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Πεξίιεςε 

Η ελ ιφγσ δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κηα κειέηε αιγνξίζκσλ ζπλεξγαηηθήο 

δηήζεζεο ζην πιαίζην κηαο ππνδεηγκαηηθήο εθαξκνγήο. Η εθαξκνγή, ε νπνία 

αλαπηχρζεθε γηα ην ζθνπφ απηφ, νλνκάζηεθε «YesBoss» θαη απνηειεί έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ππνςεθίσλ απφ εηαηξίεο, ελψ ηαπηφρξνλα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε 

ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηνπο ρξήζηεο. Σν «YesBoss» πινπνηεί αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθήο 

δηήζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε πξνηάζεηο ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ.  

Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία 

σο ζπιινγηθή λνεκνζχλε (collective intelligence), ρξεζηκνπνηνχλ ηε ξεηή ή ηελ έκκεζε 

βαζκνινγία πνπ πξνζδίδνπλ νη ρξήζηεο ζε αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ κηα 

ζχζηαζε ζε απηνχο. Οη άλζξσπνη ηείλνπλ λα εκπηζηεχνληαη ηηο ζπζηάζεηο εθείλσλ, κε 

ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη ηα ίδηα ελδηαθέξνληα. Με βάζε ηε ινγηθά απηή, ηα ζπζηήκαηα 

ζπζηάζεσλ ηα νπνία πινπνηνχλ αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο, πξνζπαζνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ απηή ηε θπζηθή θνηλσληθή δηαδηθαζία θαη λα εληνπίζνπλ «νκντδεάηεο» 

ρξήζηεο, ψζηε λα ηνπο πξνηείλνπλ δεδνκέλα πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε απηνχο κέζα απφ 

ην αραλέο ζχλνιν ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο. 

Οη δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο πνπ εληάζζνληαη ζηε νηθνγέλεηα ησλ αιγνξίζκσλ 

ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο είλαη ε «βάζεη ρξήζηε» θαη ε «βάζεη αληηθεηκέλνπ». Η πξψηε 

αθνξά, ηελ εχξεζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο κέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη ηε ζχγθξηζε 

ρξεζηψλ, ελψ ε δεχηεξε ζηεξίδεηαη ζηε ζχγθξηζε αληηθεηκέλσλ.  

ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπο, νη αιγφξηζκνη απηνί ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ηνπο ζε ζπλαξηήζεηο εχξεζεο ειάρηζηεο απφζηαζεο. ηα πιαίζηα ησλ δνθηκψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ, έγηλα πεηξάκαηα κε κεηξηθέο φπσο ε απφζηαζε Manhattan, ε 

Δπθιείδεηα απφζηαζε, ε πξνζαξκνζκέλε ζπλεκηηνληθή, ε ζηαζκηζκέλε slope one θαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson.  

Καζψο ε εθαξκνγή «YesBoss» δελ πξνζθέξεη έλα ηππηθφ ζχζηεκα 

βαζκνιφγεζεο, νη βαζκνινγίεο γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζπιιέρζεθαλ έκκεζα. 

πγθεθξηκέλα, πξνζηέζεθε έλαο βαζκφο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ηελ νπνία ν ρξήζηεο 

απνζήθεπε θαη ηξείο βαζκνί ζε θάζε κηα ζηελ νπνία έθαλε αίηεζε. ε δνθηκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε αιγνξίζκνπο «βάζεη ρξήζηε», ε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα θάλεθε  

λα δίλεη ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. Όζν αθνξά ηε δνθηκή ηνπ αιγνξίζκνπ Slope one γηα 

ηε ζπλεξγαηηθή δηήζεζε «βάζεη αληηθεηκέλνπ» ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά.     

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: ζπλεξγαηηθή δηήζεζε, εμφξπμε δεδνκέλσλ, Manhattan, 

Δπθιείδεηα απφζηαζε, πξνζαξκνζκέλε ζπλεκηηνληθή, slope one, Pearson.  
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Abstract 

Collective intelligence is not a technological advent or a breakthrough since it has 

been around for a long time, but it is now  needed more than ever to be able to analyze 

large volumes of data in order to extract valuable information in real time. Many 

interesting algorithms have been emerged to address such issues, one of the most popular 

categories among them is called collaborative filtering. The upper goal of collaborative 

filtering is to provide personalized data to people based on the interests that they share 

with other. 

This study, is trying to cover many of the existing techniques of collective 

intelligence, something to be achieved in context of an exemplary web application, that is 

introduced in order to provide better user experience in regards to job search.   

 

Keywords: collaborative filtering, data mining, Manhattan, Euclidean distance, 

slope one, Pearson. 
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1 

 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – εκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

Οη άλζξσπνη ζπκβάιινπλ θαζεκεξηλά ζην δηαδίθηπν ακέηξεηεο πιεξνθνξίεο. Η 

ζπιινγή θαη ε αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ απνηέιεζε επίθεληξν ελφο ηαρχηαηα 

αλαπηπζζφκελνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πνπ πήξε ην φλνκα ζπιινγηθή λνεκνζχλε. ηφρνο 

ηνπ είλαη, ε εχξεζε κνηίβσλ αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζε ακέηξεηεο εθαξκνγέο θαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. 

ηα πιαίζηα ηνπ εξεπλεηηθνχ απηνχ πεδίνπ, εκθαλίζηεθαλ δηάθνξνη κεραληζκνί 

ζπζηάζεσλ, νη νπνίνη θηινδνμνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε, βαζηδφκελνη 

ζην ηζηνξηθφ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ θαη ηεο νκνηφηεηάο ηνπ κε άιια άηνκα. 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο ηζηνζειίδεο θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ ρξήζηεο. 

Πξσηνπφξνο εηαηξία ζε απηφ ηνλ ηνκέα ππήξμε ε Amazon κε ηελ παξαδνζηαθή πιένλ 

πεληαβάζκηα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ο απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε 

πξνβνιή πξνζσπνπνηεκέλνπ πεξηερνκέλνπ ζηνπο ρξήζηεο. Δμαηηίαο ηνπ ηεξάζηηνπ 

φγθνπ ηεο δηαδηθηπαθήο πιεξνθνξίαο σζηφζν, ε εμφξπμε ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ απνηειεί 

πξφθιεζε.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αλαπηχρζεθαλ κεραληζκνί νη νπνίνη 

πήξαλ ην φλνκα «ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα» (collaborative filtering) εμαηηίαο ηεο θχζεο 

ηνπο λα νκαδνπνηνχλ ρξήζηεο κε θνηλά ελδηαθέξνληα. Η αξρή ζηελ νπνία βαζίζηεθαλ 

ήηαλ απιή: οι άνθρωποι δέτονηαι ζσζηάζεις από ασηούς με ηοσς οποίοσς ζσμθωνούν ζηις 

επιλογές.  

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

δηαδηθηχνπ θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ν άλζξσπνο θαιείηαη λα επηιέμεη κέζα απφ κία 

ιίζηα πνιπάξηζκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Παιαηφηεξα ζα εκπηζηεπφηαλ ηηο 

ζπζηάζεηο ελφο θίινπ ηνπ, ηνπ ζπλνηθηαθνχ θαηαζηήκαηνο θ.α. Ωζηφζν πιένλ ρξεηάδεηαη 

ιίγε ππνινγηζηηθή βνήζεηα. Σν ξφιν ηεο βνήζεηαο απηήο θαινχληαη λα παίμνπλ νη 

αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο. 
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 1.2  θνπόο – ηόρνη 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αμηνπνίεζε ζπιινγηθήο 

λνεκνζχλεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ δεκηνπξγήζεθε κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή κε ην φλνκα «YesBoss», ε νπνία 

ζπιιέγνληαο δεδνκέλα θηλήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ηεο, πξνηείλεη ζέζεηο εξγαζίαο ζε απηνχο. 

Απηφ επηηπγράλεηαη ηφζν κε εμφξπμε δεδνκέλσλ βάζεη πεξηερνκέλνπ, φζν θαη κε ηε 

βνήζεηα δεκνθηιψλ αιγνξίζκσλ ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο.   

 1.3  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 

ην Κεθάιαην 2 παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο έξεπλαο. 

Πεξηγξάθνληαη νη δπν κεγάιεο νηθνγέλεηεο αιγνξίζκσλ ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο θαη νη 

πην δεκνθηιήο ηερληθέο πνπ ηηο πινπνηνχλ. 

ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθεηαη ε ππνδεηγκαηηθή εθαξκνγή «YesBoss» θαη 

αλαιχνληαη νη ιεηηνπξγηθφηεηεο ηεο.  

ην Κεθάιαην 4 παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, νη ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο θαη ην ζρήκα ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα απνζεθεχζεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ ρξεζηψλ. 

ην Κεθάιαην 5 πξνβάιιεηαη ν κεραληζκφο ζπζηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο 

«YesBoss», πεξηγξάθνληαη νη δνθηκέο πνπ έγηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

Σν Κεθάιαην 6 απνηειεί κηα ζπκπεξαζκαηηθή επηζθφπεζε ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, 

παξαηίζεληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο.     
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 2 Δμόξπμε Γεδνκέλσλ - πλεξγαηηθή Γηήζεζε 

 2.1  Γεληθή Πεξηγξαθή 

Η αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη θαηαζηήζεη πνιχ δχζθνιε ηε δηαδηθαζία ηεο 

εμφξπμεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο, απφ ηνλ ηεξάζηην φγθν ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε αλάπηπμεο κεραληζκψλ 

γηα ην απνηειεζκαηηθφ «θηιηξάξηζκα» ησλ πιεξνθνξηψλ. Μία απφ ηηο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα νλνκάδεηαη 

ζπλεξγαηηθή δηήζεζε . 

Ο φξνο ζπλεξγαηηθή δηήζεζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ David 

Goldberg ζην Xerox PARC ην 1992, ζε κία δεκνζίεπζε πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «Using 

collaborative filtering to weave an information tapestry». Ο ζπληάθηεο είρε ζρεδηάζεη 

έλα ζχζηεκα ην νπνίν νλφκαζε «κσζατθφ» (tapestry), ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ επέηξεπε 

ζε αλζξψπνπο λα επηζεκαίλνπλ έγγξαθα σο ελδηαθέξνληα ή κε ελδηαθέξνληα. ηε 

ζπλέρεηα αμηνπνίεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε πξνθεηκέλνπ λα θάλεη πξνηάζεηο 

εγγξάθσλ ζε άιινπο αλζξψπνπο. 

ήκεξα ππάξρνπλ ρηιηάδεο ηζηνζειίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αιγνξίζκνπο 

ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ ηαηλίεο, κνπζηθή, βηβιία, αγνξέο, 

άξζξα θ.α. Ιζηνζειίδεο κεγάισλ εηαηξεηψλ φπσο ε Amazon, ην NetFlix, ην YouTube, ην 

Facebook θαη ην Pandora ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθνχο αιγνξίζκνπο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνβάιινπλ πξνζσπνπνηεκέλν πεξηερφκελν ζηνπο ρξήζηεο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε λα 

πξνζειθχζνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο ζηηο ζειίδεο πνπ θηινμελνχλ.  

Η ηδέα γχξσ απφ ην πξνζσπνπνηεκέλν πεξηερφκελν είλαη απιή. Οη άλζξσπνη 

«πξνηηκνχλ» λα ζπρλάδνπλ ζε κέξε φπνπ ηνπο «πξνζέρνπλ». Πξνηηκνχλ λα 

επηζθέπηνληαη εθείλε ηελ θαθεηέξηα φπνπ ν ππάιιεινο γλσξίδεη ηνλ θαθέ πνπ πίλνπλ 

θαη ζα ηνπο θξαηήζεη ην αγαπεκέλν ηνπο ηξαπέδη ηελ ψξα πνπ ζα έξζνπλ. Με παξφκνην 

ηξφπν έλα ζχζηεκα ην νπνίν γλσξίδεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ, θξαηά δσληαλφ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη εμαζθαιίδεη φηη εθείλνη ζα ζπλερίζνπλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Δπηπιένλ απνηειεί γεληθή αιήζεηα ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη 

άλζξσπνη εκπηζηεχνληαη ηηο ζπζηάζεηο άιισλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε κία επηινγή. 

Δκπηζηεχνληαη ηνπο θίινπο ηνπο θαη ηδηαίηεξα εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο έρνπλ παξφκνηεο 

απφςεηο. Δκπηζηεχνληαη ηα δειηία εηδήζεσλ, ηνπο ηαμηδησηηθνχο νδεγνχο θ.α. Έηζη ηα 

ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ απηή ηε θπζηθή θνηλσληθή 
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δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα εληνπίζνπλ ηα πεξηζζφηεξν 

ζρεηηθά κε εθείλνπο δεδνκέλα, κέζα απφ ην αραλέο ζχλνιν ηεο δηαδηθηπαθήο 

πιεξνθνξίαο. 

Η εληχπσζε πνπ δίλεηαη ζε αλζξψπνπο, νη νπνίνη δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ην 

αληηθείκελν ηεο εμφξπμεο ησλ δεδνκέλσλ είλαη φηη πίζσ απφ απηήλ θξχβνληαη δπζλφεηνη 

θαη πνιχπινθνη καζεκαηηθνί ηχπνη, νη νπνίνη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί κφλν απφ 

έκπεηξνπο εηδηθνχο πάλσ ζην ζέκα. Η αιήζεηα σζηφζν είλαη δηαθνξεηηθή. Οη κέζνδνη 

πνπ αθνξνχλ ζηελ ζπλεξγαηηθή δηήζεζε θαη εθαξκφδνληαη κε θάπνηεο παξαιιαγέο ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, βαζίδνληαη ζε εχθνια θαηαλνεηέο αξρέο. 

Δάλ ην ζθεθηνχκε ιίγν, εκείο νη ίδηνη ζε κηθξή θιίκαθα είκαζηε 

εκπεηξνγλψκνλεο πάλσ ζηελ εμεχξεζε κνηίβσλ ζηα δεδνκέλα. Παξαηεξνχκε ηνπο 

αλζξψπνπο γχξσ καο, θη εληνπίδνπκε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, κε βάζε ηηο νπνίεο κπνξνχκε 

λα πξνβιέςνπκε απνηειεζκαηηθά γηα ην είδνο ηεο ηαηλίαο πνπ ζα αξέζεη ζηνπο θίινπο 

καο, ην θαγεηφ πνπ ζα αξέζεη ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο καο θ.α. Δπνκέλσο «ην 

θηιηξάξηζκα» ηεο πιεξνθνξίαο, είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ άλζξσπν. Φπζηθά 

ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ν άλζξσπνο ρξεηάδεηαη θάπνηα ππνινγηζηηθή βνήζεηα ψζηε λα 

απνθαλζεί γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ άιισλ. Έηζη νη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο 

θαινχληαη λα πξνζθέξνπλ απηφ ην ρέξη βνεζείαο. 

Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο, εθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζε κεγάια 

ζχλνια δεδνκέλσλ. Η βαζηθή παξαδνρή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη φηη αλ έλα άηνκν Α 

έρεη ηελ ίδηα άπνςε κε έλα άηνκν B πάλσ ζε έλα ζέκα, ην άηνκν Α είλαη πην πηζαλφ λα 

έρεη ηε γλψκε ηνπ B πάλσ ζε έλα δηαθνξεηηθφ ζέκα x, απφ φηη λα έρεη ηελ ίδηα άπνςε γηα 

ην ζέκα x κε έλα ηπραίν άηνκν. 

ε έλα ηππηθφ ζχζηεκα ζπζηάζεσλ, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη απνηειείηαη 

απφ ηξία βαζηθά βήκαηα: 

1. Σν ζχζηεκα θαιεί ηνπο ρξήζηεο ηνπ λα βαζκνινγήζνπλ έλα πξντφλ, έλα βηβιίν, 

κηα ηαηλία θιπ. θαη απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

2. ηε ζπλέρεηα γηα έλαλ ρξήζηε, ππνινγίδεη κία ιίζηα άιισλ ρξεζηψλ νη νπνίνη 

έρνπλ παξφκνηεο πξνηηκήζεηο κε απηφλ. 

3. Σέινο εληνπίδεη εθείλα ηα πξντφληα, ηα νπνία πξνηηκψληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο 

ιίζηαο, πνπ βξέζεθε ζην βήκα 2, αιιά δελ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηνλ ρξήζηε γηα 

ηνλ νπνίνλ ζέινπκε λα γίλεη ε πξφβιεςε. Σα πξντφληα απηά ζηε ζπλέρεηα 

πξνηείλνληαη ζην ρξήζηε. 
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Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο ζε πςειφ επίπεδν κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ 

ζε δχν θαηεγνξίεο: 

 

 πλεξγαηηθή Γηήζεζε βάζεη ρξήζηε 

 πλεξγαηηθή Γηήζεζε βάζεη αληηθεηκέλνπ 

 

Η πξψηε θαηεγνξία αθνξά εθείλνπο ηνπο αιγνξίζκνπο νη νπνίνη πξνζπαζνχλ λα 

εληνπίζνπλ πξνηάζεηο γηα έλαλ ρξήζηε βαζηζκέλεο ζε δεδνκέλα άιισλ ρξεζηψλ θαη ηα 

βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα εμήο: 

 

1. Δληνπηζκφο ρξεζηψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην κνηίβν αμηνιφγεζεο κε ηνλ ρξήζηε 

γηα ηνλ νπνίνλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ πξφβιεςε. 

2. Υξήζε ησλ αμηνινγήζεσλ ησλ «παξφκνησλ ρξεζηψλ», πνπ εληνπίζηεθαλ ζην 

βήκα έλα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ κηαο πξφβιεςεο γηα ηνλ ππφ εμέηαζε ρξήζηε. 

 

Δλαιιαθηηθά, ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη αιγφξηζκνη νη νπνίνη ζα 

κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πεξηζζφηεξν αληηθείκελν-θεληξηθνί. Η ηερληθή απηή 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε απφ ηελ Amazon.com θαη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί ππφ κνξθή 

κηαο πξφηαζεο ηχπνπ «Οη ρξήζηεο νη νπνίνη αγφξαζαλ ην πξντφλ x, επίζεο αγφξαζαλ ην 

πξντφλ y». Σα βαζηθά βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη ζε απηή ηε πεξίπησζε είλαη ηα εμήο: 

 

1. Γεκηνπξγία κηαο κήηξαο αληηθείκελν-αληηθείκελν, πνπ πξνζδηνξίδεη ηε ζρέζε 

κεηαμχ δεπγαξηψλ αληηθεηκέλσλ. 

2.  Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ππφ εμέηαζε ρξήζηε, 

αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο κήηξαο απηήο θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε ηηο 

παιαηφηεξεο επηινγέο ηνπ. 

 

Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο πνπ ππνπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο, δελ είλαη ην ίδην απνδνηηθνί ζε θάζε πεξίπησζε.  

ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ, γίλεηαη κηα ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή 

ηεο ινγηθήο πνπ αθνινπζείηαη θαη ησλ αιγνξίζκσλ πνπ εθαξκφδνληαη, ζε θάζε κηα απφ 

ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Πξνβάιινληαη ηαπηφρξνλα ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ 

εληνπίδνληαη ζηηο επηκέξνπο πινπνηήζεηο. 
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 2.2  πλεξγαηηθή Γηήζεζε Βάζεη Υξήζηε 

Γηα λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηηο ηερληθέο ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα παξάδεηγκα. Έζησ φηη έρνπκε έλα ζχζηεκα ζην νπνίν νη 

ρξήζηεο βαζκνινγνχλ ηαηλίεο κε θιίκαθα απφ ην 1 εψο ην 5, φπνπ ε βαζκνινγία 1 

ζεκαίλεη φηη ε ηαηλία δελ άξεζε θαζφινπ ζην ρξήζηε, ελψ ε βαζκνινγία 5 ζεκαίλεη φηη ε 

ηαηλία άξεζε πνιχ ζην ρξήζηε. Έζησ φηη θαηαθέξακε λα ζπιιέμνπκε ηηο βαζκνινγίεο 

ηξηψλ ρξεζηψλ γηα 3 ηαηλίεο αληίζηνηρα. Σα δεδνκέλα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 2-1: Βαζκνινγίεο 3 ρξεζηώλ γηα 3 ηαηλίεο 

Χρήςτεσ 
Ταινίεσ 

Snatch Casino Casablanca 

Μάκησ 5 4 5 

Χρφςα 3 2 3 

Λένα 3 3 3 

 

Έζησ φηη ν Μπάκπεο είλαη έλαο άιινο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο έρεη 

βαζκνινγήζεη ηελ ηαηλία «Snatch» κε 4 βαζκνχο θαη ηελ ηαηλία «Casino» κε 2 βαζκνχο 

θαη ζέινπκε λα πξνηείλνπκε ζε απηφλ κηα ηαηλία. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ, ζα πξέπεη 

πξψηα λα εληνπίζνπκε εθείλνλ ηνλ ρξήζηε απφ ηε ιίζηα καο κε ηνλ νπνίνλ ν Μπάκπεο 

θαίλεηαη λα ζπκθσλεί πεξηζζφηεξν. Έλαο πνιχ απιφο ηξφπνο γηα λα εληνπίζνπκε έλαλ 

ηέηνην ρξήζηε, είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ απφζηαζή Manhattan. 

 

Απόζηαζε Manhattan: | x1 - x2| + | y1 - y2 | 

 

Δθαξκφδνληαο ηνλ παξαπάλσ ηχπν ζηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα, κπνξνχκε λα 

εληνπίζνπκε εθείλνλ ηνλ ρξήζηε πνπ απέρεη ιηγφηεξν ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ απφ ηνλ 

Μπάκπε, γηα ηνλ νπνίνλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ πξφηαζε. Η απφζηαζε Manhattan 

εθθξάδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ απφιπησλ ηηκψλ ησλ δηαθνξψλ. Έηζη εάλ ζέινπκε λα 

ππνινγίζνπκε ηελ απφζηαζε Manhattan ηνπ Μάθε απφ ηνλ Μπάκπε έρνπκε: 

| 4 – 5 | + | 2 – 4 | = | -1 | + | -2 | = 1 + 2 = 3 

Τπνθαζηζηνχκε δειαδή ζηηο κεηαβιεηέο x1 θαη x2 ηηο βαζκνινγίεο πνπ έδσζε ν 

Μπάκπεο θαη ν Μάθεο γηα ηαηλία «Snatch» θαη ζηηο κεηαβιεηέο y1 θαη y2 ηηο 
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βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ δψζεη νη δχν ρξήζηεο αληίζηνηρα γηα ηελ ηαηλία «Casino». 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ Πίλαθα 2-2-1 ζε 

ζρέζε κε ηνλ Μπάκπε, παίξλνπκε ην απνηέιεζκα πνπ θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2-2-2. 

