρολόγος

Υδραυλικός
Συντηρητής Έργων Τέχνης
Τεχνικός Δικτύων

Ανώτατη Διοίκηση Τμήμα Αγορών
Διευθυντής Τμήματος Αποθήκης Purchasing Director
Διευθυντής Καταστήματος Ασφαλειών Purchasing Manager
Διευθυντής / Manager (Τομέας Υγείας) Assistant Purchasing Manager
Διευθυντής (Τμήματα Διανομών/Promo) Purchasing Administrator
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας & Ανάπτ... Chief Buyer
Διευθυντής/Manager Καταστήματος Senior Buyer
Διευθυντής Λογιστηρίου Buyer
Οικονομικός Διευθυντής Junior Buyer
Διευθυντής Marketing
Εμπορικός Διευθυντής (Τμήμα Marketi...
Διευθυντής Πρακτορείου (Ναυτιλιακά)
Διευθυντής (Νομικό Τμήμα)
Διευθυντής Παραγωγής
Βοηθός Διεύθυνσης Παραγωγής
Διευθυντής Τμήματος Πληροφορικής/Τη...
Διευθυντής Πωλήσεων
Εμπορικός Διευθυντής (Τμήμα Πωλήσεω...
Διευθυντής (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων)
Διευθυντής Προσωπικού
Διευθυντής Καταστήματος (Τράπεζες)
Στέλεχος Διοίκησης (Τράπεζες)
Διευθυντής Τμήματος Ανάλυσης Ποιότη...
Διευθυντής Τμήματος (Χρηματηστιριακ...
Διευθυντής Ξενοδοχείου
Γενικός Διευθυντής
Βοηθός Γενικού Διευθ.
Middle/Senior Manager (Industry)
Purchasing Director
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