 

Πίλαθαο 2-2: Απόζηαζε Manhattan 

Χρήςτεσ Απόςταςη Manhattan 

Μάκησ 3 

Χρφςα 1 

Λένα 2 

 

Όπσο κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηνλ Πίλαθα 2-2-2, ν πην θνληηλφο σο πξνο 

ηηο βαζκνινγίεο ηνπ Μπάκπε ρξήζηεο, είλαη ε Υξχζα. Σψξα πνπ εληνπίζηεθε έλαο 

ρξήζηεο πνπ κνηάδεη κε ηνλ Μπάκπε σο πξνο ηηο βαζκνινγίεο, ην ζχζηεκα κπνξεί λα 

αλαηξέμεη ζηηο ηαηλίεο πνπ έρεη βαζκνινγήζεη ε Υξχζα, αιιά ν Μπάκπεο δελ έρεη 

εθθέξεη άπνςε, θαη λα ηνπ πξνηείλεη κία απφ απηέο. 

Έλα άιιν κέηξν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πξνηηκήζεσλ δχν ρξεζηψλ, είλαη ε Δπθιείδεηα απφζηαζε. 

 

Δπθιείδεηα Απόζηαζε:  √                   
 

Δάλ αληηθαηαζηήζνπκε θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηηο κεηαβιεηέο x1, x2, y1, 

y2 κε ηηο βαζκνινγίεο πνπ έδσζαλ ν Μπάκπεο θαη ν Μάθεο αληίζηνηρα γηα ηηο ηαηλίεο 

«Snatch» θαη «Casino» παίξλνπκε ην εμήο απνηέιεζκα: 

 

√               √              √       

 

Δπαλαιακβάλνληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο, 

παίξλνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2-2-3. 

 

Πίλαθαο 2-3: Δπθιείδεηα Απόζηαζε 

Χρήςτεσ Ευκλείδεια Απόςταςη 

Μάκησ 2.23 

Χρφςα 1 
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Λένα 1.41 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαίλεηαη πσο ην ζχζηεκα ζα επηιέμεη θαη 

πάιη ηελ Υξχζα σο ηνλ πεξηζζφηεξν φκνην κε ην Μπάκπε ρξήζηε. 

Γηα λα απεηθνλίζνπκε ηελ επθιείδεηα απφζηαζε κεηαμχ ρξεζηψλ ζε θαξηεζηαλφ 

επίπεδν, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ηαηλίεο ηηο νπνίεο έρνπλ απφ θνηλνχ βαζκνινγήζεη σο 

άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. ηελ πεξίπησζή καο απηέο είλαη «Snatch» θαη «Casablanca». 

ηελ ζπλέρεηα απεηθνλίδνπκε ηνπο ρξήζηεο σο ζεκεία πάλσ ζην επίπεδν. ην δηάγξακκα 

πνπ πξνέθπςε, νη ρξήζηεο ζρεδηάδνληαη ζην «ρψξν πξνηίκεζεο», φζν πην θνληά 

ηνπνζεηνχληαη νη ρξήζηεο ζην ρψξν απηφλ, ηφζν πεξηζζφηεξν κνηάδνπλ νη πξνηηκήζεηο 

ηνπο. 

  

Δπεηδή ην δηάγξακκα είλαη δηζδηάζηαην, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπαξαζηήζνπκε κφλν έλα δεχγνο βαζκνινγηψλ ηε θνξά. Ωζηφζν ε αξρή εθαξκφδεηαη 

κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν θαη ζε κεγαιχηεξα ζχλνια βαζκνινγηψλ. 

Καη νη δχν κεηξηθέο απφζηαζεο κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζε κία κεηξηθή πνπ 

είλαη γλσζηή σο ε κεηξηθή απφζηαζεο ηνπ Minkowski. 

Μεηξηθή απόζηαζεο Minkowski:          ∑ |      |
  

    
 

 ⁄  

Όπνπ: 

 Όηαλ ην r=1 : ε κεηξηθή είλαη ε απφζηαζε Manhattan 

Μάκησ 

Χρφςα 

Λένα 

Μπάμπησ 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 1 2 3 4 5 6

SN
A

TC
H

 

CASINO 

Διάγραμμα χρηςτϊν ςτο χϊρο προτίμηςησ 
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 Όηαλ ην r=2 : ε κεηξηθή είλαη ε Δπθιείδεηα απφζηαζε 

 Όηαλ ην r=∞ : ε κεηξηθή είλαη ε Supremun απφζηαζε 

 

 Με κηα πξψηε καηηά απηφ πνπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε είλαη φηη θάζε 

κεηξηθή ππνινγίδεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα αληηθείκελα, ηα νπνία 

έρνπλ βαζκνινγήζεη απφ θνηλνχ. Ση ζπκβαίλεη σζηφζν ζε πεξίπησζε φπνπ νη ρξήζηεο 

δελ έρνπλ βαζκνινγήζεη πνιιά αληηθείκελα απφ θνηλνχ; Δάλ γηα παξάδεηγκα ε Λέλα θαη 

ν Μπάκπεο έρνπλ βαζκνινγήζεη απφ θνηλνχ 10 ηαηλίεο, ελψ ε Υξχζα έρεη βαζκνινγήζεη 

2 ηαηλίεο απφ θνηλνχ κε ηνλ Μπάκπε, ε απφζηαζε αλάκεζα ζηε Υξχζα θαη ηνλ Μπάκπε 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ηνπ Μπάκπε κε ηε Λέλα, παξφιν πνπ νη 

δχν απνζηάζεηο δελ είλαη ζπγθξίζηκεο. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ Δπθιείδεηα 

απφζηαζε θαη ηελ απφζηαζε Manhattan απνδνηηθέο, ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζρεδφλ φια 

ηα ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ κε κεδεληθέο ηηκέο θαη ην κέγεζνο ησλ ηηκψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη ζεκαληηθφ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο ν νπνίνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κεηξηθέο απφζηαζεο 

είλαη  ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ νη ρξήζηεο βαζκνινγνχλ ηα αληηθείκελα. Δάλ αλαηξέμνπκε 

ζηνλ Πίλαθα 2:1 ηνπ παξαδείγκαηνο, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ε Λέλα ηείλεη λα 

δίλεη κέηξηεο βαζκνινγίεο ζηηο ηαηλίεο, ν Μάθεο είλαη πνιχ επηεηθήο ζηε βαζκνινγία 

ηνπ, ελψ ε Υξχζα είλαη απζηεξή. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη «πιεζσξηζκφο ηνπ 

βαζκνχ» (grade inflation) θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

Δπθιείδεηαο απφζηαζεο ή ηεο απφζηαζεο Manhattan. Έηζη φηαλ ζε έλα ζχζηεκα 

παξαηεξείηαη κεγάιε δηαθνξά ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίνλ βαζκνινγνχλ ηα αληηθείκελα, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα 

ελαιιαθηηθή κεηξηθή. Μία ηέηνηα κεηξηθή είλαη ν πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ Pearson.  

 

πληειεζηήο πζρέηηζεο ηνπ Pearson:  

  
∑       ̅       ̅  

   

√∑      ̅   
   √∑      ̅   

   

 

 

Γηα λα απεηθνλίζνπκε ηνλ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson ζε θαξηεζηαλφ 

επίπεδν, ρξεζηκνπνηνχκε σο άμνλεο 2 ρξήζηεο θαη σο ζεκεία, ηα αληηθείκελα, ηα νπνία 

εθείλνη έρνπλ βαζκνινγήζεη απφ θνηλνχ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα πνπ 
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πξνθχπηεη γηα ηνπο ρξήζηεο Μάθε θαη Υξχζα, ζε ζρέζε κε ηηο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ 

απνδψζεη ζηηο ηαηλίεο «Snatch», «Casino» θαη «Casablanca». 

 

Απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη παξφιν πνπ νη ρξήζηεο, Μάθεο θαη 

Υξχζα, ηείλνπλ λα βαζκνινγνχλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απζηεξφηεηαο ηηο ηαηλίεο, νη 

βαζκνινγίεο ηνπο βξίζθνληαη πάλσ ζε επζεία γξακκή. Απηφ αλαθνξηθά κε ηνλ 

ζπληειεζηή νκνηφηεηαο ηνπ Pearson ζεκαίλεη φηη έρνπλ ζρεηηθά παξφκνηεο πξνηηκήζεηο. 

Δάλ παξαηεξήζνπκε ηα δεδνκέλα καο, ε Υξχζα έρεη δψζεη 3 βαζκνχο ζηηο ηαηλίεο 

«Snatch» θαη «Casablanca», θαη 3 βαζκνχο ζηελ ηαηλία «Casino». Παξφιν πνπ ν Μάθεο 

θαίλεηαη λα είλαη πην επηεηθήο απφ ηε Υξχζα, θη εθείλνο σζηφζν έρεη βαζκνινγήζεη ηελ 

ηαηλία «Casino» έλα βαζκφ ρακειφηεξα απφ ηηο ππφινηπεο. Έηζη ε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν 

απηψλ ρξεζηψλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί παξφκνηα. 

Γεληθά ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson, θπκαίλεηαη αλάκεζα ζηηο ηηκέο -1 

θαη 1, φπνπ  ε ηηκή 1, εξκελεχεηαη σο ε απφιπηε ζπκθσλία, ελψ ε ηηκή -1 σο απφιπηε 

δηαθσλία. Γηαγξακκαηηθά ν βαζκφο ζπκθσλίαο θαίλεηαη απφ ην θαηά πφζν πην θνληά 

ζηελ επζεία γξακκή ηείλνπλ λα είλαη νη βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ. Δάλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε σο κεηξηθή ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε, νη δχν ρξήζηεο ζα θαίλνληαλ 

λα κελ ζπκθσλνχλ. 

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα κεηξηθή γηα ηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ρξεζηψλ είλαη θαη ε 

νκνηφηεηα βάζεη ζπλεκίηνλνπ. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ θαη 

είλαη δεκνθηιήο ηφζν ζε αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο αιιά θαη ζε αιγνξίζκνπο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ βάζεη πεξηερνκέλνπ. Η κεηξηθή νκνηφηεηαο 

Snatch, Casablanca 

, Casino 

0

1

2

3

4

5

6

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Μ
ά

κη
ς 

Χρφσα 

Συντελεςτήσ Pearson 
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ζπλεκίηνλνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη πνιχ 

πην πηζαλφ λα έρνπλ κεδεληθή ηηκή παξά κε κεδεληθή. 

 Γηα παξάδεηγκα, έζησ φηη έρνπκε έλα ζχζηεκα φπσο ην iTunes, ην νπνίν 

πξνηείλεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ κνπζηθή θαη ρξεζηκνπνηεί αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθήο 

δηήζεζεο γηα ην ζθνπφ απηφλ. Έλα ινγηθφ ζελάξην ζα ήηαλ λα βαζίδεη ηελ πξφβιεςή ηνπ 

ζε εθείλα ηα ηξαγνχδηα, ηα νπνία έρνπλ απφ θνηλνχ νη ρξήζηεο ζην playlist ηνπο, αιιά 

θαη ζην πφζεο θνξέο ν θάζε ρξήζηεο άθνπζε έλα ηξαγνχδη. Η βάζε κνπζηθήο ηνπ iTunes 

πεξηέρεη εθαηνκκχξηα ηξαγνχδηα θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε πηζαλφηεηα δχν ρξήζηεο λα 

έρνπλ ηα ίδηα ηξαγνχδηα απνζεθεπκέλα ζηα αγαπεκέλα ηνπο, είλαη πνιχ ρακειή. Σν 

πξφβιεκα απηφ νλνκάδεηαη αξαηφηεηα ή ζπνξαδηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ. Η κεηξηθή 

νκνηφηεηαο ζπλεκίηνλνπ , βνεζάεη ζηε θαλνληθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, αγλνψληαο ηηο 0-0 ηηκέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά. Η καζεκαηηθή θφξκνπια πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλεκηηνληθήο νκνηφηεηαο είλαη ε εμήο: 

 

πλεκηηνληθή Οκνηόηεηα:  

          
   

‖ ‖  ‖ ‖
  

 

Όιεο νη παξαπάλσ ζπλαξηήζεηο ππνινγίδνπλ ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν ρξεζηψλ 

ζην ρψξν ηεο πξνηίκεζεο θη αλ ηηο κεηαθξάζνπκε ζε πξνγξακκαηηζηηθφ θψδηθα, ζα καο 

επηζηξέςνπλ έλαλ πίλαθα νκνηνηήησλ ηνπ ρξήζηε ζηφρνπ (εθείλνπ δειαδή, γηα ηνλ 

νπνίνλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηελ πξφβιεςε) ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. ηε 

ζπλέρεηα κηα θαιή πξαθηηθή ζα ήηαλ λα ηαμηλνκήζνπκε ηε ιίζηα πνπ πξνθχπηεη θαη λα 

επηιέμνπκε κέζα απφ απηήλ ηνπο ρξήζηεο εθείλνπο νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

βαζκφ νκνηφηεηαο κε ηνλ ρξήζηε ζηφρν. Οη ρξήζηεο απηνί νλνκάδνληαη γείηνλεο ηνπ 

ρξήζηε ζηφρνπ, θαη ν αξηζκφο ηνπο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή.  Αο ζπκεζνχκε 

φηη πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία πξφηαζε ζην ρξήζηε ζηφρν, απφ ηε κηα πιεπξά 

ρξεηαδφκαζηε λα βξνχκε ηνπο ρξήζηεο κε κεγάιε νκνηφηεηα σο πξνο ηνλ ρξήζηε καο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά σζηφζν, νη ρξήζηεο απηνί ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ ζηε ιίζηα ηνπο 

αληηθείκελα γηα ηα νπνία ν ρξήζηεο ζηφρνο δελ έρεη εθθέξεη άπνςε, ψζηε λα κπνξνχλ 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνηαζνχλ ζηνλ ππφ εμέηαζε ρξήζηε. Δάλ ρξεζηκνπνηνχζακε κφλν ηνλ 

πιεζηέζηεξν γείηνλα ηνπ ρξήζηε ζηφρνπ, πνιχ πηζαλφ λα θηάλακε ζε έλα ζεκείν φπνπ ε 

πξφβιεςε δε ζα ήηαλ δπλαηή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, εάλ ν βαζκφο νκνηφηεηαο ήηαλ 

εμαηξεηηθά πςειφο, ζα ήηαλ πνιχ πηζαλφ ν πιεζηέζηεξνο γείηνλαο λα κελ έρεη κε θνηλά 
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αληηθείκελα ζηε ιίζηα ηνπ κε ην ρξήζηε ζηφρν, ψζηε λα κπνξνχκε λα πξνηείλνπκε έλα 

απφ απηά ζηνλ ππφ εμέηαζε ρξήζηε. Έηζη ινηπφλ ν αξηζκφο ησλ γεηηφλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν αδπλακίαο πξφβιεςεο, αιιά θαη λα εγγπάηαη ηαπηφρξνλα 

πςειφο βαζκφο νκνηφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν βέιηηζηνο αξηζκφο ησλ γεηηφλσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ππνινγίδεηαη ζπλήζσο πεηξακαηηθά. 

πλήζσο γηα λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ γεηηφλσλ ελφο ρξήζηε, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ πξνζέγγηζε Κ-Nearest Neighbor, φπνπ νπζηαζηηθά ην k, είλαη ν 

αξηζκφο ησλ γεηηφλσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξφβιεςε. 

ην ζεκείν απηφ εηζάγεηαη έλαο αθφκε πξνβιεκαηηζκφο. Αο ππνζέζνπκε φηη 

ρξεζηκνπνηήζακε 3 γείηνλεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία πξφηαζε ζην ρξήζηε Άλλα 

ζρεηηθά κε κία ηαηλία. Η νκνηφηεηα ησλ γεηηφλσλ ζε ζρέζε κε ηελ Άλλα θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 2:4. 

 

Πίλαθαο 2-4: Κ=3 Nearest Neighbor 

Χρήςτησ Άννα 

Ελένη 0.8 

Χρήςτοσ 0.75 

Δημήτρησ 0.65 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη νη ηαηλίεο πνπ απνθάζηζε ν αιγφξηζκνο καο λα πξνηείλεη ζηελ 

Άλλα, κε ηηο αληίζηνηρεο βαζκνινγίεο ηνπο απφ ηνπο ηξεηο γείηνλεο είλαη απηέο πνπ 

θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2-5. 

Πίλαθαο 2-5: Βαζκνινγίεο γεηηόλσλ γηα 3 ηαηλίεο 

Χρήςτεσ 
Ταινίεσ 

Django Memento Warrior 

Ελένη 2 - 2 

Χρήςτοσ 4 5 5 

Δημήτρησ 4 - 2 

 

Όπσο βιέπνπκε παξαηεξψληαο ηνλ πίλαθα, ε Διέλε απνθάζηζε λα δψζεη ρακειή 

βαζκνινγία ζηελ ηαηλία «Django», ελψ νη ππφινηπνη γείηνλεο ηεο Άλλαο ηελ 

βαζκνιφγεζαλ κε 4. Η ηαηλία «Memento» έρεη βαζκνινγεζεί κφλν απφ ηνλ Υξήζην, ελψ 
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ζηελ ηαηλία «Warrior» ν Υξήζηνο γηα θάπνην ιφγν απνθάζηζε λα βάιεη ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία, ελψ νη ππφινηπνη γείηνλεο ηεο έδσζαλ ρακειή. Απηέο είλαη νη πην ηππηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη έλαο απνδνηηθφο αιγφξηζκνο ζπλεξγαηηθήο 

δηήζεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία απνηειεζκαηηθή ζχζηαζε ηαηλίαο ζηελ Άλλα, νη 

πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα πάξνπλ θάπνηα βαξχηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ ππνινγίδεηαη κία 

ηηκή πξφβιεςεο γηα ηε βαζκνινγία πνπ ζα έδηλε ε Άλλα ζε θάζε κία απφ ηηο ηαηλίεο ηνπ 

Πίλαθα 2-5, κε βάζεη ηηο βαζκνινγίεο ησλ γεηηφλσλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε 

ηηκή πξφβιεςεο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

 

 Τπνινγίδεηαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ βαζκψλ νκνηφηεηαο ησλ γεηηφλσλ νη 

νπνίνη έρνπλ βαζκνινγήζεη κία πξφηαζε. 

 Ο βαζκφο νκνηφηεηαο ηνπ θάζε γείηνλα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε βαζκνινγία 

ηελ νπνία έδσζε ν γείηνλαο απηφο ζε θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο.  

 Γηα θάζε κία απφ ηηο πξνηάζεηο, ππνινγίδεηαη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ 

ησλ γεηηφλσλ, πνπ πξνέθπςε απφ ην πξνεγνχκελν βήκα. 

 ηε ζπλέρεηα ην άζξνηζκα γηα θάζε ηαηλία πνπ πξνέθπςε ζην πξνεγνχκελν 

βήκα, δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ νκνηφηεηαο ηνπ βήκαηνο 1. 

 

ηνλ Πίλαθα 2-6, θαίλνληαη νη βαζκνί πξφβιεςεο, νη νπνίνη πξνέθπςαλ γηα θάζε 

ηαηλία ηνπ Πίλαθα 2-5. 

Πίλαθαο 2-6: Τπνινγηζκόο Βαζκνύ Πξόβιεςεο 

Χρήςτεσ Βαθμ.Ομ. Django Django*Βαθ.ομ Memento Memento*Βαθ.ομ. Warrior Warrior*Βαθ.ομ. 

Ελένη 0.8 2 1.6 - - 2 1.6 

Χρήςτοσ 0.75 4 3 5 3.75 5 3.75 

Δημήτρησ 0.65 4 2.6 - - 2 1.3 

Σφνολο 2.2  7.2 0.75 3.75 2.2 6.65 

Βαθμόσ Πρόβλεψησ: 

7.2 / 2.2 = 3.27 

Βαθμόσ Πρόβλεψησ: 

3.75 / 0.75 = 5 

 

Βαθμόσ Πρόβλεψησ: 

6.65 / 2.2 = 3.02 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ε ηαηλία «Memento» ε νπνία είρε 

βαζκνινγεζεί κφλν απφ ηνλ Υξήζην ζα θαηαθέξεη λα είλαη κία απφ ηηο πξνηεηλφκελεο 

ηαηλίεο, παξφιν πνπ νη ππφινηπνη γείηνλεο δελ έρνπλ εθθέξεη γλψκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 
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ηαηλία. Δάλ ρξεζηκνπνηνχζακε κφλν ην άζξνηζκα ησλ  ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ 

ρσξίο λα ην δηαηξέζνπκε κε ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ νκνηφηεηαο ησλ γεηηφλσλ, κηα 

ηαηλία πνπ έρεη πάξεη πνιιέο βαζκνινγίεο ζα ππεξηεξνχζε θαηά πνιχ κηαο άιιεο ε νπνία 

δελ ζα είρε βαζκνινγεζεί επαξθψο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ λα απαιείθνληαλ απφ ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα. Δπίζεο ν βαζκφο πξφβιεςεο, εκθαλίδεηαη ηζνξξνπεκέλνο ζε 

πεξηπηψζεηο κεγάισλ βαζκνινγηθψλ απνθιίζεσλ. 

πλνςίδνληαο, γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεηξηθήο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε νη εμήο παξάγνληεο: 

 

 Η ππθλφηεηα ησλ ηηκψλ  

 Ο πιεζσξηζκφο βαζκνχ 

 

Δάλ ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ ην νπνίν πξνζπαζνχκε λα αλαπηχμνπκε, δηαζέηεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία θαηά βάζε παίξλνπλ κε κεδεληθέο ηηκέο, κπνξνχκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε σο κεηξηθή ηελ απφζηαζε Manhattan ή ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε. Σν 

επηπιένλ πιενλέθηεκα ησλ κεηξηθψλ απηψλ, είλαη ε ηαρχηεηα εθηέιεζεο, εάλ δηαζέηνπκε 

κία ηζηνζειίδα κε εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, φπσο ην Twitter, ε ηαρχηεηα είλαη έλαο 

παξάγνληαο ν νπνίνο πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε. ε πεξίπησζε σζηφζν, φπνπ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά παίξλνπλ πνιχ ζπάληα κε κεδεληθέο ηηκέο, κηα θαιή ιχζε είλαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα. Σέινο εάλ νη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηείλνπλ λα βαζκνινγνχλ κε δηαθνξεηηθφ βαζκφ απζηεξφηεηαο ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηφηε 

ην πξφβιεκα ηνπ πιεζσξηζκνχ, κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνδνηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

νκνηφηεηαο Pearson. 

 2.3  Έκκεζε Απόδνζε Βαζκνινγίαο 

Μέρξη ζηηγκήο έγηλε ιφγνο γηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πνπ αλακέλνπλ απφ ηνπο 

ρξήζηεο ηνπο λα βαζκνινγήζνπλ ξεηά ηα αληηθείκελα, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα γίλεη ε 

πξφηαζε. Η πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηζηνζειίδεο κεγάισλ εηαηξεηψλ φπσο 

είλαη ε Amazon, πνπ πξνηξέπνπλ ηνπο ρξήζηεο ηνπο λα βαζκνινγήζνπλ βηβιία ή 

πξντφληα ζε θιίκαθα πέληε βαζκψλ. Σν IMDB ρξεζηκνπνηεί παξφκνηα ηαθηηθή, δίλνληαο 

ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα βαζκνιφγεζεο ηαηληψλ ζε δεθαβάζκηα θιίκαθα. Άιιεο 

ηζηνζειίδεο δε ρξεζηκνπνηνχλ θιίκαθεο ζηα ζπζηήκαηα βαζκνιφγεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ην Facebook κε ην θνπκπί «Μνπ αξέζεη». ε θάζε πεξίπησζε ηα 
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ζπζηήκαηα απηά πξνζπαζνχλ λα εθκαηεχζνπλ ηελ άκεζε βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε. 

Παξφιν πνπ θαηά πεξίπησζε ε ξεηή βαζκνινγία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πνιχ 

απνδνηηθά ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, νξηζκέλεο θνξέο ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν 

απνηπρίαο. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλα ζχζηεκα ζηεξηδφκελν ζε άκεζε βαζκνινγία 

ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα απνηχρεη είλαη νη εμήο: 

 

1. Οη βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ ηείλνπλ λα είλαη αθξαίεο. Πνιιέο θνξέο ην θαηλφκελν 

ην νπνίν παξαηεξείηαη, είλαη νη ρξήζηεο λα απνδίδνπλ είηε πνιχ πςειή βαζκνινγία 

ζε πξντφληα ηα νπνία πξνηηκνχλ, ή αληίζεηα πνιχ ρακειή εάλ δελ είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη κε έλα πξντφλ. Έηζη ε βαζκνινγίεο ζπάληα είλαη αληηθεηκεληθέο θαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσλ θαζίζηαληαη άρξεζηα 

2. Οη ρξήζηεο δελ είλαη απφιπηα εηιηθξηλείο ζην δηαδίθηπν. Πνιχ ζπρλά νη ρξήζηεο 

βαζκνινγνχλ αληηθείκελα ή πξντφληα ζην δηαδίθηπν, γηα ιφγνπο άιινπο πέξαλ ηεο 

απηήο θαζεαπηήο βαζκνιφγεζεο. Έλα παξάδεηγκα είλαη φηαλ νη ρξήζηεο πξνζπαζνχλ 

λα πξνβάιινπλ έλα δηαθνξεηηθφ δεκφζην πξνθίι, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ αξεζηνί 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Έηζη κπνξνχλ λα βαζκνινγνχλ πςειά, βηβιία ηεο 

θιαζζηθήο ινγνηερλίαο επεηδή ηπραίλεη λα αξέζνπλ ζε θίινπο ηνπο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ε πξνηίκεζή ηνπο λα είλαη ηα θφκηθο ηεο Marvel. 

3. Οη ρξήζηεο δελ είλαη πάληα πξφζπκνη, λα βαζκνινγήζνπλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη 

ρξήζηεο νη νπνίνη βαζκνινγνχλ αληηθείκελα ζην δηαδίθηπν απνηεινχλ έλα πνιχ 

κηθξφ θιάζκα ηνπ ζπλφινπ ησλ ρξεζηψλ, νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ λα κελ κπνπλ 

ζηε δηαδηθαζία, αθφκε θη αλ είλαη επραξηζηεκέλνη αλαθνξηθά κε έλα αληηθείκελν. 

4. Οη ρξήζηεο δελ αλαλεψλνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπο. Δάλ γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο 

θάπνηε εμέθξαζε κηα ζεηηθή βαζκνινγία γηα έλα αληηθείκελν, αιιά ζηε ζπλέρεηα 

αλαζεψξεζε ηελ άπνςε ηνπ, ζπάληα ζα κπεη ζηε δηαδηθαζία, λα βξεη ην αληηθείκελν 

θαη λα αιιάμεη ηε βαζκνινγία ηνπ. 

5. Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ αιιάδνπλ θαζψο πεξλνχλ ηα ρξφληα. Έλαο ρξήζηεο ν 

νπνίνο πξηλ απφ 5 ρξφληα πξνηηκνχζε λα αθνχεη πνπ κνπζηθή, πιένλ κπνξεί λα 

απνιακβάλεη ηελ θιαζζηθή. 

 

Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

βάζεη ξεηήο βαζκνινγίαο ρξήζηε, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ αλεπαξθή. Δλαιιαθηηθά 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε έκκεζε βαζκνινγία ρξήζηε πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ 
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νη πξνηηκήζεηο ηνπ. Έλα παξάδεηγκα έκκεζεο βαζκνινγίαο είλαη φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη 

θιηθ ζε έλαλ ζχλδεζκν, δηαβάδεη έλα άξζξν, αθνχεη έλα ηξαγνχδη ζην YouTube, ή 

αγνξάδεη θάηη ζην δηαδίθηπν. Σα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ, ηα νπνία θαηαιήγνπλ ζε 

πξνβιέςεηο βάζεη έκκεζεο βαζκνινγίαο, ζπλήζσο παξαθνινπζνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ρξήζηε παξαζθεληαθά. 

ηελ πεξίπησζε ηεο έκκεζεο βαζκνινγίαο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κπνξνχκε λα 

εμάγνπκε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Μία απφ 

ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ειιείςεηο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ σζηφζν, είλαη ηα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηηο αγνξέο ηνπ ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζνχλ 

γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, ν ρξήζηεο πνιιέο θνξέο κπνξεί λα 

αγνξάζεη πξντφληα απφ ην δηαδίθηπν ηα νπνία λα κελ πξννξίδνληαη γηα ην ίδην, 

δεκηνπξγψληαο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν εζθαικέλε εηθφλα γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

επηινγέο. 

Οη κεηξηθέο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζε πεξηπηψζεηο έκκεζεο βαζκνινγίαο ρξήζηε. 

 2.4  Διιείςεηο πλεξγαηηθήο Γηήζεζεο Βάζεη Υξήζηε 

Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε, ζπγθξίλνπλ ηα δεδνκέλα 

ηνπ ρξήζηε γηα ηνλ νπνίνλ γίλεηαη ε πξφβιεςε κε ηα δεδνκέλα φισλ ησλ ππνινίπσλ 

ρξεζηψλ. Γηα θάζε επφκελν ρξήζηε ε δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη. Απηφ κπνξεί 

λα κε δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζε κηα εθαξκνγή πνπ δηαζέηεη κεξηθέο ρηιηάδεο ρξήζηεο, 

ζε πεξηπηψζεηο φκσο κεγάισλ ηζηνζειίδσλ πνπ θηινμελνχλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ή 

εθαηνκκχξηα ρξήζηεο, είλαη θαηαλνεηφ πψο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηνπο ππνινγηζκνχο ζα είλαη αηζζεηέο. Έηζη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κεηνλεθηήκαηα ησλ 

αιγνξίζκσλ πνπ βαζίδνληαη ζε ρξήζηεο είλαη ε επεθηαζηκφηεηα. Μία ιχζε πνπ κπνξεί 

λα δνζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα είλαη ε ρξήζε θαηαλεκεκέλσλ ζπζηεκάησλ φπσο 

είλαη ην Hadoop ή ην MPI, γηα ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ ησλ ππνινγηζκψλ. Σα ζπζηήκαηα 

απηά είλαη επεθηάζηκα, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο απμάλεηαη, φζν 

πεξηζζφηεξα δεδνκέλα θαινχληαη λα επεμεξγαζηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγάιε 

θιίκαθα απφ εηαηξείεο φπσο ε Google, γηα ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ κεγάινπ φγθνπ. 

Σέινο ε ζπνξαδηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε νπνία έρεη γίλεη ιφγνο ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα, είλαη θαη απηή κηα κεγάιε έιιεηςε ησλ κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη 

ζην ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, κία ηζηνζειίδα ε νπνία δηαζέηεη εθαηνκκχξηα ρξήζηεο θαη 
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εθαηνκκχξηα πξντφληα, θαηαθέξλεη λα εθκαηεχζεη βαζκνινγίεο απφ έλα πνιχ κηθξφ 

ηκήκα ησλ ρξεζηψλ γηα έλα πνιχ κηθξφ ηκήκα ησλ πξντφλησλ. Έηζη κία ζχζηαζε 

πξντφληνο ζε ρξήζηε κπνξεί λα είλαη αδχλαην λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ ειιείςεσλ, έρεη πξνηαζεί κηα ελαιιαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ απνθαιείηαη ζπλεξγαηηθή δηήζεζε βάζεη αληηθεηκέλνπ θαη ζα αλαιπζεί 

δηεμνδηθά ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

 2.5  πλεξγαηηθή Γηήζεζε Βάζεη Αληηθεηκέλνπ 

Οη αιγφξηζκνη ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζε αληηθεηκέλνπ, φπσο ππνδειψλεηαη 

θαη απφ ην φλνκά ηνπο ζπγθξίλνπλ αληηθείκελα θαη φρη ρξήζηεο. Οη αιγφξηζκνη απηνί 

πξαγκαηνπνηνχλ πνιχ πην γξήγνξνπο ππνινγηζκνχο , θαζψο επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε 

ηεο ζρέζεο κεηαμχ αληηθεηκέλσλ πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ. Έηζη έρνληαο 

απνζεθεπκέλε ηε ιίζηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

κία πξφβιεςε ζηνλ ρξήζηε, αλαηξέρνπκε ζηε ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία εθείλνο 

έρεη βαζκνινγήζεη, θαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηε ιίζηα ησλ νκνίσλ κε απηά 

αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία έρνπκε δεκηνπξγήζεη πνιχ λσξίηεξα. 

Μάιηζηα έρεη παξαηεξεζεί φηη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηείλνπλ 

λα ζηαζεξνπνηνχληαη φζν νη ρξήζηεο απμάλνληαη, κε απνηέιεζκα ε αλαλέσζε ηεο 

πξναπνζεθεπκέλεο ιίζηαο λα ρξεηάδεηαη λα γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπάληα. 

Παξφιν πνπ γηα ηελ εχξεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηερληθέο νη νπνίεο ζπδεηήζεθαλ ζηελ ελφηεηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε, ππάξρνπλ θάπνηεο κεηξηθέο νη νπνίεο θαίλνληαη λα είλαη 

απνδνηηθφηεξεο ζηελ πεξίπησζε ηεο εμφξπμεο δεδνκέλσλ βάζεη αληηθεηκέλνπ. Οη 

κεηξηθέο απηέο ραίξνπλ ηδηαίηεξεο απνδνρήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζην 

δηαδίθηπν. Μία απφ απηέο είλαη ε Πξνζαξκνζκέλε πλεκηηνληθή Οκνηφηεηα. 

 

Πξνζαξκνζκέλε πλεκηηνληθή Οκνηόηεηα : 

       
∑ (       

̅̅ ̅̅ )(       
̅̅ ̅̅ )   

√∑ (       
̅̅ ̅̅ )         √∑ (       

̅̅ ̅̅ )     

 

 

Η παξαπάλσ καζεκαηηθή θφξκνπια ε νπνία ππνινγίδεη ηελ πξνζαξκνζκέλε 

ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ i θαη j, εξκελεχεηαη σο εμήο: 
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1. Aπφ ηελ βαζκνινγία R ηελ νπνία απέδσζε έλαο ρξήζηεο ζην αληηθείκελν i, 

αθαηξείηαη ε κέζε βαζκνινγία ηελ νπνία έρεη απνδψζεη ν ρξήζηεο ζε φια ηα 

αληηθείκελα ηα νπνία έρεη βαζκνινγήζεη. Απηφ θαιείηαη θαλνληθνπνηεκέλε 

βαζκνινγία ηνπ i. Με αληίζηνηρν ηξφπν ππνινγίδεηαη θαη ε θαλνληθνπνηεκέλε 

βαζκνινγία ηνπ j. 

2. Με βάζε ηελ παξαπάλσ γλψζε, ζηνλ αξηζκεηή, ππνινγίδνπκε γηα θάζε ρξήζηε ν 

νπνίνο έρεη βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν αληηθείκελα i, j, ην γηλφκελν ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ βαζκνινγηψλ. ηε ζπλέρεηα πξνζζέηνπκε κεηαμχ ηνπο ηα 

γηλφκελα φισλ ησλ ρξεζηψλ. 

3. ηνλ παξαλνκαζηή ππνινγίδεηαη ε ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

θαλνληθνπνηεκέλσλ βαζκνινγηψλ γηα ην i, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδεηαη 

κε ηελ αληίζηνηρε ξίδα πνπ πξνθχπηεη γηα ην αληηθείκελν j. 

 

Με ηελ αθαίξεζε ηεο κέζεο ηηκήο ησλ βαζκνινγηψλ πνπ έρεη απνδψζεη ν 

ρξήζηεο ζηα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο ηνπ, απφ ηε βαζκνινγία πνπ έρεη δψζεη ζηα 

αληηθείκελα i θαη j αληίζηνηρα επηηπγράλεηαη ε επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

πιεζσξηζκνχ βαζκνχ. Έηζη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη θαλνληθνπνηεκέλα 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ρξήζηεο ηείλεη λα απνδίδεη απζηεξφηεξεο ή επηεηθέζηεξεο 

βαζκνινγίεο ζηα αληηθείκελα ηεο ιίζηαο ηνπ, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο ρξήζηεο. 

Μία άιιε κέζνδνο ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά δεκνθηιήο εμαηηίαο ηεο απιφηεηαο 

εθαξκνγήο ηεο είλαη ε κέζνδνο Slope One (Κιίζε Έλα). Η καζεκαηηθή θφξκνπια γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο  Slope One έρεη σο εμήο:  

 

Slope One : 

        ∑
     

    (       )         

 

 

Απηφ πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ Slope One, είλαη ε παξέθθιηζε (deviation), 

αλάκεζα ζε δχν αληηθείκελα i θαη j. Σo card(S) αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην S θαη ην Υ είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ 

βαζκνινγηψλ. Οπφηε ν παξαλνκαζηήο είλαη νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ 

έρνπλ βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν αληηθείκελα i θαη j. ηνλ αξηζκεηή αθαηξνχκε ηε 

βαζκνινγία ηελ νπνία έδσζε έλαο ρξήζηεο ζην αληηθείκελν j απφ ηε βαζκνινγία πνπ 
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έδσζε ζην αληηθείκελν i. Σέινο πξνζζέηνπκε ηα αληίζηνηρα θιάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

γηα θάζε ρξήζηε πνπ έρεη βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν αληηθείκελα i, j. 

Η παξέθθιηζε κε απιά ιφγηα είλαη κία πξφβιεςε γηα ην πφζν ζα βαζκνινγεζεί 

έλα αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ην άιιν. Γηα παξάδεηγκα έλαο ρξήζηεο, έζησ ε Μαξία, έρεη 

βαζκνινγήζεη ηελ ηαηλία «Snatch» κε 4 βαζκνχο θαη ηελ ηαηλία «Casablanca» κε 5 

βαζκνχο. Έλαο άιινο ρξήζηεο ν Γηάλλεο έρεη βαζκνινγήζεη ηελ ηαηλία «Snatch» κε 3 

βαζκνχο. Πνιχ ρνληξηθά, κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε φηη εθφζνλ ε Μαξία έρεη 

βαζκνινγήζεη ηελ ηαηλία «Casablanca» κε 1 βαζκφ παξαπάλσ απφ φηη ην «Snatch» θαη ν 

Γηάλλεο ζα θεξζεί αλαιφγσο θαη ζα δψζεη 1 βαζκφ παξαπάλσ ζηελ ηαηλία «Casablanca». 

Άξα ην dev γηα ηηο ηαηλίεο «Snatch», «Casablanca» είλαη 1. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ζέινπκε λα ππνινγίζνπκε ηηο παξεθθιίζεηο (Snatch,Casino) 

θαη (Casino,Snatch) κε βάζε ηνλ Πίλαθα 2.7 

 

Πίλαθαο 2-7: ηνηρεία γηα ππνινγηζκό παξέθθιηζεο 

Χρήςτεσ 
Ταινίεσ 

Snatch Casino 

Δήμητρα 4 3 

Βάςω - 4 

Λάμπροσ 5 3 

 

Έηζη βάζεη ηεο καζεκαηηθήο θφξκνπιαο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ έρνπκε: 

 

dev(Snatch,Casino) = 
   

 
 

   

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
     

 

dev(Casino, Snatch) = 
   

 
 

   

 
  

 

 
 

 

 
   

 

 
      

 

Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ είλαη φηη ν κέζνο φξνο ησλ ρξεζηψλ 

βαζκνιφγεζε ηελ ηαηλία Snatch θαηά 1.5 βαζκφ παξαπάλσ απφ φηη ηελ ηαηλία Casino. ε 

απηφ ην ζεκείν νη παξεθθιίζεηο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αξγφηεξα απφ ην ζχζηεκα ζπζηάζεσλ. Μάιηζηα ην 

επηχρεκα ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη, φηη εάλ θάπνηνη ρξήζηεο εηζάγνπλ θαηλνχξγηεο 

βαζκνινγίεο γηα θάπνηα απφ ηα αληηθείκελα, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνινγίζνπκε εθ λένπ ηηο 
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παξεθθιίζεηο γηα φια ηα αληηθείκελα, παξακφλν γηα εθείλα γηα ηα νπνία έρεη γίλεη 

αλαλέσζε βαζκνινγίαο. Δπίζεο ην κφλν ην νπνίν ρξεηάδεηαη λα μέξνπκε, είλαη ε λέα 

βαζκνινγία θαη ν λένο αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη έρνπλ βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν 

αληηθείκελα ηεο ζπζρέηηζεο. Δάλ δειαδή ζην παξάδεηγκά καο ν ρξήζηεο Βάζσ ςεθίζεη 

ηελ ηαηλία «Snatch» κε 5 βαζκνχο. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηηο λέεο παξεθθιίζεηο θάλνπκε 

ην εμήο: 

 

dev(Snatch,Casino) = 
(             )

 
 

   

 
 

 

 
     

dev(Casino, Snatch)       

 

ε απηφ ην ζεκείν εάλ ζέινπκε λα θάλνπκε πξφβιεςε, γηα ην πφζν ζα 

βαζκνινγνχζε έλαο ρξήζηεο έλα αληηθείκελν, ην νπνίν δελ έρεη βαζκνινγήζεη αθφκα, 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ καζεκαηηθή θφξκνπια ηεο πξφβιεςεο γηα ηε ζηαζκηζκέλε Slope 

Οne. 

 

         
∑ (          )           { }

∑            { }
 

Όπνπ: 

          , είλαη ε πξφβιεςε ηεο ζηαζκηζκέλεο Slope One γηα ηνλ ρξήζηε u, 

ζε ζρέζε κε ξν αληηθείκελν j. 

        , είλαη ε παξέθθιηζε κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ j, i. 

     , είλαη ην cardinality, ή     (       ) ή ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη 

έρνπλ βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν αληηθείκελα, j, i. 

 (          )     , ζεκαίλεη άζξνηζε ηελ παξέθθιηζε j,i κε ηε βαζκνινγία 

ηνπ ρξήζηε u γηα ην αληηθείκελν i θαη πνιιαπιαζίαζε ην απνηέιεζκα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ βαζκνινγήζεη θαη ηα δχν αληηθείκελα j, i. 

 Οπζηαζηηθά ν αξηζκεηήο ζεκαίλεη, γηα θάζε αληηθείκελν i ην νπνίν ν ρξήζηεο u, 

έρεη βαζκνινγήζεη εθηφο ηνπ j, ππνιφγηζε ηα γηλφκελα φπσο αλαθέξεηαη ζην 

πξνεγνχκελν βήκα θαη άζξνηζέ ηα κεηαμχ ηνπο. 



 

21 

 Ο παξαλνκαζηήο, ζεκαίλεη γηα θάζε αληηθείκελν i, πνπ ν ρξήζηεο u έρεη 

βαζκνινγήζεη, πξφζζεζε ηα cardinalities ηνπ j, i. 

 

ην παξάδεηγκα ηνπ Πίλαθα 2-7 , εάλ ζέιακε λα πξνβιέςνπκε ηε βαζκνινγία 

ηεο Βάζσο γηα ηελ ηαηλία «Snatch», ζα εξγαδφκαζηαλ σο εμήο: 

 

 Η Βάζσ έρεη βαζκνινγήζεη ηελ ηαηλία «Casino» κε 4 βαζκνχο, θαη απηφ είλαη ην 

    

 Η παξέθθιηζε Snatch, Casino είλαη dev(Snatch,Casino) = 1.5 φπνπ Snatch είλαη 

ην j θαη Casino είλαη ην i. 

 Οπφηε (          ) είλαη 1,5 + 4 = 5,5  

 Οη ρξήζηεο νη νπνίνη βαζκνιφγεζαλ απφ θνηλνχ ηηο δχν ηαηλίεο είλαη 2 

 Άξα ν αξηζκεηήο είλαη 5,5*2= 11 

 ε απηφ ην ζεκείν δελ έρνπκε άιιεο ηαηλίεο ηηο νπνίεο λα έρεη βαζκνινγήζεη ε 

Βάζσ, νπφηε πξνρσξάκε ζηνλ παξαλνκαζηή 

 Γηα ηνλ παξαλνκαζηή έρνπκε θαη πάιη λα ππνινγίζνπκε κφλν έλα cardinality, 

πνπ είλαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ ςεθίζεη ηηο ηαηλίεο «Snatch, 

Casino», φπνπ είλαη ην 2 

 Άξα                  = 11/2=5.5 

 

Φπζηθά ην παξάδεηγκα είλαη εμαηξεηηθά απινπνηεκέλν θαη ηα δεδνκέλα καο ιίγα, 

σζηφζν φκσο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο καζεκαηηθήο θφξκνπιαο, θαίλεηαη ε απιφηεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο παξφιε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ πνπ ηελ 

πεξηγξάθεη. Δθαξκφδνληαο ηελ ζπλάξηεζε ζε έλα κεγάιν ζχλνιν δεδνκέλσλ κπνξνχκε 

λα πξνβιέςνπκε κε επθνιία πνηα είλαη εθείλα ηα αληηθείκελα ηα νπνία ζα βαζκνινγνχζε 

ν ρξήζηεο πςειά, θαη κε βάζε ηε ιίζηα ησλ αληηθεηκέλσλ απηψλ λα πξνβνχκε ζηελ 

ζχζηαζε. 

Η ζπλεξγαηηθή δηήζεζε βάζεη αληηθεηκέλνπ είλαη κηα πνιχ θαιή επηινγή, φηαλ 

ζέινπκε λα κεηψζνπκε ηνλ ρξφλν ησλ ππνινγηζκψλ. Φπζηθά απηφ δελ θαζηζηά ηελ 

ζπλεξγαηηθή δηήζεζε βάζεη ρξήζηε άρξεζηε. Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο, πνπ 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ αιγνξίζκνπο ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε, 

πεξηζζφηεξν απφ φηη εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε εμφξπμε δεδνκέλσλ βάζεη αληηθεηκέλνπ. 
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Όζν αθνξά ην πξφβιεκα ηεο ζπνξαδηθφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ε ζπλεξγαηηθή 

δηήζεζε βάζεη αληηθεηκέλνπ, ζπλήζσο ππεξηεξεί απηήο βάζεη ρξήζηε, ελψ θαη νη δχν 

ηερληθέο είλαη εμίζνπ απνδνηηθέο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ηα δεδνκέλα είλαη ππθλά. 

Δπνκέλσο ε επηινγή κηαο έλαληη ηεο άιιεο κεζφδνπ, είλαη θαζαξά ζέκα ηνπ 

εηδηθνχ πξνβιήκαηνο  πνπ επηζπκεί λα ιχζεη έλα ζχζηεκα ζπζηάζεσλ, θαη ζπρλά είλαη 

απαξαίηεηνο ν πεηξακαηηζκφο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε βέιηηζηε επηινγή. 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη ζε πνιιά ζπζηήκαηα 

ζπζηάζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηερληθέο νκαδνπνίεζεο (clustering), πξνθεηκέλνπ νη 

ρξήζηεο λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο βάζεη θάπνησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θη έηζη ζε 

πεξίπησζε ρξήζεο αιγνξίζκσλ ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε, λα κε ρξεηάδεηαη 

λα ππνινγίδνληαη νη βαζκνινγίεο φισλ ησλ ρξεζηψλ, παξακφλν εθείλσλ πνπ απνηεινχλ 

κέιε κίαο νκάδαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επίζεο βειηηψλεηαη ζεκαληηθά ν ρξφλνο ησλ 

ππνινγηζκψλ γηα κία ζχζηαζε. 

ην επφκελν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε ππνδεηγκαηηθή εθαξκνγή «YesBoss», ε 

νπνία αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Οη αιγφξηζκνη 

ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπζηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο ζα παξνπζηαζηνχλ ζην θεθάιαην «πζηάζεηο- Πεηξάκαηα- 

Απνηειέζκαηα», ζην ίδην θεθάιαην ζα γίλεη θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο απφδνζήο ηνπο. 
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 3  Δθαξκνγή YesBoss 

 3.1  Πεξηγξαθή 

Η δηαδηθηπαθή εθαξκνγή «YesBoss» αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα παξέρεη έλα πιήξεο ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

ππνςεθίσλ απφ εηαηξείεο, ελψ ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιχλεη ηελ αλαδήηεζε ζέζεσλ 

εξγαζίαο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Η εθαξκνγή δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά ηζηνζειίδσλ αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη 

εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο ππνςεθίσλ, νη νπνίεο ζπλαληψληαη ζην εμσηεξηθφ. Παξάιιεια 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνθίι ρξεζηψλ, εηαηξηψλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, θάηη 

ην νπνίν βνεζάεη ζηελ επεθηαζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπκπεξηιεθζεί επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα αξγφηεξα. Οη θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ ηεο 

εθαξκνγήο είλαη δχν: 

 

 Απινί ρξήζηεο – άλζξσπνη νη νπνίνη αλαδεηνχλ ζέζε εξγαζίαο – 

ππνςήθηνη. 

 Δηαηξείεο – εξγνδφηεο. 

 

πλνπηηθά νη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε ρξήζηεο πνπ δηαηεξνχλ 

πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ είλαη νη εμήο: 

 

 Ο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζηελ εθαξκνγή, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο 

δειψλεη φηη επηζπκεί λα δηαηεξεί πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ. 

 Καηφπηλ επηηπρνχο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε, εθείλνο απνθηά ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ 

ζην κελνχ «Ο Λνγαξηαζκφο Μνπ». 

 ηε ζειίδα «Ο Λνγαξηαζκφο Μνπ» ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρσξήζεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, ηηο 

μέλεο γιψζζεο πνπ γλσξίδεη, ηελ εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία θ.α. Σν βήκα απηφ 

βνεζάεη αξγφηεξα ζηελ απηφκαηε ζπκπιήξσζε ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο ηηο νπνίεο επηιέγεη. 

 Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι ρξήζηε αλαθνξηθά κε ηα φζα ζηνηρεία έρεη 

θαηαρσξήζεη, ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ νη εξγνδφηεο γηα εχθνιε 

αλαθνξά. 
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 Ο ρξήζηεο έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξεί ηηο ξπζκίζεηο αλαδήηεζεο 

ηνπ, ψζηε λα κε ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα δειψλεη ηα θίιηξα αλαδήηεζεο ζηελ 

ζειίδα «Αλαδήηεζε Δξγαζίαο». Φπζηθά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αιιάδεη θάζε 

θνξά ηηο ξπζκίζεηο ηνπ. Σν βήκα απηφ βνεζάεη ζηελ εθαξκνγή λα ζπζηήλεη ζην 

ρξήζηε λέεο ζέζεηο εξγαζίεο πνπ δεκνζηεχνληαη θαη πιεξνχλ ηα θξηηήξηα 

αλαδήηεζεο ηα νπνία έρεη δειψζεη ξεηά ν ρξήζηεο. 

 Δπηπιένλ ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα είηε λα απνζεθεχεη ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο 

ηνλ ελδηαθέξνπλ είηε λα θάλεη απεπζείαο αίηεζε ζε απηέο. ην ζεκείν απηφ είλαη 

ρξήζηκν λα αλαθεξζεί φηη φζν πην πιήξεο είλαη ην πξνθίι ην νπνίν έρεη 

δεκηνπξγήζεη ν ρξήζηεο, ηφζν πην εχθνιε είλαη ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο κηαο 

αίηεζεο. 

 Αθνχ ν ρξήζηεο έρεη θάλεη αίηεζε ζε κηα ζέζε εξγαζίαο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πιεξνθνξεζεί κέζα απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηεο αίηεζήο 

ηνπ απφ ηνλ εξγνδφηε. 

 Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ εξγνδφηε ηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζέζε εξγαζίαο ζηελ νπνία έρεη θάλεη αίηεζε. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο απνζηείιεη ζηνλ ππνςήθην, κία ζπλέληεπμε, 

εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα δερηεί ηελ πξφζθιεζε, λα δεηήζεη αλαβνιή, ή 

λα ηελ απνξξίςεη. 

 Κάζε θνξά πνπ κία ζπλέληεπμε θαηνρπξψλεηαη, αλαλεψλεηαη θαη ην πξφγξακκα 

ζπλεληεχμεσλ ηνπ ππνςεθίνπ. 

 ηελ θαξηέια «Πξνηάζεηο Δθαξκνγήο», ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο πξνηάζεηο 

πνπ έρεη θάλεη ε εθαξκνγή ζε απηφλ. 

 Σέινο ν ρξήζηεο έρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ password ηνπ ζηελ θαξηέια 

«Αζθάιεηα» 

 

ηελ Δηθφλα 3-1, θαίλεηαη επνπηηθά ην ζηηγκηφηππν πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ 

ελφο ρξήζηε. 
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Δηθόλα 3-1: Άπνςε Πξνζσπηθνύ Λνγαξηαζκνύ Υξήζηε 

 

πλνπηηθά ε ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηηο εηαηξείεο - εξγνδφηεο έρεη σο 

εμήο: 

 

 Ο ρξήζηεο εγγξάθεηαη ζηελ εθαξκνγή, θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγξαθήο 

δειψλεη φηη επηζπκεί λα δηαηεξεί εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ. 

 Καηφπηλ επηηπρνχο εγγξαθήο ηνπ ρξήζηε, εθείλνο απνθηά ηε δπλαηφηεηα εηζφδνπ 

ζην κελνχ «Ο Λνγαξηαζκφο Μνπ». 

 ηε ζειίδα «Ο Λνγαξηαζκφο Μνπ» ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρσξήζεη γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην, σο δεκηνπξγφ ηνπ εηαηξηθνχ 

ινγαξηαζκνχ. 

 Δπίζεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κηα εηαηξεία θαη ζηνηρεία ηα νπνία ηελ 

αθνξνχλ. 

 Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη έλα πξνθίι εηαηξείαο, αλαθνξηθά κε ηα φζα ζηνηρεία 

έρεη θαηαρσξήζεη ν ρξήζηεο γηα εθείλε, ην νπνίν είλαη νξαηφ δεκφζηα ζε 

νπνηνλδήπνηε επηζθέπηε. 

 Δπίζεο ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη αγγειίεο γηα αλνηρηέο 

ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ εηαηξεία. 

 Αθνχ γίλεη ε θαηαρψξεζε κηαο αγγειίαο, ν ρξήζηεο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα 

δεκηνπξγήζεη κία αίηεζε ζηελ θαξηέια «Αηηήζεηο», ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα 

ζπλδέζεη κε ηηο αγγειίεο ζηηο νπνίεο επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε αίηεζε απηή. 
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 ηελ θαξηέια «Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ» ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηνπο 

θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ γηα θάζε αγγειία. 

 Έρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ ππνςήθην θαη λα ηνλ 

θαιέζεη ζε ζπλέληεπμε. 

 Κάζε θνξά πνπ κία ζπλέληεπμε θαηνρπξψλεηαη αλαλεψλεηαη θαη ην πξφγξακκα 

ζπλεληεχμεσλ ηεο εηαηξείαο. 

 Σέινο ν ρξήζηεο έρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ password ηνπ ζηελ θαξηέια 

«Αζθάιεηα» 

 

ηελ Δηθφλα 3-2, θαίλεηαη επνπηηθά ην ζηηγκηφηππν εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ ελφο 

ρξήζηε. 

 

 

Δηθόλα 3-2: Άπνςε Δηαηξηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

 

 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο, ζα πεξηγξαθνχλ κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα θάπνηεο 

απφ ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο, ελψ γηα ιφγνπο εχθνιεο αλαθνξάο, αιιά θαη 

θαιχηεξεο θαηαλφεζεο, ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη εηθφλεο κε ηα ζηηγκηφηππα ησλ ζειίδσλ. 

 3.2  Λεηηνπξγίεο Πξνζσπηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

Όηαλ έλαο ρξήζηεο ν νπνίνο έρεη δεκηνπξγήζεη πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ, 

εηζέξρεηαη ζηελ εθαξκνγή, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πινεγεζεί ζηηο εμήο θαξηέιεο: 

 

 Πξνθίι 

 Δπεμεξγαζία Πξνθίι 
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 Δθπαίδεπζε 

 Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

 Βηνγξαθηθφ / Δπηζπλάςεηο 

 Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ 

 Πξνηάζεηο Δθαξκνγήο 

 Αζθάιεηα 

 3.2.1 Καταχώρηση Στοιχείων 

Οη θαξηέιεο «Δπεμεξγαζία Πξνθίι», «Δθπαίδεπζε», «Δξγαζηαθή Δκπεηξία» θαη 

«Βηνγξαθηθφ / Δπηζπλάςεηο», αθνξνχλ ηελ θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ απφ ην ρξήζηε.  

πγθεθξηκέλα ζηελ θαξηέια «Δπεμεξγαζία Πξνθίι» ν ρξήζηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηελ εηθφλα πξνθίι ηνπ,  γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

απηφλ, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, επαίζζεηα δεδνκέλα, αιιά θαη ξπζκίζεηο αλαδήηεζεο, νη 

νπνίεο επηζπκεί λα εθαξκφδνληαη ζηε ζειίδα «Αλαδήηεζε Δξγαζίαο». 

Πην αλαιπηηθά, ζηελ ελφηεηα «Δηθφλα Πξνθίι», ν ρξήζηεο έρεη δπλαηφηεηα λα 

αλεβάζεη θάπνηα θσηνγξαθία ηνπ, ε νπνία ζα δεκνζηεπηεί ζηε ζπλέρεηα ζην πξνθίι ηνπ. 

ηελ ελφηεηα «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο» ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη ή λα 

επεμεξγαζηεί δεδνκέλα ηα νπνία αθνξνχλ γεληθά πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο είλαη ην 

νλνκαηεπψλπκν, ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ην θχιν ηνπ. Δπίζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκπιεξψζεη θάπνηνλ επαγγεικαηηθφ ηίηιν εθφζνλ δηαζέηεη, θαη λα δειψζεη ηελ 

εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, εάλ δειαδή ν ρξήζηεο είλαη άλεξγνο ή εξγάδεηαη ην ηξέρσλ 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ηελ ελφηεηα «ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο», ν ρξήζηεο θαηαρσξεί πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηεχζπλζε δηακνλήο ηνπ, ηα ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ηνπ θαη ην e-mail ηνπ. 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο γίλνληαη νξαηέο ζην δεκφζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, κφλν ζε 

εξγνδφηεο, γηα ηηο αγγειίεο ησλ νπνίσλ, ν ρξήζηεο έρεη θάλεη αίηεζε. Δπίζεο ν ρξήζηεο 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγεη ζηνηρεία δηεχζπλζεο κε ηε βνήζεηα ελφο ράξηε, ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο θαηαρσξήζεη ηε δηεχζπλζή ηνπ ρεηξνθίλεηα, ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα απφ ην ζχζηεκα λα εληνπηζηνχλ νη ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζην ράξηε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ απηέο εληνπηζηνχλ, ην ζχζηεκα πξνηξέπεη ηνλ ρξήζηε λα απνζεθεχζεη 

ηηο ζπληεηαγκέλεο, έηζη ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη θάζε θνξά λα γίλεηαη εθ λένπ ν 

εληνπηζκφο ηνπ ρξήζηε. ηελ Δηθφλα 3-3 παξνπζηάδεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ελφηεηαο 

«ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο». 
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Δηθόλα 3-3: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 

 

Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ελφηεηα «Δπαίζζεηα Γεδνκέλα», είλαη 

πιεξνθνξίεο πξνζσπηθψλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. ε θακία πεξίπησζε νη πιεξνθνξίεο 

απηέο δελ θνηλνπνηνχληαη ζην δεκφζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη, είλαη φηη πνιιέο εηαηξείεο ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο ηνπο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ δεηνχλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο λα θαηαρσξήζνπλ, εθφζνλ νη 

ίδηνη ην επηζπκνχλ, ηέηνηνπ είδνπο επαίζζεηα δεδνκέλα. ε θακία πεξίπησζε νη εηαηξείεο 

απηέο δελ επηβάιινπλ ηελ απνθάιπςε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

ππνςεθίνπ. 

ηελ ελφηεηα «Ρπζκίζεηο Αλαδήηεζεο» ν ρξήζηεο επηιέγεη ηα θίιηξα ηα νπνία 

επηζπκεί λα εθαξκφδνληαη θάζε θνξά, πνπ εθείλνο εηζέξρεηαη ζηε ζειίδα «Αλαδήηεζε 

Δξγαζίαο». Φπζηθά έρεη ηε δπλαηφηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα αιιάδεη ηηο ξπζκίζεηο 

απηέο, είηε απνζεθεχνληαο θαηλνχξηεο ξπζκίζεηο, είηε αιιάδνληαο ηηο ξπζκίζεηο απφ ηε 

ζειίδα «Αλαδήηεζε Δξγαζίαο». ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο δελ 

απνζεθεχεηαη. 

 

 ηελ θαξηέια «Δθπαίδεπζε» θηινμελνχληαη νη εμήο ελφηεηεο: 

 Λχθεην 

 πνπδέο 

 Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

 Γηδαθηνξηθφ 
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 Γηαθξίζεηο 

 Πηζηνπνηήζεηο 

 Γεμηφηεηεο 

 Ξέλεο Γιψζζεο 

 

ηηο ελφηεηεο απηέο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη δεδνκέλα ηα νπνία 

αθνξνχλ θπξίσο ην αθαδεκατθφ ππφβαζξν ηνπ. ηελ ελφηεηα «Λχθεην», ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα θαηαρσξήζεη πιεξνθνξίεο γηα έλα ιχθεην ζην νπνίν έρεη θνηηήζεη. Αληίζεηα 

ζηηο ελφηεηεο «πνπδέο», «Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο», «Γηδαθηνξηθφ», ν ρξήζηεο κπνξεί 

λα θαηαρσξήζεη φζεο ζπνπδέο επηζπκεί. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπκπιεξψλεη ν ρξήζηεο 

ζηηο ελφηεηεο απηέο είλαη ην είδνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν έρεη θνηηήζεη, 

ην φλνκα ηνπ ηδξχκαηνο, ην φλνκα ηεο ζρνιήο, ε ρψξα θαη ε πφιε ζπνπδψλ, ε ρξνληθή 

δηάξθεηα ζπνπδψλ, ν βαζκφο απνθνίηεζεο θαζψο θαη ε θαηάζηαζε βαζκνχ, ε νπνία 

κπνξεί λα είλαη είηε «απνθηήζεθε» είηε «πξνβιεπφκελνο». 

Καηά αληίζηνηρν ηξφπν ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ζηνηρεία ζηηο ελφηεηεο 

«Γηαθξίζεηο» θαη «Πηζηνπνηήζεηο», φπνπ ηνπ δεηείηαη λα θαηαρσξήζεη ηνλ ηίηιν ηεο 

δηάθξηζεο ή ηεο πηζηνπνίεζεο αληίζηνηρα, ην έηνο θαηά ην νπνίν ζπλέβε θαη κηα κηθξή 

πεξηγξαθή. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηελ θαηαρψξεζε θαη 

ν ρξήζηεο κπνξεί λα απνζεθεχζεη φζεο δηαθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο επηζπκεί. 

ηηο ελφηεηεο «Γεμηφηεηεο» θαη «Ξέλεο Γιψζζεο», ν ρξήζηεο θαηαρσξεί φζεο 

δεμηφηεηεο ή μέλεο γιψζζεο επηζπκεί θαη πξνζδηνξίδεη ην επίπεδφ ηνπο. Καζψο 

πιεθηξνινγεί κία δεμηφηεηα ή γιψζζα, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν, ηνπ εκθαλίδεηαη κία 

ιίζηα κε ήδε θαηαρσξεκέλεο δεμηφηεηεο θαη γιψζζεο απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ. Δάλ ην 

επηζπκεί κπνξεί λα επηιέμεη κία απφ απηέο ή λα θαηαρσξήζεη κία θαηλνχξηα. ηελ 

Δηθφλα 3-4 θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ελφηεηαο «Γεμηφηεηεο». 
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Δηθόλα 3-4: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο Γεμηόηεηεο 

 

ηελ θαξηέια «Δξγαζηαθή Δκπεηξία», έλαο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαρσξήζεη δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζηαθή ηνπ πξνυπεξεζία. πγθεθξηκέλα 

ηνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο έρεη ππάξμεη εξγαδφκελνο, ηε ζέζε 

πνπ θαηείρε, αιιά θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζε κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ 

εξγάζηεθε ζηε ζέζε απηή. Σέινο ηνπ δεηείηαη λα ζπκπιεξψζεη ηα θαζήθνληα ηα νπνία 

αθνξνχζαλ ηε ζέζε ηνπ. 

Σέινο ζηελ θαξηέια «Βηνγξαθηθφ / Δπηζπλάςεηο», έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα 

αλεβάζεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ, ζπλνδεπηηθή θαη ζπζηαηηθή επηζηνιή, ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο αηηήζεηο ηηο νπνίεο ζα θάλεη ζην κέιινλ. Δθφζνλ έρεη αλεβάζεη 

απηά ηα έγγξαθα, δε ζα ρξεηαζηεί λα ηα αλεβάδεη θάζε θνξά πνπ ζα θάλεη κία αίηεζε θαη 

ζα θαηαρσξνχληαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα. 

Όιεο νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πιελ ησλ εγγξάθσλ θαη θάπνησλ εμαηξέζεσλ 

πνπ έρνπλ ζεκεησζεί παξαπάλσ ζην θείκελν, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία 

πξνθίι ρξήζηε. Έλα ζηηγκηφηππν πξνθίι ρξήζηε παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-5. 
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Δηθόλα 3-5: ηηγκηόηππν Πξνθίι Υξήζηε 

 

 3.2.2 Κινήσεις Λογαριασμού 

ηελ θαξηέια «Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηηο 

ελφηεηεο: «Οη Αηηήζεηο Μνπ», «Απνζεθεπκέλα», «Μελχκαηα», «Δθθξεκείο 

πλεληεχμεηο» θαη «Πξφγξακκα πλεληεχμεσλ». 

ηελ ελφηεηα «Οη Αηηήζεηο Μνπ», ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη φιεο ηηο 

αγγειίεο γηα ηηο νπνίεο έρεη θάλεη αίηεζε, λα θαηεβάζεη ην αληίγξαθν ηεο αίηεζήο ηνπ, λα 

δεη ην ηζηνξηθφ ζπλνκηιίαο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ηηο ηπρφλ 

ζπλεληεχμεηο πνπ ηνπ έρνπλ απνζηαιεί απφ ηνλ εξγνδφηε. ε πεξίπησζε φπνπ ν 

εξγνδφηεο έρεη θάλεη πξφζθιεζε ζηνλ ρξήζηε γηα ζπλέληεπμε, ν ηειεπηαίνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ηελ δερηεί, λα ηελ απνξξίςεη ή λα δεηήζεη θάπνηα αιιαγή. Αληίγξαθν 

ηζηνξηθνχ ζπλεληεχμεσλ δηαηεξείηαη θαη ζηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε, φζν 

θαη ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ ππνςεθίνπ. Μφλν νη ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηνλ ππνςήθην θαη ν εξγνδφηεο έρεη ελεκεξσζεί γηα ηελ θαηάζηαζε, 

θαηαρσξνχληαη ζην πξφγξακκα ζπλεληεχμεσλ. Σέινο ν ρξήζηεο δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα δεκηνπξγεί πξνζθιήζεηο ζε ζπλέληεπμε. Απηή ε δπλαηφηεηα πξνζθέξεηαη κφλν ζηνλ 

εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε. ηελ Δηθφλα 3-6 θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ελφηεηαο 

«Οη Αηηήζεηο Μνπ», φπνπ ν ρξήζηεο έρεη δερζεί κηα πξφζθιεζε γηα ζπλέληεπμε απφ ηνλ 

εξγνδφηε. 
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Δηθόλα 3-6: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο "Οη Αηηήζεηο Μνπ" 

 

ηελ ελφηεηα «Απνζεθεπκέλα», ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο αγγειίεο ηηο νπνίεο 

έρεη απνζεθεχζεη. Οπνηαδήπνηε ζηηγκή κπνξεί λα δηαγξάςεη αγγειίεο απφ απηήλ ηε 

ιίζηα. 

ηελ ελφηεηα «Μελχκαηα», ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ην ηζηνξηθφ ησλ 

ζπδεηήζεψλ ηνπ κε έλαλ εξγνδφηε γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη λα επηθνηλσλήζεη κε 

ηνλ εξγνδφηε εθφζνλ ην επηζπκεί. Η ελφηεηα απηή δελ απνηειεί έλα πιήξσο ιεηηνπξγηθφ 

mail-box, θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελδεηθηηθά γηα κηα ζηνηρεηψδε επηθνηλσλία κε ηνλ 

εξγνδφηε. Σν πξφηππν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ηα θαηλνχξηα παξαδείγκαηα 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο φπνπ δελ ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ εηζεξρνκέλνπ θαη 

εμεξρνκέλνπ κελχκαηνο, αιιά ε εκθάληζε ησλ κελπκάησλ γίλεηαη βάζεη ζπδήηεζεο. Η 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πινπνίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπδήηεζε δελ 

πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ ηνπο δχν ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ, αιιά 

θαη απφ ηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη. Έηζη κπνξνχκε λα έρνπκε 

παξαπάλσ απφ κία ζπδεηήζεηο κεηαμχ δχν ρξεζηψλ, εάλ απηέο αθνξνχλ δηαθνξεηηθέο 

ζέζεηο εξγαζίαο. ηελ Δηθφλα 3-7, θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ησλ κελπκάησλ ελφο 

ρξήζηε, ν νπνίνο έρεη δερηεί κήλπκα απφ ηελ ίδηα εηαηξεία γηα δηαθνξεηηθή ζέζε. 
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Δηθόλα 3-7: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο "Μελύκαηα" 

 

ηελ ελφηεηα «Δθθξεκείο πλεληεχμεηο», ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη 

φιεο εθείλεο ηηο ζπλεληεχμεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεη απαληήζεη πξνο ην παξφλ. ηελ 

ελφηεηα «Πξφγξακκα πλεληεχμεσλ», θαηαρσξνχληαη φιεο εθείλεο νη ζπλεληεχμεηο ηηο 

νπνίεο έρεη απνδερηεί ν ρξήζηεο, ζε κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα. Οη ζπλεληεχμεηο 

εκθαλίδνληαη θαη ζε έλα εκεξνιφγην, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηε ιίζηα. Οη κέξεο 

γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνγξακκαηηζηεί θάπνηα ζπλέληεπμε, εκθαλίδνληαη κε ζθνχξν κσβ 

ρξψκα ζην εκεξνιφγην, ελψ θάλνληαο θιηθ ζε απηέο, εκθαλίδεηαη έλα κηθξφ παξάζπξν, 

κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλεληεχμεσλ. ηηγκηφηππν ηεο ελφηεηαο «Πξφγξακκα 

πλεληεχμεσλ», παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 3-8. 
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Δηθόλα 3-8: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο "Πξόγξακκα πλεληεύμεσλ" 

 

Σέινο ζηελ ελφηεηα «Πξνηάζεηο Δθαξκνγήο», ν ρξήζηεο κπνξεί λα δεη θαη λα 

δηαγξάςεη φιεο ηηο πξνηάζεηο εξγαζίαο πνπ δέρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή. Η ελφηεηα απηή 

σζηφζν ζα ζπδεηεζεί δηεμνδηθά ζε κηα απφ ηηο επφκελεο ελφηεηεο ηνπ παξφληνο 

ζπγγξάκκαηνο, φπνπ ζα γίλεη ιφγνο γηα ηνπο κεραληζκνχο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ εθαξκνγή, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχζηαζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνπο ρξήζηεο. 

 3.3  Λεηηνπξγίεο  Δηαηξηθνύ Λνγαξηαζκνύ 

ηνλ εηαηξηθφ ινγαξηαζκφ ελφο ρξήζηε πεξηιακβάλνληαη νη εμήο θαξηέιεο: 

 

 Δηαηξηθφ Πξνθίι 

 Πξνζσπηθά Γεδνκέλα 

 Δηαηξηθά Γεδνκέλα 

 Αγγειίεο 

 Αηηήζεηο 

 Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ 

 Αζθάιεηα 
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 3.3.1 Καταχώρηση Στοιχείων 

ηηο θαξηέιεο «Πξνζσπηθά Γεδνκέλα» θαη «Δηαηξηθά Γεδνκέλα» , ν ρξήζηεο 

θαηαρσξεί ζηνηρεία δηθά ηνπ θαη απηά ηεο εηαηξείαο. Σα ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη 

ζε απηέο ηηο θαξηέιεο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δεκφζην πξνθίι ηεο εηαηξείαο. 

πγθεθξηκέλα ε θαξηέια «Πξνζσπηθά Γεδνκέλα» απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 

ελφηεηεο: «Δηθφλα Πξνθίι», «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο» θαη «ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο». ηελ 

ελφηεηα «Δηθφλα Πξνθίι», ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλεβάζεη κία θσηνγξαθία 

ηνπ, ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη ζηελ ζειίδα ηνπ εηαηξηθνχ πξνθίι ζηελ ελφηεηα «Κάηνρνο 

Δηαηξηθνχ Λνγαξηαζκνχ». ηελ ελφηεηα «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

ζπκπιεξψζεη εθφζνλ ην επηζπκεί ηε ζέζε ηελ νπνία θαηέρεη ζηελ εηαηξεία, ην θχιν ηνπ 

θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζήο ηνπ. Σέινο ζηελ ελφηεηα «ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο», 

δεηείηαη λα θαηαρσξεζνχλ θάπνηα πνιχ βαζηθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ θαηφρνπ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ, φπσο είλαη ε ρψξα θαη ε πφιε δηακνλήο, θάπνην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 

θαη έλα e-mail. 

ηελ θαξηέια «Δηαηξηθά Γεδνκέλα», ν ρξήζηεο θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο ηνπ. Η θαξηέια απηή απνηειείηαη απφ ηηο ελφηεηεο «Γεληθέο Πιεξνθνξίεο», 

«Λνγφηππν Δηαηξείαο» θαη «ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο». ηελ ελφηεηα «Γεληθέο 

Πιεξνθνξίεο» ν ρξήζηεο νπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηαρψξεζε ηεο εηαηξείαο ηνπ. 

Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ην εηαηξηθφ πξνθίι δελ πθίζηαηαη θαη νη δπλαηφηεηεο 

θαηαρψξεζεο αγγειηψλ θαη αηηήζεσλ δελ είλαη δηαζέζηκεο. Καηά ηελ θαηαρψξεζε ηεο 

εηαηξείαο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ην φλνκα ηεο εηαηξείαο θαη ην θιάδν 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο, εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί επίζεο λα ζπκπεξηιάβεη θαη κηα κηθξή 

πεξηγξαθή γηα ηελ εηαηξεία, ην έηνο ίδξπζεο ηεο θαη ηελ ηζηνζειίδα ηεο εάλ ππάξρεη. 

ηελ ελφηεηα «Λνγφηππν Δηαηξείαο» ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη κηα εηθφλα κε ην 

ινγφηππν ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ζα εκθαλίδεηαη ζην δεκφζην πξνθίι. Σέινο ζηελ 

ελφηεηα «ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο», ν ρξήζηεο ζπκπιεξψλεη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, 

έλα ηειέθσλν επηθνηλσλίαο, εηαηξηθφ e-mail, ελψ επηπιένλ κπνξεί λα νξίζεη έλαλ 

ππεχζπλν πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη ηηο εκέξεο θαη ψξεο επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία. Η 

θαηαρψξεζε ζηνηρείσλ δηεχζπλζεο κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα ελφο ράξηε φπσο 

αθξηβψο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ. Έλα ζηηγκηφηππν εηαηξηθνχ 

πξνθίι θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-9. 
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Δηθόλα 3-9: ηηγκηόηππν Δηαηξηθνύ Πξνθίι 

 

 3.3.2 Καταχώρηση Αγγελίας και Αίτησης 

ηελ θαξηέια «Αγγειίεο» ζπκπεξηιακβάλνληαη δχν ελφηεηεο «Καηαρψξεζε 

Αγγειίαο» θαη «Δπεμεξγαζία Αγγειηψλ». 

ηελ ελφηεηα «Καηαρψξεζε Αγγειίαο» φπσο ππνδειψλεηαη θαη απφ ην φλνκά 

ηεο ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κία αγγειία. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα 

θαηαρσξήζεη ην ηίηιν ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη λα επηιέμεη κία θαηεγνξία απφ ηε ιίζηα 

ησλ δηαζέζηκσλ θαηεγνξηψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εκπινπηίζεη ηελ αγγειία ηνπ ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη θαη άιια πεδία. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηχπν 

ηεο εξγαζίαο (επνρηαθή, κφληκε, ζπκβφιαην), ηηο ψξεο εξγαζίαο (εκηαπαζρφιεζε, 

πιήξεο απαζρφιεζε) αιιά θαη ηνλ κηζζφ. Δπηπιένλ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη κηα κηθξή 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηε ζέζε απηήλ. Δάλ ην 

επηζπκεί ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο απφ ην 

νπνίν ζέιεη λα έρνπλ απνθνηηήζεη νη ππνςήθηνη π.ρ. απφθνηηνη ΣΔΙ, αιιά θαη ην είδνο 

ηνπ πηπρίνπ πνπ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ νη ππνςήθηνη π.ρ. κεηαπηπρηαθφ. Μπνξεί λα 

δειψζεη ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ησλ ππνςεθίσλ θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ είλαη επηζπκεηφ λα θαηέρνπλ νη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε. Όζν 

αθνξά ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο μέλεο γιψζζεο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη φζεο 
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ζέιεη θαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαζψο πιεθηξνινγεί ζα ηνπ εκθαληζηεί κία ιίζηα απφ ηε 

νπνία ζα κπνξεί λα επηιέμεη κία δεμηφηεηα ή μέλε γιψζζα, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ. Σέινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκπιεξψζεη ηε δηεχζπλζε ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο εάλ απηή είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηεο εηαηξείαο. 

Όηαλ θαηαρσξείηαη κηα αγγειία, απηνκάησο δεκηνπξγείηαη θαη ην αληίζηνηρν 

πξνθίι ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ζην νπνίν κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ νη ππνςήθηνη γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο. ηελ εηθφλα 3:10 θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο ελφηεηαο 

«Καηαρψξεζε Αγγειίαο». 

 

Δηθόλα 3-10: ηηγκηόηππν Δλόηεηαο "Καηαρώξεζε Αγγειίαο" 

 

ηελ ελφηεηα «Δπεμεξγαζία Αγγειηψλ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο αγγειίεο. Δπηιέγνληαο κία απφ ηηο αγγειίεο ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξήζεη, 

εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο αγγειίαο απηήο, θαη δχν θνπκπηά ην έλα αθνξά ηελ 

επεμεξγαζία γεληθψλ ζηνηρείσλ ηεο αγγειίαο θαη ην άιιν ηελ επεμεξγαζία δηεχζπλζεο. 

ηελ θαξηέια «Αηηήζεηο», ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηαρσξήζεη κία αίηεζε ηελ 

νπνία κπνξεί λα ζπλδέζεη κε κία ή πεξηζζφηεξεο αγγειίεο ηηο νπνίεο έρεη θαηαρσξήζεη. 
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ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δε δεκηνπξγήζεη θάπνηα πξνζαξκνζκέλε αίηεζε γηα ηηο 

αγγειίεο ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνεπηιεγκέλε αίηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 

 Ολνκαηεπψλπκν 

 ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο (δηεχζπλζε, ηειέθσλν, e-mail) 

 Δθπαίδεπζε 

 Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

 Βηνγξαθηθφ 

 

Δάλ ν ρξήζηεο επηιέμεη λα δεκηνπξγήζεη κηα πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ αίηεζε, ζα πξέπεη λα επηιέμεη εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζέιεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αίηεζε απηή. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: Δθπαίδεπζε, Λχθεην, 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία, Πηζηνπνηήζεηο, Γηαθξίζεηο, Γεμηφηεηεο, Γιψζζεο, Δπαίζζεηα 

Γεδνκέλα, Βηνγξαθηθφ, πλνδεπηηθή Δπηζηνιή, πζηαηηθή Δπηζηνιή. Δπίζεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εηζάγεη εξσηήζεηο πξνο ηνπο ππνςεθίνπο, ηηο νπνίεο νη ηειεπηαίνη 

θαινχληαη λα απαληήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηεο αίηεζεο γηα ηε ζέζε. 

Σέινο γηα ηελ θαηαρψξεζε ηεο αίηεζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ηε ζπλδέζεη κε κία, 

πεξηζζφηεξεο ή φιεο ηηο αγγειίεο ηεο εηαηξείαο. Έλα ζηηγκηφηππν ηεο θαξηέιαο 

«Αηηήζεηο», θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-11. 

 

Δηθόλα 3-11: ηηγκηόηππν Καξηέιαο "Αηηήζεηο" 
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 3.3.3 Κινήσεις Λογαριασμού 

ηελ θαξηέια «Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ», ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηηο 

ελφηεηεο: «Δπεμεξγαζία Τπνςεθίσλ», «Μελχκαηα», «Πξφηππα Μελχκαηα», 

«Δλεκεξψζεηο πλεληεχμεσλ» θαη «Πξφγξακκα πλεληεχμεσλ». 

ηελ ελφηεηα «Δπεμεξγαζία Τπνςεθίσλ», ν ρξήζηεο επηιέγεη ηελ αγγειία γηα 

ηελ νπνία επηζπκεί λα δεη ηνπο ππνςήθηνπο. Σν ζχζηεκα ηνπ εκθαλίδεη ηε ιίζηα ησλ 

ππνςεθίσλ, νη νπνίνη έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα ηελ επηιεγκέλε ζέζε. Δπηιέγνληαο ηνλ 

ππνςήθην πνπ επηζπκεί, ν ρξήζηεο αλνίγεη ηνλ θάθειν ηνπ. ε απηφλ κπνξεί λα δεη ηελ 

ζπκπιεξσκέλε αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ επηζπλαθζεί ζε 

απηήλ. Μέζα απφ ηνλ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη καδί 

ηνπ, λα ηνλ θαιέζεη ζε ζπλέληεπμε, λα απνδερηεί ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζή ηνπ. 

Η ελφηεηα «Μελχκαηα» δε δηαθέξεη ζε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηελ αληίζηνηρε 

ελφηεηα ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε. Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ν ρξήζηεο 

κπνξεί λα αλνίμεη ηνλ θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ κέζα απφ ηε ζπδήηεζε . 

ηελ ελφηεηα «Δλεκεξψζεηο πλεληεχμεσλ» ν ρξήζηεο κπνξεί λα νξίζεη ην 

κήλπκα απφξξηςεο ή έγθξηζεο ην νπνίν ζα ζηέιλεηαη απηφκαηα ζηνπο ππνςεθίνπο φηαλ 

εγθξίλνληαη ή απνξξίπηνληαη. Σα κελχκαηα απηά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ γηα φιεο ηηο 

αγγειίεο ε γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο. 

ηελ ελφηεηα «Δλεκεξψζεηο πλεληεχμεσλ», ν ρξήζηεο βιέπεη δχν ιίζηεο. Η κία 

αθνξά ηηο ζπλεληεχμεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ δξνκνινγεζεί απφ ηνλ ππνςήθην, θαη νη 

άιινη ηηο ελεκεξψζεηο ζπλεληεχμεσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο. Όηαλ θζάλεη κία ελεκέξσζε 

ζπλέληεπμεο απφ ηνλ ππνςήθην, απηή αθαηξείηαη απηνκάησο απφ ηε ιίζηα ησλ κε 

δξνκνινγεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ θαη πξνζηίζεηαη ζηηο ελεκεξψζεηο. Ο ρξήζηεο ζηε 

ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα παηήζεη ην πιήθηξν «Δληάμεη» δίπια ζηελ ελεκέξσζε, έηζη ψζηε 

ε ζπλέληεπμε λα θαηαρσξεζεί ζην πξφγξακκα ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Η ελφηεηα «Πξφγξακκα πλεληεχμεσλ» δε δηαθέξεη ζε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ ηελ 

αληίζηνηρε ελφηεηα ζηνλ πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ρξήζηε θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε 

πεξηγξαθή ηεο ζα παξαιεθζεί. 

 3.4  Αλαδήηεζε Δξγαζίαο 

Η ζειίδα «Αλαδήηεζε Δξγαζίαο», πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

ςάμνπλ γηα ηηο δηαζέζηκεο αγγειίεο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη ζηηο παξαδνζηαθέο ζειίδεο, 

αλαπηπγκέλεο γηα απηφ ην ζθνπφ.  
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ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο θαίλνληαη απνζπάζκαηα αγγειηψλ ηαμηλνκεκέλσλ 

κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλψληαο απφ ηηο πην πξφζθαηεο. Δλψ δίπια ζηηο αγγειίεο, 

ππάξρεη θαη έλαο ράξηεο ν νπνίνο δείρλεη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ αγγειηψλ. ην θάησ κέξνο 

ηεο ζειίδαο είλαη ηα θίιηξα πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ν ρξήζηεο γηα κία πην ζηνρεπκέλε 

αλαδήηεζε. Σα θίιηξα ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αθήλνπλ ζην ρξήζηε πεξηζψξηα 

πνιιαπιήο επηινγήο. Γειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα δειψζεη παξαπάλσ απφ κία 

θαηεγνξία αλαδήηεζεο, θιίκαθα κηζζνχ θ.α. ε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο έρεη ξπζκίζεη 

ξεηά ηα θίιηξα αλαδήηεζεο κέζα απφ ην πξνθίι ηνπ, ηα θίιηξα απηά εθαξκφδνληαη θαηά 

ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ζειίδα. Μπνξεί θπζηθά λα ηα αιιάμεη ή λα ηα θαζαξίζεη απφ ηα 

ρεηξηζηήξηα πνπ πξνζθέξνληαη εηδηθά γηα απηφ ην ζθνπφ. 

Μέζα απφ ηε ιίζηα ησλ αγγειηψλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην πξνθίι ηεο 

ζέζεο γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, λα ηε ζψζεη, ε λα κεηαβεί απεπζείαο ζηε θφξκα 

αίηεζεο. Η ζειίδα είλαη νξαηή δεκφζηα ηφζν ζε ρξήζηεο πνπ δηαηεξνχλ ινγαξηαζκφ 

ζηελ εθαξκνγή, φζν θαη ζε εθείλνπο νη νπνίνη δελ είλαη θαηαρσξεκέλνη. Όζν αθνξά 

ηνπο θαηαρσξεκέλνπο ρξήζηεο, φηαλ εθείλνη έρνπλ θάλεη αίηεζε ζε κία αγγειία, απηή 

ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη κε έλα «ηηθ» ζηε ιίζηα θαη δε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

απνζήθεπζεο ή αίηεζεο ζηε ζέζε απηή. ηελ Δηθφλα 3-12, θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν ηεο 

ζειίδαο «Αλαδήηεζε Δξγαζίαο». 

 

Δηθόλα 3-12: ηηγκηόηππν ειίδαο "Αλαδήηεζε Δξγαζίαο" 
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 3.5  Αίηεζε 

Η ζειίδα  «Αίηεζε» αθνξά ηελ αίηεζε πνπ θαιείηαη λα ζπκπιεξψζεη ν 

ππνςήθηνο γηα κία ζέζε εξγαζίαο. Η αίηεζε απηή κπνξεί λα είλαη ε πξνεπηιεγκέλε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή κία αίηεζε πνπ έρεη νξίζεη ν εξγνδφηεο. Η ζειίδα ηεο αίηεζεο είλαη νξαηή 

ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο είηε απηνί είλαη εγγεγξακκέλνη ζηελ εθαξκνγή, είηε φρη. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δηαηεξεί πξνζσπηθφ ινγαξηαζκφ ζηελ εθαξκνγή, ε αίηεζε 

ζπκπιεξψλεηαη απηφκαηα κε ηα φζα έρεη δειψζεη ν ρξήζηεο ζην πξνθίι ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ αηηήζεσλ ε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ πεδίσλ είλαη ππνρξεσηηθή. ε 

πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη ζπκπιεξψζεη επαξθψο ην πξνθίι ηνπ, ή ε αίηεζε 

πεξηέρεη εξσηήζεηο, είλαη ππνρξεσηηθφ λα ζπκπιεξσζνχλ ηα πεδία, ηα νπνία είλαη θελά. 

Ο ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζεη ηελ απηφκαηα ζπκπιεξσκέλε 

αίηεζε, ή θαη λα ζπκπιεξψζεη επηπιένλ ζηνηρεία ζε ελφηεηεο φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε 

πξνυπεξεζία, νη δεμηφηεηεο θ.α. 

Όηαλ ε αίηεζε θαηαρσξείηαη επηηπρψο, παξάγεηαη έλα pdf αξρείν κε ηα φζα ν 

ρξήζηεο έρεη ζπκπιεξψζεη. Σν αξρείν απηφ ζηέιλεηαη ζηνλ εξγνδφηε, ελψ παξάιιεια 

δίλεηαη θαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ην θαηεβάζεη. Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο ηεο 

εθαξκνγήο, κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ ηα παξαγφκελα αξρεία ησλ αηηήζεψλ ηνπο απφ ηελ 

θαξηέια «Κηλήζεηο Λνγαξηαζκνχ», ελφηεηα «Οη Αηηήζεηο Μνπ». Έλα ζηηγκηφηππν ηνπ 

παξαγφκελνπ αξρείνπ θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 3-12. 

 

Δηθόλα 3-13: ηηγκηόηππν Αξρείνπ Αίηεζεο 
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 4 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πεξηγξαθνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ππνδεηγκαηηθήο εθαξκνγήο YesBoss. Θα ζεκεησζνχλ νη ηερλνινγίεο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζα γίλεη κηα εθηελέζηεξε πεξηγξαθή θάπνησλ απφ απηέο. Δπίζεο 

ζα παξνπζηαζηεί ε ινγηθή ηεο βάζεο γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ.  

 4.1  Γεληθέο Απαηηήζεηο 

Η εθαξκνγή YesBoss αλαπηχρζεθε ζε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο NetBeans 7.4, θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

 PHP Version 5.4.19 

 Server: Apache 2.0 

 MySQL Version 5.0.10 

  JavaScript 

 jQuery 2.0.0 , jQuery 1.7.0 

 Bootstrap 3.0.0 

Plugins: 

 Pusher 2.1 

 bootstrap-datepicker 

 bootstrap-timepicker v0.2.3 

 bootstrap_calendar 

 jquery.slimscroll 1.3.0 

 tag-it v2.0 

 

 4.2  Twitter-Bootstrap 

Σo Bootstrap είλαη κία βηβιηνζήθε αλάπηπμεο δηεπαθήο δηαδηθηπαθψλ 

εθαξκνγψλ. Δίλαη αλνηρηνχ θψδηθα θαη πεξηέρεη αξρεία ΗΣΜL θαη CSS, αιιά θαη 

θάπνηεο επεθηάζεηο JavaScript, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. Δίλαη 

εχθνια ηξνπνπνηήζηκν θη έηζη νη πξνγξακκαηηζηέο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θξαηήζνπλ 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπο, ελψ άιια λα 

ηα απνξξίςνπλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ ηνλ θψδηθα θαηά ηνλ ηξφπν πνπ 
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επηζπκνχλ ή θαη λα εηζάγνπλ δηθά ηνπο αξρεία CSS ηα νπνία λα επηθαιχπηνπλ ηα 

πξνεπηιεγκέλα ζηπι. Δπίζεο είλαη ζπκβαηφ κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηεγεηψλ. 

Απφ ηελ έθδνζε 2.0.0 θαη κεηά ην Bootstrap ππνζηεξίδεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε δηάθνξνπ ηχπνπ νζφλεο ζπζθεπψλ, θάηη ην νπνίν βνεζάεη 

ηδηαίηεξα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, νη νπνίνη κε ηελ δηάδνζε ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ 3εο 

γεληάο, έπξεπε λα δαπαλνχλ αηειείσηεο ψξεο πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηηο δηαδηθηπαθέο 

εθαξκνγέο ηνπο λα ππνζηεξίδνληαη απφ νζφλεο θηλεηψλ. 

Η βηβιηνζήθε απηή επηιέρηεθε, εμαηηίαο ηεο επθνιίαο ρξήζεο ηεο θαη ηεο 

ηεξάζηηαο βνήζεηαο πνπ πξνζθέξεη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ωο 

παξάδεηγκα δείηε ηελ Δηθφλα 4-1, φπνπ θαίλεηαη έλα ζηηγκηφηππν πξνθίι ρξήζηε ζε 

νζφλε θηλεηνχ. Γηα ην απνηέιεζκα απηφ ρξεηάζηεθαλ παξακφλν ιίγεο γξακκέο 

πξνζαξκνζκέλνπ θψδηθα, ην ππφινηπν έξγν αλέιαβε ε βηβιηνζήθε ηνπ Bootstrap. 

 

Δηθόλα 4-1: Πξνζαξκνζηηθόηεηα Bootstrap 

 

 4.3  Pusher 

Σν Pusher είλαη έλα API, ην νπνίν πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, εχθνια θαη γξήγνξα. Πξνζθέξεη ηζρπξά 

εξγαιεία αλάπηπμεο, θαη βηβιηνζήθεο ζε πνιιέο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ, πνπ 
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δηεπθνιχλνπλ θαηά πνιχ εθαξκνγέο, νη νπνίεο απαηηνχλ επηθνηλσλία ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. Έηζη είλαη ηδαληθφ γηα εθαξκνγέο ζπλνκηιίαο, εηδνπνηήζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, 

παηρλίδηα, εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη άιια. Υξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ησλ Web 

Sockets γηα ηελ πινπνίεζε αζθαινχο θαη γξήγνξεο ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο. Τινπνηεί 

έλα απιφ κνληέιν «Publish/Subscribe» (Γεκνζίεπζε / πλδξνκή), ην νπνίν ζηεξίδεηαη 

ζε θαλάιηα θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηνπ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ νη ρξήζηεο 

ιακβάλνπλ κελχκαηα. Πξνζθέξεη ιεηηνπξγηθφηεηεο φπσο είλαη ε πηζηνπνίεζε ηδησηηθψλ 

θαλαιηψλ θαη ειέγρνπ παξνπζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί πνηνο είλαη ζπλδεδεκέλνο. 

Η ηερλνινγία ηνπ Pusher ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο 

YesBoss, ζε ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ κεηαμχ ρξεζηψλ θαη 

εηδνπνηήζεηο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ απηψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην πην βαζηθφ κνληέιν/ παξάδεηγκα ηνπ Pusher κε ρξήζε JavaScript 

API γηα ηνλ πειάηε θαη PHP API γηα ην δηαθνκηζηή. 

πγθεθξηκέλα  ζηνλ δηαθνκηζηή, δεκηνπξγείηαη έλα ζηηγκηφηππν ηνπ Pusher, ην 

νπνίν δέρεηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έλα θιεηδί, έλα θξπθφ θιεηδί θαη έλα 

αλαγλσξηζηηθφ. ηε ζπλέρεηα έλα ζπκβάλ ελεξγνπνηεί ηνλ Pusher θαη ην κήλπκα ην 

νπνίν επηζπκνχκε λα ζηαιεί κεηαθνξηψλεηαη ζε έλα θαλάιη. ηελ Δηθφλα 4-3, θαίλνληαη 

ε δεκηνπξγία ζηηγκηφηππνπ Pusher θαη ε ελεξγνπνίεζή ηνπ ζην δηαθνκηζηή. 

 

Δηθόλα 4-2: Γεκηνπξγία θαη Δλεξγνπνίεζε Pusher 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ Pusher, 

απαηηνχληαη 3 παξάκεηξνη, ην θαλάιη, έλα γεγνλφο θαη κία ιίζηα κε γεγνλφηα πνπ 

επηζπκνχκε λα απνζηαινχλ. Οη παξάκεηξνη απηέο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα 

κε ηα απαηηνχκελα ηεο εθαξκνγήο. ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ην κφλν πνπ απνκέλεη είλαη, 

εθείλνο λα ζπλδεζεί ζην θαλάιη θαη λα ζπκπεξηθεξζεί αλάινγα κε ην γεγνλφο πνπ 

παξαιακβάλεη. Έλα ζηηγκηφηππν θψδηθα αλαθνξηθά κε ηε ζπλδξνκή ηνπ πειάηε 

θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 4-3. 
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Δηθόλα 4-3: πλδξνκή Πειάηε 

 

ηελ εθαξκνγή YesBoss, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 6 ηχπνη γεγνλφησλ 

(approve, reject, message, interview, application, proposal). To γεγνλφο «approve» 

ελεξγνπνηείηαη, φηαλ έλαο εξγνδφηεο εγθξίλεη κία αίηεζε θαη εκθαλίδεηαη έλα κήλπκα 

εηδνπνίεζεο ζηελ πιεπξά ηνπ ππνςεθίνπ. Σν γεγνλφο reject ιεηηνπξγεί θαηά αλάινγν 

ηξφπν ζε πεξίπησζε πνπ ν εξγνδφηεο απνξξίπηεη κία αίηεζε. Δπίζεο έλα κήλπκα 

εηδνπνίεζεο εκθαλίδεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε, φηαλ θάπνηνο ππνςήθηνο θάλεη 

αίηεζε γηα κία ζέζε, ην ηειεπηαίν αθνξά ην γεγνλφο «application». Σν γεγνλφο 

«message» ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ απνζηνιή κελπκάησλ, θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ελεκέξσζε δεηθηψλ νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη δίπια ζηελ ελφηεηα «Μελχκαηα» θαη ζην 

θεληξηθφ κελνχ ηεο εθαξκνγήο. Οη δείθηεο απηνί θέξνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ κε 

αλαγλσζκέλσλ κελπκάησλ. Δπίζεο ην γεγνλφο ηχπνπ «message» αλαλεψλεη ηε 

ζπδήηεζε, ζε πεξίπησζε πνπ εθείλε είλαη αλνηρηή. Σν γεγνλφο ηχπνπ «interview» 

ελεκεξψλεη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλεληεχμεηο θαηά αλάινγν 

ηξφπν φπσο γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κελπκάησλ. Σέινο έλα γεγνλφο ηχπνπ 

«proposal», ελεκεξψλεη ηνπο ρξήζηεο θαηφρνπο πξνζσπηθψλ ινγαξηαζκψλ, θάζε θνξά 

πνπ ε εθαξκνγή ηνπο απνζηέιιεη κία πξφηαζε. ηηγκηφηππα εηδνπνηήζεσλ θαίλνληαη 

ζηελ Δηθφλα 4-4. 

 

 

Δηθόλα 4-4: ηηγκηόηππα Δηδνπνηήζεσλ 
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 4.4  Βάζε Γεδνκέλσλ 

Η βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο YesBoss απνζεθεχεη δεδνκέλα ηα νπνία 

αθνξνχλ ηνπο ρξήζηεο, εηαηξείεο, αηηήζεηο, αγγειίεο, ξπζκίζεηο ρξεζηψλ, ηζηνξηθφ 

θηλήζεσλ, ζπλεληεχμεηο, κελχκαηα, πξνηάζεηο εθαξκνγήο θ.α. Μηα άπνςε πηλάθσλ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 4-5. Δμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζρήκαηνο θαη γηα ιφγνπο 

επθνιφηεξεο θαηαλφεζεο, ζα γίλεη θαηάηκεζή ηνπ θαη ζα ζρνιηαζηνχλ δηεμνδηθά ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα. 

 

 

Δηθόλα 4-5: Άπνςε Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Σα γεληθά ζηνηρεία ησλ ρξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, ην φλνκα 

ρξήζηε, θσδηθφ πξφζβαζεο, ζηνηρεία δηεχζπλζεο, εκεξνκελία εγγξαθήο, ηχπν 

ινγαξηαζκνχ θ.α. απνζεθεχνληαη ζε έλαλ πίλαθα κε ην φλνκα «users», θχξην θιεηδί ηνπ 

πίλαθα απηνχ απνηειεί ην πεδίν «id», ελψ ηα πεδία «username» θαη «email» είλαη 

κνλαδηθά. ηνλ πίλαθα απηφλ δελ ππάξρνπλ μέλα θιεηδηά ηα νπνία λα αθνξνχλ άιινπο 

πίλαθεο. Οη πίλαθεο «achievements», «university_data», «certifications», «user_skills», 

«user_languages» θαη «work_experience», ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνζεθεχζνπλ ηα 

δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ηηο ζπνπδέο ηνπο, ηηο 

πηζηνπνηήζεηο ηνπο, ηηο δεμηφηεηεο ηνπο, ηηο μέλεο γιψζζεο ηνπο θαη ηελ εξγαζηαθή ηνπο 

εκπεηξία. Η ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πίλαθα «users» θαη ηνπο πίλαθεο απηνχο είλαη έλα πξνο 

πνιιά.  
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Πην αλαιπηηθά ν πίλαθαο «achievements» έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ, ην πεδίν 

«achievement_id», θαη ηα ππφινηπα πεδία ηνπ είλαη ηα: «user_id» πνπ απνηειεί μέλν 

θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users», πεδίν «title» ηχπνπ varchar, πεδίν «description» ηχπνπ text, 

πεδίν «date» ηχπνπ year. ηελ εηθφλα 4-6 θαίλεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πίλαθα 

«users» θαη «achievements». Κάπνηα πεδία απφ ηνλ πίλαθα «users», έρνπλ αθαηξεζεί γηα 

ιφγνπο ζπληνκφηεξεο αλαπαξάζηαζεο. 

 

 

Δηθόλα 4-6: Πίλαθεο "users" - "achievements" 

 

Καηά αλάινγν ηξφπν γίλεηαη θαη ε έλα πξνο πνιιά ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πίλαθα 

«users» θαη «certifications». Όπνπ ν πίλαθαο «certifications», έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ ην 

πεδίν «certification_id», ελψ ην πεδίν «user_id», απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα 

«users». Άιια πεδία ηνπ πίλαθα «certifications» είλαη ηα: «certification_title» ηχπνπ 

varchar, «certification_description» ηχπνπ text, «certification_date» ηχπνπ year. 

Σν θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα «university_data», απνηειείηαη απφ ηέζζεξα πεδία: 

«user_id», «university_name», «university_department», «degree_type». Απηφ 

νπζηαζηηθά ζεκαίλεη φηη κία θαηαρψξεζε ζηνλ πίλαθα «university_data», πξνζδηνξίδεηαη 

κνλνζήκαληα απφ ηα ηέζζεξα απηά πεδία. Η ινγηθή ζηελ νπνία βαζίζηεθε απηφ, πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη έλα Παλεπηζηήκην κπνξεί λα θηινμελεί ζρνιέο κε ην ίδην φλνκα κε ηηο 

ζρνιέο θάπνηνπ άιινπ Παλεπηζηεκίνπ, ελψ έλαο θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινχζεζε 

καζήκαηα πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ ηκήκαηνο πνπ θέξνπλ ην ίδην φλνκα 
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ηκήκαηνο ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Έλα παξάδεηγκα είλαη θαη ε ίδηα ε ζπγγξαθέαο απηνχ 

ηνπ θεηκέλνπ πνπ έηπρε λα απνθνηηήζεη απφ ην ηκήκα «Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο» 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, θαη λα παξαθνινπζήζεη ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ ίδηνπ 

ηκήκαηνο, ζην ίδην Παλεπηζηήκην. Δλαιιαθηηθά ην ζρήκα βάζεο ζα κπνξνχζε λα 

ηξνπνπνηεζεί κε ηελ εηζαγσγή κηαο ζπζρέηηζεο, εάλ ππήξραλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ 

παλεπηζηήκηα θαη ζρνιέο, σζηφζν επεηδή δελ ππάξρεη ε ππνζηήξημε απφ ηε εθαξκνγή 

γηα θάηη ηέηνην, ηα δεδνκέλα απηά ππνζεθεχνληαη ζηνλ ίδην πίλαθα. Οη ηχπνη θαη ηα 

νλφκαηα ησλ ππνινίπσλ πεδίσλ ηνπ πίλαθα «university_data», θαίλνληαη ζηελ Δηθφλα 4-

7. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην πεδίν «user_id», απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα 

«users», ελψ ε ζπζρέηηζε ησλ δχν πηλάθσλ είλαη έλα πξνο πνιιά.  

 

 

Δηθόλα 4-7: Πίλαθεο "users", "university_data" 

 

Ο πίλαθαο «work_experience», δηαζέηεη θχξην θιεηδί κε ην φλνκα 

«work_experience_id», θαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα users ην «user_id». Η ζρέζε 

αλάκεζα ζηνλ πίλαθα «users» θαη «work_experience», είλαη θαη πάιη έλα πξνο πνιιά. 
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Άιια πεδία ηνπ πίλαθα «work_experience», είλαη ην «company_name» ηχπνπ varchar, 

«from» θαη «until» ηχπνπ year, «duration» ηχπνπ int, θαη «responsibilities» ηχπνπ «text». 

Η εηθφλα παξαιείπεηαη πξνο απνθπγή επαλάιεςεο, δηφηη ην ζρήκα ηεο ζρέζεο δε 

δηαθέξεη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζρέζεηο. 

Ο πίλαθαο πνπ θηινμελεί ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ρξήζηε, είλαη ν «user_skills», 

νπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πίλαθα «users» θαη «skill_tags», κε 

πξνζδηνξηζηηθφ ην πεδίν «skill_level», ην νπνίν κπνξεί λα πάξεη ηηο ηηκέο: αξράξηνο, 

εμνηθεησκέλνο, πξνρσξεκέλνο. Σν θχξην θιεηδί ηεο ζπζρέηηζεο απηήο απνηειείηαη απφ ην 

πεδίν «user_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users», θαη ην πεδίν «skill_id» μέλν θιεηδί 

ζηνλ πίλαθα «skill_tags». Ο πίλαθαο «skill_tags» κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη σο θχξην θιεηδί 

ηνπ ην πεδίν «skill_id» θαη έλα πεδίν «skill_title» ηχπνπ varchar. Η ζρέζε αλάκεζα 

ζηνπο πίλαθεο «users» θαη «skill_tags», είλαη πνιιά πξνο πνιιά. 

Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζε φηη αθνξά ηνλ πίλαθα πνπ απνζεθεχεη ηηο 

γιψζζεο ηνπ ρξήζηε. Ο πίλαθαο απηφο νλνκάδεηαη «user_languages» θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθά κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «users» θαη «lang_tags» κε 

πξνζδηνξηζηηθφ ην πεδίν «language_level», πνπ παίξλεη ηηκέο: αξράξηνο, εμνηθεησκέλνο, 

πξνρσξεκέλνο . Σν θχξην θιεηδί ηεο ζπζρέηηζεο είλαη ην «user_id», μέλν θιεηδί ζηνλ 

πίλαθα «users» θαη «language_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «lang_tags». Ο πίλαθαο 

«lang_tags», έρεη σο θχξην θιεηδί ην πεδίν «language_id» θαη έλα επηπιένλ πεδίν 

«language_title» ηχπνπ varchar. Η ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πίλαθεο «users» θαη 

«lang_tags» είλαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πνιιά πξνο πνιιά. ηελ Δηθφλα 4-8 

θαίλνληαη νη πίλαθεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπζρεηίζεηο «user_skills» θαη «user_languages». 

 

 

Δηθόλα 4-8: πζρεηίζεηο "user_skills", "user_languages" 
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Όζν αθνξά ηηο ξπζκίζεηο ρξεζηψλ ζρεηηθά κε ηα θίιηξα αλαδήηεζεο πνπ 

επηζπκνχλ λα εθαξκφδνληαη θαηά ηελ αλαδήηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, απηέο 

απνζεθεχνληαη ζε 9 πίλαθεο κε ηα εμήο νλφκαηα: «date_posted_settings», 

«job_type_settings», «wage_code_settings», «job_university_type_settings», 

«job_degree_settings», «job_hours_settings», «company_id_settings», «city_settings», 

«keyword_settings». 

Η αλάγθε απνζήθεπζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζε 9 δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο, 

πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο πνιιαπιψλ 

ξπζκίζεσλ θαη επίζεο νη ξπζκίζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ εμφξπμε 

δεδνκέλσλ. Δάλ ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα επηιέμεη κφλν κία θαηεγνξία αλαδήηεζεο γηα 

παξάδεηγκα, ηα δεδνκέλα απηά ζα κπνξνχζαλ λα απνζεθεπηνχλ ζε έλαλ πίλαθα π.ρ. 

«user_settings» θαη ε εμφξπμή ηνπο ζα γηλφηαλ ρσξίο πξφβιεκα. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε σζηφζν, εάλ ζέιακε λα δηαηεξήζνπκε ηα δεδνκέλα ζε έλαλ πίλαθα, ζα 

έπξεπε ε απνζήθεπζή ηνπο ζηα αληίζηνηρα πεδία, λα γίλεηαη ζε κνξθή csv (comma 

separated values. Σν πξφβιεκα σζηφζν ζε έλαλ ηέηνην ζρεδηαζκφ είλαη φηη θάζε θνξά 

πνπ ζα ζέιακε λα επεμεξγαζηνχκε ηα δεδνκέλα, ζα έπξεπε λα ηα ρσξίζνπκε ζηελ 

πιεπξά ηνπ πειάηε θαη λα θάλνπκε επηπιένλ αηηήκαηα ζηε βάζε κε ηα δηαρσξηζκέλα 

δεδνκέλα. Έλα ηέηνην ζελάξην δελ είλαη απνδνηηθφ θαη επηβαξχλεη αξθεηά ηελ πιεπξά 

ηνπ πειάηε. Γεληθά ζεσξείηαη θαθή πξαθηηθή ε απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ζηε βάζε ζε 

κνξθή csv, δηφηη ζεσξνχληαη άρξεζηα θαη δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηα sql 

αηηήκαηα ζε απηήλ. Η κνξθή csv κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν, φηαλ είκαζηε ζίγνπξνη 

φηη ηα δεδνκέλα πνπ απνζεθεχνπκε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έρνπλ π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ελδηαθεξφκαζηε κφλν λα ηα πξνβάιινπκε. 

Οη πίλαθεο πνπ απνζεθεχνπλ ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ρξήζηε έρνπλ φινη σο θχξην 

θιεηδί ηνπο ην πεδίν «user_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users» θαη έλα πεδίν ην νπνίν 

θέξεη ην φλνκα ηεο απνζεθεπκέλεο ξχζκηζεο. Η ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πίλαθα «users» 

θαη θάζε έλα απφ ηνπο πίλαθεο ξπζκίζεσλ είλαη έλα πξνο πνιιά. ηελ Δηθφλα 4-9, 

θαίλνληαη νη ζρέζεηο ησλ πηλάθσλ ξπζκίζεσλ κε ηνλ πίλαθα «users», θαζψο θαη ηα 

νλφκαηα θαη νη ηχπνη ησλ πεδίσλ ηνπο. 

Ο πίλαθαο «companies» ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε ζηνηρείσλ 

εηαηξεηψλ θαη έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ, ην πεδίν «company_id» θαη έλα κνλαδηθφ πεδίν 

«user_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users». Οη πεξηνξηζκνί απηνί θαζηζηνχλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «users» θαη «companies» λα είλαη έλα πξνο έλα. Τπάξρνπλ επηπιένλ 
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πεδία ζηνλ πίλαθα «companies», ηα νπνία αθνξνχλ γεληθά ζηνηρεία εηαηξείαο φπσο είλαη 

ην φλνκά ηεο, ν θιάδνο δξαζηεξηνπνίεζεο θ.α. ηα νπνία κπνξείηε λα ηα δείηε ζηελ 

Δηθφλα 4-10. 

Οη αγγειίεο απνζεθεχνληαη ζηνλ πίλαθα «jobs», ν νπνίνο έρεη σο θχξην θιεηδί 

ηνπ ν πεδίν «job_id». Σν πεδίν «company_id» είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα 

«companies» θαη ε ζρέζε κεηαμχ πηλάθσλ «companies» θαη «jobs» είλαη έλα πξνο 

πνιιά. Άιιν πεδίν ηνπ πίλαθα «jobs» είλαη ην «category_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα 

«categories». Η ζρέζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «categories» θαη «jobs», είλαη  έλα πξνο 

πνιιά. Σν πεδίν «application_id» ηνπ πίλαθα «jobs», είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα 

«applications». Η ζρέζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «jobs» θαη «applications», είλαη πνιιά 

πξνο έλα. Ο πίλαθαο «applications», θηινμελεί ηηο αηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη 

εξγνδφηεο θαη έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ ην «application_id». 

 

 

Δηθόλα 4-9: ρέζε Πίλαθα "users" θαη Πηλάθσλ Ρπζκίζεσλ 

 

Τπάξρεη επίζεο κία ζπζρέηηζε πνιιά πξνο πνιιά κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «jobs» θαη 

«skill_tags». Η ζπζρέηηζε απηή είλαη ν πίλαθαο «job_skills» πνπ έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ 

ηα πεδία «job_id», μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «jobs» θαη «skill_id» μέλν θιεηδί ζηνλ 

πίλαθα «skill_tags». Με αλάινγν ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε ζπζρέηηζε 

«job_languages» κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «jobs» θαη «lang_tags». 
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Ο πίλαθαο «applicants», απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία ησλ ππνςεθίσλ, ζα κπνξνχζε 

λα παξαιεηθζεί θαη λα απνηειέζεη κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «users» θαη 

«jobs». Ωζηφζν ε εθαξκνγή επηηξέπεη νη αηηήζεηο λα γίλνληαη θαη απφ κε 

εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο, νπφηε είλαη απαξαίηεην ηα ζηνηρεία λα απνζεθεπηνχλ ζε 

μερσξηζηφ πίλαθα. Σν θχξην θιεηδί ηνπ πίλαθα «applicants» είλαη ην «applicant_id». Σν 

πεδίν «user_id» είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users» θαη παίξλεη ηελ ηηκή null ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δε δηαηεξεί ινγαξηαζκφ ζηελ εθαξκνγή. Σν πεδίν «job_id», 

είλαη μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «jobs» θαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «jobs» θαη 

«applicants», είλαη έλα πξνο πνιιά. Η Δηθφλα 4-10, δείρλεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ πηλάθσλ 

«jobs», «companies», «categories», «applications», «applicants», «job_skills» θαη 

«job_languages». 

 

 

Δηθόλα 4-10: πζρεηίζεηο Πίλαθα "jobs" 

 

Ο πίλαθαο «interviews», απνζεθεχεη δεδνκέλα ζπλεληεχμεσλ. Κχξην θιεηδί ηνπ 

είλαη ην «interview_id». Σν πεδίν «user_id» απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «users», 

ελψ ην πεδίν  «company_id» απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «companies». Σέινο ην 

πεδίν «job_id» απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «jobs». Η ζπκπεξίιεςε ηνπ πεδίνπ 

«job_id», έρεη ηε ινγηθή φηη έλαο ππνςήθηνο κπνξεί λα έρεη θάλεη αίηεζε ζε παξαπάλσ 

απφ κία ζέζε ζηελ ίδηα εηαηξεία.  Η ζρέζε ησλ πηλάθσλ «users», «companies», «jobs» κε 
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ηνλ πίλαθα «interviews» είλαη έλα πξνο πνιιά. Ο πίλαθαο «interviews» δηαζέηεη επηπιένλ 

θαη ηα πεδία «seen_by_user», «seen_by_company» ηχπνπ bool, ηα νπνία νξίδνπλ αλ κία 

ζπλέληεπμε έρεη γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ εξγνδφηε ή ηνλ ππνςήθην αληίζηνηρα. Σν πεδίν 

«approval_state», παίξλεη ηηο ηηκέο «Απνδνρή», «Απφξξηςε», «Αιιαγή» θαη 

«Αλακέλεηαη». 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο 

κηαο ζπλέληεπμεο έρεη κφλν ν εξγνδφηεο. Όηαλ ε ζπλέληεπμε δεκηνπξγείηαη, ζηέιλεηαη 

ζηνλ ππνςήθην αλαθνξηθά κε κία ζέζε εξγαζίαο, θαη ην πεδίν «seen_by_user» παίξλεη 

ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή 0, ελψ ην πεδίν «seen_by_company» παίξλεη ηελ ηηκή 1. Σν 

πεδίν «approval_state» παίξλεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ηηκή «Αλακέλεηαη». Όηαλ ν ρξήζηεο 

δεη ηε ζπλέληεπμε, ε ηηκή ηνπ πεδίνπ  «seen_by_user» γίλεηαη 1. Όηαλ ν ρξήζηεο 

ελεκεξψλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο, καδί κε ην πεδίν «approval_state» 

ελεκεξψλεηαη θαη ην πεδίν «seen_by_company», ην νπνίν ιακβάλεη ηελ ηηκή 0. Όηαλ ν 

εξγνδφηεο δεη ηελ ελεκέξσζε, ε ηηκή ηνπ «seen_by_company», γίλεηαη 1 θαη ε 

ζπλέληεπμε θαηαρσξείηαη ζην πξφγξακκα ζπλεληεχμεσλ, εθφζνλ ν ππνςήθηνο ηελ έρεη 

απνδερηεί. ε πεξίπησζε κε απνδνρήο, ε ζπλέληεπμε δηαηεξείηαη ζην ηζηνξηθφ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζην θάθειν ηνπ ππνςεθίνπ. ηελ Δηθφλα 4-11, θαίλνληαη νη πίλαθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πίλαθα «interviews». 

 

 

Δηθόλα 4-11: ρέζεηο Πίλαθα "interviews" 

 

Οη πίλαθεο, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ εξγνδφηε 

θαη ππνςεθίνπ είλαη νη εμήο : «users», «jobs», «conversations», «messages». Σν κνληέιν 



 

54 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη βαζηθφ ψζηε λα επηηεπρζεί ε ζηνηρεηψδεο επηθνηλσλία κεηαμχ 

εξγνδφηε θαη ππνςεθίνπ.  

Ο πίλαθαο «conversations» έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ ην πεδίν «conversation_id». 

Σα πεδία «corporate_user_id» θαη «personal_user_id» απνηεινχλ μέλα θιεηδηά ζηνλ 

πίλαθα «users». Σν πεδίν «job_id» απνηειεί μέλν θιεηδί ζηνλ πίλαθα «jobs» θαη ην πεδίν 

«date_time» ηχπνπ timestamp, αλαλεψλεηαη θάζε θνξά πνπ ζηέιλεηαη λέν κήλπκα ζε κία 

ζπδήηεζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα εμαρζνχλ νη πην πξφζθαηεο ζπδεηήζεηο. 

Ο πίλαθαο «messages» έρεη θχξην θιεηδί ην πεδίν «message_id» . Σν πεδίν 

«from» θαη «to» είλαη μέλα θιεηδηά ζηνλ πίλαθα «users» ελψ ην πεδίν «job_id» είλαη μέλν 

θιεηδί ζηνλ πίλαθα «jobs». Δπηπιένλ ην πεδίν «conversation_id» απνηειεί μέλν θιεηδί 

ζηνλ πίλαθα «conversations». Ο πίλαθαο «messages» δηαζέηεη επηπιένλ ηα πεδία 

«content» ηχπνπ text, γηα ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο, «date_time» ηχπνπ timestamp 

γηα ηελ εμφξπμε ηνπ πην πξφζθαηνπ κελχκαηνο κέζα ζε κία ζπδήηεζε θαη «seen_by_to» 

ηχπνπ bool, ην νπνίν ελεκεξψλεηαη θάζε θνξά πνπ ν παξαιήπηεο βιέπεη έλα κήλπκα. 

Η ζρέζε κεηαμχ ηνπ πίλαθα «conversations» θαη «messages» είλαη έλα πξνο 

πνιιά. Μία ζπδήηεζε πξνζδηνξίδεηαη κνλνζήκαληα απφ ηα πεδία «corporate_user_id», 

«personal_user_id» θαη «job_id». Η Δηθφλα 4-12 δείρλεη ηνπο πίλαθεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζην ζρεκαηηζκφ κίαο ζπδήηεζεο. 

 

 

Δηθόλα 4-12: ρέζεηο Πίλαθα "conversations" 

 



 

55 

Ο πίλαθαο «proposals», έρεη σο θχξην θιεηδί ηνπ ηα πεδία «user_id» θαη «job_id», 

μέλα θιεηδηά ζηνπο πίλαθεο «users» θαη «jobs» αληίζηνηρα. Ο πεξηνξηζκφο θιεηδηνχ 

εγγπάηαη φηη κία ζέζε εξγαζίαο ζα πξνηαζεί ζην ρξήζηε κφλν κία θνξά. Σν πεδίν «date» 

ηχπνπ timestamp, αθνξά ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο πξφηαζεο ζην ρξήζηε, ην πεδίν 

«seen» ηχπνπ bool αθνξά ην θαηά πφζν ν ρξήζηεο έρεη δε ηελ πξφηαζε ελψ ην πεδίν 

«inactive» επίζεο ηχπνπ bool ,παίξλεη ηελ ηηκή 1, φηαλ ν ρξήζηεο δηαγξάθεη ηε πξφηαζε 

απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ, ε πξφηαζε σζηφζν ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζηε βάζε, γηα ιφγνπο 

δηαηήξεζεο ηζηνξηθνχ. Σα πεδία «skill_match» θαη «language_match» εθθξάδνπλ ηνλ 

επί ηνηο % βαζκφ ζηνλ νπνίν κία ζέζε εξγαζίαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη 

γιψζζεο ηηο νπνίεο έρεη δειψζεη ν ρξήζηεο ζην πξνθίι ηνπ. Η Δηθφλα 4-13 δείρλεη ηηο 

ζρέζεηο ηνπ πίλαθα «proposals». 

 

 

Δηθόλα 4-13: ρέζεηο Πίλαθα "proposals" 

 

Ο πίλαθαο «user_activity», απνζεθεχεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ρξήζηε, θαη 

ζπγθεθξηκέλα απνηειεί κία ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πηλάθσλ «users» θαη «jobs» κε 

ραξαθηεξηζηηθφ ην πεδίν «score». Κχξην θιεηδί ηνπ είλαη ηα πεδία «user_id» θαη 

«job_id», μέλα θιεηδηά ζηνπο πίλαθεο  «users» θαη «jobs» αληίζηνηρα. Κάζε θνξά πνπ 

έλαο ρξήζηεο απνζεθεχεη κία αίηεζε ην πεδίν «score» παίξλεη ηελ ηηκή 1, ζε πεξίπησζε 

πνπ ν ρξήζηεο θάλεη αίηεζε ζηε ζέζε, ην πεδίν «score» παίξλεη ηελ ηηκή 3. Η ζπζρέηηζε 

«user_activity» ζπλδέεη ηνπο πίλαθεο «jobs» θαη «users» κε ζρέζε πνιιά πξνο πνιιά. 

ην επφκελν θεθάιαην γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ινγηθή κε ηελ νπνία ε εθαξκνγή 

«YesBoss» θάλεη ζπζηάζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο. 
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 5 πζηάζεηο – Πεηξάκαηα – Απνηειέζκαηα 

 5.1  Πξνηάζεηο βάζεη πεξηερνκέλνπ 

Η εθαξκνγή πξαγκαηνπνηεί ζπζηάζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηεο κε δχν ηξφπνπο. Ο 

πξψηνο ηξφπνο αθνξά ηηο ζπζηάζεηο βάζεη πεξηερνκέλνπ, θαη αμηνπνηεί ηηο 

θαηαρσξεκέλεο ξπζκίζεηο ησλ ρξεζηψλ, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο μέλεο γιψζζεο πνπ 

δειψλνπλ κέζα απφ ην πξνθίι ηνπο. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηε δεκνζίεπζε κίαο αγγειίαο, εάλ ν εξγνδφηεο έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζε απηή, απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη μέλεο γιψζζεο, γίλεηαη ν εληνπηζκφο 

ησλ ρξεζηψλ νη νπνίνη έρνπλ δειψζεη αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο ή γιψζζεο θαηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζχγθξηζε 

αλαθνξηθά κε ηηο μέλεο γιψζζεο, γίλεηαη κφλν εάλ έρνπλ ζπκπιεξσζεί θαη νη δεμηφηεηεο. 

Γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ρξεζηψλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο θαη 

γιψζζεο, ππνβάιιεηαη αίηεκα ζηε βάζε δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα απφ ηνλ πίλαθα 

«user_skills», επηιέγνληαη ηα «user_id» ησλ ρξεζηψλ, έλα πεδίν «skill_match», ην νπνίν 

νξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ δεμηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ πνπ πιεξνχλ ηε ζπλζήθε ηνπ 

αηηήκαηνο, δηαηξεκέλνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρνπλ δεισζεί απφ ηνλ 

εξγνδφηε επί ηνηο εθαηφ θαη έλα πεδίν «language_match». Σν πεδίν «language_match» 

νξίδεηαη κε αλάινγν ηξφπν φπσο θαη ην «skill_match». Σν αίηεκα αλαδεηά εθείλνπο ηνπο 

ρξήζηεο, ησλ νπνίσλ νη δεμηφηεηεο θαη νη γιψζζεο βξίζθνληαη κέζα ζην ζχλνιν ησλ 

δεμηνηήησλ θαη γισζζψλ, πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ εξγνδφηε. Σν ζχλνιν απηφ, 

ελψλεηαη κε ηε δηαθνξά ηνπ, απφ ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ, ησλ νπνίσλ πιεξνχληαη κφλν 

νη δεμηφηεηεο. Σν αίηεκα πνπ πεξηγξάθεθε, θαίλεηαη ζηελ εηθφλα Δηθφλα 5-1. 
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Δηθόλα 5-1: Αλαδήηεζε Υξεζηώλ Βάζεη Γεμηνηήησλ 

 

ηε ζπλέρεηα νη ρξήζηεο εληνπίδνληαη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ θάλεη ζην 

πξνθίι ηνπο αλαθνξηθά κε ηα θίιηξα αλαδήηεζεο. Οη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα είλαη: 

πφιε, εηαηξεία, θαηεγνξία, ηχπνο εξγαζίαο, ψξεο εξγαζίαο, κηζζφο, έηε πξνυπεξεζίαο, 

είδνο εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο θαη είδνο πηπρίνπ. Αλάινγα κε ην πφζα απφ απηά ηα 

πεδία ζπκπιεξψλεη ν εξγνδφηεο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηεο αίηεζεο, δεκηνπξγείηαη 

δπλακηθά ην αίηεκα ζηε βάζε. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηα πεδία πνπ 

ζπκπιήξσζε ν εξγνδφηεο δεκηνπξγείηαη κε κία αλαδξνκηθή ζπλάξηεζε ε ζπλζήθε 

«WHERE» ηνπ SQL αηηήκαηνο. Γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ζπλζήθεο απηήο παίξλνληαη 

φινη νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί ησλ πεδίσλ αλά νζνδήπνηε πεδία ρσξίο επαλάιεςε, ν θάζε 

ζπλδπαζκφο ζπκπιεξψλεηαη κε ηα ππφινηπα πεδία πνπ δε δείρλνπλ ζε απηφλ λα 

παίξλνπλ ηελ ηηκή null. Γηα ιφγνπο θαηαλφεζεο ηεο παξαπάλσ ινγηθήο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα παξάδεηγκα. 

Έζησ φηη έλαο εξγνδφηεο θαηαρσξεί κία αγγειία ζηελ νπνία ζπκπιεξψλεη ηα 

πεδία θαηεγνξία = ηερλνινγία, πφιε = Αζήλα, κηζζφο = 800 . Με βάζε απηά ηα ηξία 

πεδία θαηαζθεπάδεηαη ε ζπλζήθε WHERE σο εμήο:  

 

             (city= Αθήνα  AND category is null AND wage is null) OR 

  (city= Αθήνα  AND category=ηετνολογία AND wage is null) OR 

  (city= Αθήνα  AND category=ηετνολογία AND wage= 800) OR 

 (category=ηετνολογία AND city is null AND wage is null) OR 

             (city= Αθήνα  AND category=ηετνολογία AND wage is null) OR 
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 (category=ηετνολογία AND wage=800 AND city is null) OR 

  (wage= 800 AND category is null AND city is null) 

 

Γειαδή θάζε ηειεζηένο ηνπ ινγηθνχ ηειεζηή OR, απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ κε 

ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη φια ηα ππφινηπα πεδία, ηα νπνία δελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

ζπλδπαζκφ νξίδνληαη ξεηά φηη πξέπεη λα είλαη null, δειαδή ν ρξήζηεο λα κελ ηα έρεη 

ζπκπιεξψζεη. 

 5.2   Πξνηάζεηο Βάζεη Υξήζηε 

ηηο πξνηάζεηο βάζεη ρξήζηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη κεηξηθέο Manhattan, 

Δπθιείδεηα Απφζηαζε, πληειεζηήο ηνπ Pearson θαη πλεκηηνληθή Οκνηφηεηα. Σν 

ζχζηεκα δελ πξνβιέπεη ηε ξεηή βαζκνινγία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, γη απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε έκκεζε βαζκνινγία σο εμήο: Οη ζέζεηο εξγαζίαο νη νπνίεο 

απνζεθεχνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο παίξλνπλ έλαλ βαζκφ, ελψ εθείλεο ζηηο νπνίεο ν 

ρξήζηεο θάλεη αίηεζε παίξλνπλ ηξεηο βαζκνχο. 

Οη κεηξηθέο Manhattan θαη Δπθιείδεηα Απφζηαζε, πινπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθφηεξεο κεηξηθήο Minkowski κε r=1 θαη r=2 αληίζηνηρα. Οη πιεζηέζηεξνη γείηνλεο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηξηθψλ απηψλ είλαη εθείλνη κε ηε κηθξφηεξε ηηκή κεηξηθήο. 

Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson θαη ζπλεκηηνληθήο 

νκνηφηεηαο, πιεζηέζηεξνη γείηνλεο ζεσξνχληαη εθείλνη κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο 

κεηξηθήο. Γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο ε κεηξηθή Minkowski κεηαζρεκαηίζηεθε ψζηε θη εθείλε 

κε ηε ζεηξά ηεο λα επηζηξέθεη σο πιεζηέζηεξνπο γείηνλεο εθείλνπο, κε ηε κηθξφηεξε ηηκή 

κεηξηθήο. πγθεθξηκέλα ζην απνηέιεζκα πξνζηέζεθε ε κνλάδα θαη ε ηηκή αληηζηξάθεθε 

Γειαδή 1/1+απνηέιεζκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε κεηξηθή παίξλεη ηηκέο απφ ην 0 κέρξη ην 

1, κε ην έλα λα πξνζδηνξίδεη ην κέγηζην βαζκφ νκνηφηεηαο. ηελ εηθφλα 5-2 θαίλεηαη ε 

πινπνίεζε ηεο ζπλάξηεζεο Minkowski , ζε θψδηθα PHP. 
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Δηθόλα 5-2 : πλάξηεζε Minkowski ε PHP 

 

Η κεηαβιεηή «$distance» απνζεθεχεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Η κεηαβιεηή «$common_ratings» είλαη ηχπνπ boolean θαη παίξλεη ηελ ηηκή 

true ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βαζκνινγία γηα κηα θνηλή ζέζε εξγαζίαο θαη ζηηο δχν 

ιίζηεο ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη κεηαβιεηέο «$rating1» θαη «$rating2» είλαη ιίζηεο δχν 

ρξεζηψλ κε βαζκνινγεκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη έρνπλ ηε κνξθή $rating1[job_id] >> 

score, φπνπ «job_id», ην αλαγλσξηζηηθφ ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη score ε βαζκνινγία ηεο.  

Η κεηαβιεηή «$distance» απνζεθεχεη ηελ απφζηαζε ε νπνία αξρηθά ηίζεηαη ζε 

«0» θαη ε «$common_ratings» ζε «false». ηε ζπλέρεηα γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ζηε 

«$rating1» σο θιεηδί θαη ηηκή, εάλ ην θιεηδί (δειαδή ην id ηεο ζέζεο), ππάξρεη ζηε 

«$rating2», ζηελ ηηκή ηεο «$distance» πξνζηίζεηαη ην ηεηξάγσλν ηεο απφιπηεο ηηκήο ηεο 

δηαθνξάο ησλ δχν βαζκνινγηψλ θαη ε «$common_ratings» ηίζεηαη ζε true. Δάλ 

ππάξρνπλ θνηλέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο δχν ιίζηεο (δειαδή ην $common_ratings==true), 

ην απνηέιεζκα πςψλεηαη ζε αληίζηξνθε δχλακε κε παξαλνκαζηή ην r. ηε ζπλέρεηα ζην 

απνηέιεζκα πξνζηίζεηαη κνλάδα, αληηζηξέθεηαη θαη επηζηξέθεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε 

$common_ratings είλαη false, επηζηξέθεηαη 0. 

Ο ζπληειεζηήο Pearson δελ πξνζθέξεη θάηη ην ηδηαίηεξν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

εθαξκνγήο, θαζψο φπσο έρεη αλαθεξζεί ζηε ζεσξία ηνπ θεθαιαίνπ 2, βνεζάεη ζηελ 

θαλνληθνπνίεζε ησλ βαζκνινγηψλ ζε πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ ηείλνπλ λα βαζκνινγνχλ 

πνιχ απζηεξά ή κε πνιιή επηείθεηα (πιεζσξηζκφο βαζκνχ). ηε δεδνκέλε πεξίπησζε 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη κεγάιε θιίκαθα βαζκνινγίαο θαη ην αληηθείκελν ηεο 
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επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έδαθνο γηα απζηεξφηεηα ή 

επηείθεηα, ν ρξήζηεο ζα θάλεη αίηεζε ζε κία ζέζε εξγαζίαο ή ζα ηελ απνζεθεχζεη, εάλ 

πξαγκαηηθά ε ζέζε απηή ηνλ ελδηαθέξεη. Παξφι’απηά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο δνθηκέο γηα 

ιφγνπο αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο. Η ζπλάξηεζε πνπ ππνινγίδεη ηνλ ζπληειεζηή ηνπ 

Pearson θαίλεηαη ζηελ Δηθφλα 5-4. 

 

 

Δηθόλα 5-3: πληειεζηήο Pearson - Κώδηθαο PHP 

 

Η κεηαβιεηή «$sum_xy» απνζεθεχεη ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ 

βαζκνινγηψλ γηα  θνηλέο ζέζεηο εξγαζίαο.  Η «$sum_x» απνζεθεχεη ην άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγηψλ ηνπ ελφο ρξήζηε γηα θνηλέο ζέζεο εξγαζίαο, ελψ ε «$sum_y» ην αληίζηνηρν 

άζξνηζκα γηα ηνλ άιιν ρξήζηε. Οη κεηαβιεηέο «$sum_x2» θαη «$sum_y2» απνζεθεχνπλ 

ηα αζξνίζκαηα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ έθαζηνπ ρξήζηε θαη πάιη γηα 

θνηλέο ζέζεηο εξγαζίαο. Σν «$n» απνζεθεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

ηελ αξρή νη κεηαβιεηέο «$sum_xy», «$sum_x», «$sum_y», «$sum_x2», «$sum_y2» 

θαη «$n»   είλαη ίζεο κε 0 , Γηα θάζε ζηνηρείν ηεο ιίζηαο «$rating1» σο θιεηδί, ηηκή , ην 

«$n»  αλεβαίλεη θαηά έλα, ε κεηαβιεηή  «$x» απνζεθεχεη ηε βαζκνινγία ηνπ ελφο 

ρξήζηε, ελψ ε «$y»   ηελ αληίζηνηρε βαζκνινγία ηνπ δεχηεξνπ ρξήζηε . ηε «$sum_xy» 

πξνζηίζεηαη ην γηλφκελν ησλ δπν βαζκνινγηψλ, ζηε «$sum_x» πξνζηίζεηαη ε 

βαζκνινγία ηνπ ρξήζηε 1 θαη αληίζηνηρα ζηελ «$sum_y» ηνπ 2, ελψ ζηηο «$sum_x2» θαη 

«$sum_y2» πξνζηίζεληαη ηα ηεηξάγσλα ησλ βαζκνινγηψλ ηνπ θάζε ρξήζηε. Μεηά ηελ 
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έμνδν απφ ην βξφγρν  ειέγρεηαη ην «$n» θαη αλ είλαη ίζν κε «0», επηζηξέθεηαη «0», 

εηδάιισο ππνινγίδεηαη ν παξαλνκαζηήο θη αλ θη εθείλνο είλαη «0» επίζεο επηζηξέθεηαη 

«0». ε άιιε πεξίπησζε επηζηξέθεηαη ε ηηκή ηεο κεηξηθήο. 

Η ηειεπηαία κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ δνθηκψλ κε 

αιγνξίζκνπο δηήζεζεο βάζεη ρξήζηε είλαη ε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα. Όπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζηε ζεσξία, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλεκηηνληθήο νκνηφηεηαο ρξεηαδφκαζηε ην 

άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ x θαη y ζηνλ αξηζκεηή θαη ην γηλφκελν ηεο ξίδαο ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ x, κε ηε ξίδα ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

y. Η πινπνίεζε ηνπ αιγνξίζκνπ ζε PHP, παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθφλα 5-4. 

 

 

Δηθόλα 5-4: πλεκηηνληθή Οκνηόηεηα ε PHP 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο εθαξκνγήο, νη ζπλαξηήζεηο απηέο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε δχν άιιεο ζπλαξηήζεηο. Η κία ππνινγίδεη ηνπο 

γείηνλεο ελφο ρξήζηε καδί κε ηνπο αληίζηνηρνπο βαζκνχο νκνηφηεηαο, θαη ε άιιε 

πξνβαίλεη ζε ζχζηαζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη επηζηξέθεη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα 

πξνηάζεσλ, κε θιεηδηά ηα αλαγλσξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηηκέο, ηνπο 

αληίζηνηρνπο βαζκνχο πξφβιεςεο. Οη ζπλαξηήζεηο απηέο θαίλνληαη ζηηο Δηθφλεο 5-5 θαη 

5-6, αληίζηνηρα. 
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Δηθόλα 5-5: πλάξηεζε Τπνινγηζκνύ Γεηηόλσλ 

 

Δηθόλα 5-6: πλάξηεζε πζηάζεσλ 

 5.3  Πξνηάζεηο Βάζεη Αληηθεηκέλνπ 

Όζν αθνξά ηηο πξνηάζεηο βάζεη αληηθεηκέλνπ, αλαπηχρζεθε ν ζηαζκηζκέλνο 

αιγφξηζκνο Slope One, πνπ ζπδεηήζεθε ζην Κεθάιαην 2 ηεο ζεσξίαο. Όπσο αλαθέξζεθε 

νη αιγφξηζκνη δηήζεζεο βάζεη αληηθεηκέλνπ, βνεζνχλ πνιχ ζηελ ηαρχηεηα ησλ 

ππνινγηζκψλ, θαζψο επηηξέπνπλ ηελ απνζήθεπζε ησλ παξεθθιίζεσλ ζε βάζε 

δεδνκέλσλ. Η παξεθθιίζεηο ηείλνπλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη φζν ηα αληηθείκελα γηα ηα 

νπνία γίλνληαη βαζκνινγήζεηο απμάλνληαη. ηελ Δηθφλα 5-6, θαίλεηαη ε ζπλάξηεζε 

ππνινγηζκνχ παξεθθιίζεσλ γηα ηεο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο «YessBoss». 
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Δηθόλα 5-7 : πλάξηεζε Τπνινγηζκνύ Παξεθθιίζεσλ 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ παξεθθιίζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε ιίζηα «users», ε νπνία 

έρεη ηελ κνξθή [user_id]array{[job_id][score]}. είλαη νπζηαζηηθά κηα ιίζηα πνπ 

πεξηέρεη δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο βαζκνινγίεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζέζεηο εξγαζίαο. Ο 

αιγφξηζκνο δεκηνπξγεί δχν ιίζηεο $deviations θαη $frequencies, φπνπ ζηελ $deviations 

θπιάζζεηαη ην άζξνηζκα ηεο δηαθνξάο ζηε βαζκνινγία πνπ απνδίδεη έλαο ρξήζηεο ζε 

δχν αγγειίεο, ησλ νπνίσλ ε παξέθθιηζε ππνινγίδεηαη.  ηελ ιίζηα «frequencies» 

θπιάζζεηαη ην cardinality, δειαδή ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ έρνπλ απνδψζεη 

βαζκνινγία θαη ζηηο δχν αγγειίεο. Η ιίζηα πνπ εμάγεηαη έρεη ηε κνξθή 

[job_id]array([job_id]deviation). Γειαδή γηα θάζε αγγειία, δεκηνπξγείηαη κία ιίζηα 

αγγειηψλ κε ηηκέο ηηο ηηκέο ηεο παξέθθιηζεο.  

 5.4  Πεηξάκαηα θαη Απνηειέζκαηα 

Αθνινπζνχλ δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ απνηειέζκαηα δνθηκψλ αιγνξίζκσλ 

ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο ζηελ εθαξκνγή «YesBoss». πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη δέθα 
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ρξήζηεο (πιαζκαηηθνί), νη νπνίνη έρνπλ θάλεη αηηήζεηο ζε ζέζεηο εξγαζίαο ή έρνπλ ζψζεη 

αγγειίεο ζην πξνθίι ηνπο. Οη ρξήζηεο απηνί ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο γεηηφλσλ, θαη νη 

αιγφξηζκνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηάθεξαλ λα ηηο εληνπίζνπλ. Καηφπηλ 

πεηξακαηηζκψλ σο k ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2, δηφηη έδηλε ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γηα ην 

κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. ε θάζε ρξήζηε παξαηίζεληαη ιίζηεο, αλαθνξηθά κε ηνπο 

γείηνλεο πνπ εληνπίζηεθαλ 

 

Κ=2 

 
O Adam Sandler με Id 22 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 45 θαη ηίηιν «Γεκφζηεο ζρέζεηο», 

 51 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 55 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο», 

 62 θαη ηίηιν «Product Manager» 

 68 θαη ηίηιν "Οηθνλνκνιφγνο" 

 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 54 θαη ηίηιν «Manager», 

 66 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 56 θαη ηίηιν «Promotion», 

 58 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο», 

 61 θαη ηίηιν «Assistant Manager» 

 
Γείηνλεο Manhattan: [25] => 0.33333333333333 [26] => 0.2 

Γείηνλεο Δπθιείδεηα: [25] => 0.33333333333333 [26] => 0.26120387496374  

Γείηνλεο Pearson: [25] => 0.77459666924148 [26] => 0.41666666666667 
Γείηνλεο Coisine:  [25] => 0.95851447563404 [26] => 0.8974358974359 
Πξνηάζεηο Manhattan: [8] => 1.875 [52] => 1.125 [48] => 0.625 [67] => 0.375 

[59] => 0.375 

Πξνηάζεηο Δπθιείδεηα: [8] => 1.6819805153395 [52] => 1.3180194846605 [48] 

=> 0.56066017177982 [67] => 0.43933982822018  [59] 

=> 0.43933982822018 
Πξνηάζεηο Pearson: [8] => 1.9506938035266 [52] => 1.0493061964734  

[48] => 0.6502312678422 [67] => 0.3497687321578 [59] 

=> 0.3497687321578 

Πξνηάζεηο Coisine: [8] => 1.5493643949895 [52] => 1.4506356050105 [48] 

=> 0.5164547983298 [67] => 0.48354520167015 [59] => 

0.48354520167015  

Πξνηάζεηο Slope One:  [8] => 3.25 [52] => 3 [59] => 1.3636363636364 [60] => 

1.25 [67] => 1.1333333333333 [48] => 1  

 

Η Angelina Jolie με Ιd 25 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 
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 51 θαη ηίηιν  «Πσιεηήο», 

 55 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο», 

 8 θαη ηίηιν   «Junior Web Developer», 

 62 θαη ηίηιν «Product Manager», 

 68 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο», 

 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 66 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 54 θαη ηίηιν  «Manager», 

 45 θαη ηίηιν «Γεκφζηεο ζρέζεηο», 

 61 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 48 θαη ηίηιν «Assistant Manager» 

 
Γείηνλεο Manhattan: [26] => 1 [1] => 1 

Γείηνλεο Δπθιείδεηα: [26] => 1 [1] => 1 
Γείηνλεο Pearson: [26] => 1 [22] => 0.77459666924148 
Γείηνλεο Coisine:  [26] => 1 [1] => 1 
Πξνηάζεηο Manhattan: [10] => 1.5 [52] => 1.5 [56] => 1.5 [2] => 1.5 [59] => 0.5 

[67] => 0.5 

Πξνηάζεηο Δπθιείδεηα: [10] => 1.5 [52] => 1.5 [56] => 1.5 [2] => 1.5 [59] => 0.5 

[67] => 0.5 

Πξνηάζεηο Pearson: [56] => 2.1270166537926 [52] => 1.6905249806889 [67] 

=> 0.56350832689629 [59] => 0.56350832689629 [58] => 

0.43649167310371 
Πξνηάζεηο Coisine: [10] => 1.5 [52] => 1.5 [56] => 1.5 [2] => 1.5 [59] => 0.5 

[67] => 0.5 

Πξνηάζεηο Slope One: [52] => 3 [2] => 3 [10] => 3 [56] => 1.7142857142857 

[60] => 1.5 [59] => 1.4444444444444 [67] => 

1.2857142857143 [58] => 1.1818181818182 

 
Ο Aston Kutcher με Id 26 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 
 56 θαη ηίηιν «Promotion», 

 51 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 52 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 62 θαη ηίηιν «Product Manager», 

 55 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο» 

 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 54 θαη ηίηιν «Manager», 

 59 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 45 θαη ηίηιν «Γεκφζηεο ζρέζεηο», 

 66 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 67 θαη ηίηιν «Πσιεηήο». 

 
Γείηνλεο Manhattan:  [25] => 1 [22] => 0.2 
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Γείηνλεο Δπθιείδεηα:  [25] => 1 [22] => 0.26120387496374 
Γείηνλεο Pearson:  [25] => 1 [22] => 0.41666666666667  
Γείηνλεο Coisine:   [25] => 1 [22] => 0.8974358974359 
Πξνηάζεηο Manhattan: [68] => 3 [8] => 2.5 [61] => 1 [48] => 

0.83333333333333 [58] => 0.16666666666667 

Πξνηάζεηο Δπθιείδεηα:  [68] => 3 [8] => 2.3786796564404 [61] => 1 [48] 

=>0.79289321881345 [58] => 0.20710678118655 

Πξνηάζεηο Pearson:  [68] => 3 [8] => 2.1176470588235 [61] => 1 [48] 

=> 0.70588235294118 [58] => 0.29411764705882  

Πξνηάζεηο Coisine:  [68] => 3 [8] => 1.5810810810811 [61] => 1 [48] 

=> 0.52702702702703 [58] => 0.47297297297297 

Πξνηάζεηο Slope One: [68] => 3 [8] => 3 [58] => 1.5 [61] => 

1.2352941176471 [60] => 1 

 
Ο Jonny Depp με Id 44 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 60 θαη ηίηιν «Promotion», 

 61 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 62 θαη ηίηιν «Product Manager», 

 66 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 67 θαη ηίηιν «Πσιεηήο» 

 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 
 45 θαη ηίηιν «Γεκφζηεο ζρέζεηο», 

 46 θαη ηίηιν «Product Manager», 

 47 θαη ηίηιν «Promotion», 

 48 θαη ηίηιν «Assistant Manager», 

 49 θαη ηίηιν «Manager» 

 
Γείηνλεο Manhattan: [26] => 0.2 [46] => 0.2  

Γείηνλεο Δπθιείδεηα: [26] => 0.26120387496374 [46] => 0.26120387496374 

Γείηνλεο Pearson: [25] => 0.40824829046386 [26] => 0.33333333333333 
Γείηνλεο  Coisine: [25] => 0.87554454446183 [26] => 0.87287156094397 
Πξνηάζεηο Manhattan: [51] => 3 [54] => 2 [59] => 2 [58] => 1.5 [56] => 1.5 [52] 

=> 1.5 [55] => 1.5 [65] => 0.5 [57] => 0.5 

Πξνηάζεηο Δπθιείδεηα: [51] => 3 [54] => 2 [59] => 2 [58] => 1.5 [56] => 1.5 [52] 

=> 1.5 [55] => 1.5 [65] => 0.5 [57] => 0.5  

Πξνηάζεηο Pearson: [51] => 3 [55] => 3 [8] => 1.6515307716505 [68] => 

1.6515307716505 [56] => 1.3484692283495 [52] => 

1.3484692283495 [54] => 1 [59] => 0.44948974278318 

Πξνηάζεηο Coisine: [51] => 3 [55] => 3 [8] => 1.5022932042689 [68] => 

1.5022932042689 [56] => 1.497706795731 [52] => 

1.4977067957311 [54] => 1 [59] => 0.49923559857702 

Πξνηάζεηο Slope One: [52] => 4 [51] => 3.8235294117647 [8] => 3.8 [55] => 

3.7692307692308 [68] => 3.6666666666667 [59] => 3 

[56] => 2.75 [58] => 2.75 

 



 

67 

Η Julia Roberts με Id 46 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 59 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 51 θαη ηίηιν «Πσιεηήο», 

 54 θαη ηίηιν «Manager», 

 62 θαη ηίηιν «Product Manager», 

 58 θαη ηίηιν «Οηθνλνκνιφγνο» 

 
και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 57 θαη ηίηιν "Πσιήζεηο", 

 60 θαη ηίηιν "Assistant Manager", 

 50 θαη ηίηιν "Promotion", 

 65 θαη ηίηιν "Οηθνλνκνιφγνο", 

 67 θαη ηίηιν "Πσιεηήο". 
 

Γείηνλεο Μanhattan: [25] => 0.33333333333333 [22] => 0.2 
Γείηνλεο Δπθιείδεηα: [25] => 0.33333333333333 [26] => 0.26120387496374  
Γείτονες Pearson:  [26] => 0.40824829046386 [44] => 0.33333333333333 
Γείτονες  Coisine:  [25] => 0.92717264994553 [26] => 0.89687000416772 
Προτάσεις Μanhattan: [68] => 3 [55] => 3 [8] => 1.875 [45] => 1.75 [66] => 1 [61] 

=> 1 [48] => 0.625 [56] => 0.375 
Προτάσεις Ευκλείδεια: [68] => 3 [55] => 3 [45] => 1.8786796564404 [8] => 

1.6819805153395 [66] => 1 [61] => 1 [48] => 
0.56066017177982 [56] => 0.43933982822018 

Προτάσεις Pearson: [66] => 1.8989794855664 [52] => 1.6515307716505 [56] 
=> 1.6515307716505 [55] => 1.6515307716505 [61] => 
1.3484692283495 [45] => 1 [49] => 0.44948974278318 
[46] => 0.44948974278318 [47] => 0.44948974278318 
[48] => 0.44948974278318 

Προτάσεις Coisine: [55] => 3 [68] => 1.5249193562246 [8] => 
1.5249193562246 [52] => 1.4750806437754 [56] => 
1.4750806437754 [66] => 1 [45] => 1 [61] => 
0.50830645207487 [48] => 0.50830645207487 

Προτάσεις Slope One: [68] => 3.8571428571429 [55] => 3.8333333333333 [52] 
=> 3.8 [8] => 3.6666666666667 [56] => 3 [61] => 
1.9090909090909 [66] => 1.875 

 
Η Julian Moore με Id 47 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 41 και τίτλο "Javascript Engineer", 

 15 και τίτλο "Software engineer", 

 22 και τίτλο "Software Analyst", 

 32 και τίτλο "Administrator", 

 39 και τίτλο "Test Tooling Engineer" 
 
και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 
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 38 και τίτλο "Java Engineer", 

 43 και τίτλο "Τεχνικόσ", 

 40 και τίτλο "Project manager", 

 37 και τίτλο "Senior Database Developer", 

 42 και τίτλο "Database Developer" 
 

Γείτονες Μanhattan: [49] => 1 [55] => 1 
Γείτονες Ευκλείδια: [49] => 1 [55] => 1  
Γείτονες Pearson:  [49] => 1 [55] => 1 
Γείτονες Coisine:  [55] => 1 [49] => 1 
Προτάσεις Μanhattan: [26] => 2 [28] => 1.5 [29] => 1.5 [31] => 1.5 [30] => 1.5 [23] 

=> 0.5 [19] => 0.5 [21] => 0.5 
Προτάσεις Ευκλείδεια: [26] => 2 [28] => 1.5 [29] => 1.5 [31] => 1.5 [30] => 1.5 [23] 

=> 0.5 [19] => 0.5 [21] => 0.5 
Προτάσεις Pearson: [26] => 2 [31] => 1.5 [30] => 1.5 [29] => 1.5 [28] => 1.5 [23] 

=> 0.5 [21] => 0.5 [19] => 0.5 
Προτάσεις Coisine: [26] => 2 [29] => 1.5 [28] => 1.5 [31] => 1.5 [30] => 1.5 [19] 

=> 0.5 [21] => 0.5 [23] => 0.5 
Προτάσεις Slope One: [28] => 3 [29] => 3 [18] => 3 [31] => 3 [26] => 

1.7272727272727 [30] => 1.6666666666667 [21] => 
1.6666666666667 

 
Ο Leonardo di Caprio με Id 49 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 26 και τίτλο "Project Manager", 

 30 και τίτλο "Web developer", 

 31 και τίτλο "Προγραμματιςτήσ", 

 39 και τίτλο "Test Tooling Engineer", 

 41 και τίτλο "Javascript Engineer" 
 
και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 19 και τίτλο "IT Consultant", 

 21 και τίτλο "Team Leader", 

 23 και τίτλο "Προγραμματιςτήσ", 

 42 και τίτλο "Database Developer", 

 43 και τίτλο "Τεχνικόσ". 

 
Γείτονες Μanhattan: [47] => 1 [55] => 0.33333333333333 
Γείτονες Ευκλείδια: [47] => 1 [55] => 0.33333333333333 
Γείτονες Pearson:  [47] => 1 [53] => 0.70710678118655  
Γείτονες Coisine:  [47] => 1 [53] => 0.94775820441455 
Προτάσεις Μanhattan: [32] => 3 [22] => 2.25 [15] => 2.25 [40] => 1 [38] => 1 [29] 

=> 0.75 [37] => 0.75 [28] => 0.75 
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Προτάσεις Ευκλείδεια: [32] => 3 [22] => 2.25 [15] => 2.25 [40] => 1 [38] => 1 [29] 
=> 0.75 [37] => 0.75 [28] => 0.75   

Προτάσεις Pearson: [22] => 3 [32] => 3 [15] => 1.7573593128807 [38] => 1 [40] 
=> 1 [37] => 0.5857864376269 

Προτάσεις Coisine: [22] => 3 [32] => 3 [15] => 1.5402322491573 [38] => 1 [40] 
=> 1 [37] => 0.5134107497191 

Προτάσεις Slope One: [29] => 3.4 [28] => 3.4 [32] => 3.2666666666667 [22] => 
3.2 [15] => 3 [18] => 1.8 [40] => 1.2666666666667   

 
Η Naomi Watts με Id 52 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 41 και τίτλο "Javascript Engineer", 

 18 και τίτλο "Infrastracture Engineer", 

 19 και τίτλο "IT Consultant", 

 21 και τίτλο "Team Leader", 

 23 και τίτλο "Προγραμματιςτήσ" 
 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 25 και τίτλο "Υπεφθυνο Δικτφου", 

 33 και τίτλο "Project Manager", 

 34 και τίτλο "Τεχνικόσ Υπολογιςτϊν", 

 35 και τίτλο "Database Software Developer", 

 43 και τίτλο "Τεχνικόσ". 

 
Γείτονες Μanhattan: [55] => 1 [47] => 1 
Γείτονες Ευκλείδια: [55] => 1 [47] => 1  
Γείτονες Pearson:  [55] => 1 [47] => 1  
Γείτονες Coisine:  [55] => 1 [47] => 1 
Προτάσεις Μanhattan: [32] => 3 [39] => 3 [29] => 1.5 [15] => 1.5 [22] => 1.5 [28] 

=> 1.5 [42] => 1 [40] => 1 [38] => 1 [37] => 0.5 [26] => 0.5 
Προτάσεις Ευκλείδεια: [32] => 3 [39] => 3 [29] => 1.5 [15] => 1.5 [22] => 1.5 [28] 

=> 1.5 [42] => 1 [40] => 1 [38] => 1 [37] => 0.5 [26] => 0.5 
Προτάσεις Pearson: [32] => 3 [39] => 3 [29] => 1.5 [15] => 1.5 [22] => 1.5 [28] 

=> 1.5 [42] => 1 [40] => 1 [38] => 1 [37] => 0.5 [26] => 0.5 
Προτάσεις Coisine: [32] => 3 [39] => 3 [29] => 1.5 [15] => 1.5 [22] => 1.5 [28] 

=> 1.5 [42] => 1 [40] => 1 [38] => 1 [37] => 0.5 [26] => 0.5 
Προτάσεις Slope One:  [31] => 3.8571428571429 [39] => 3.5454545454545 [26] 

=> 3.2857142857143 [30] => 3.2857142857143 
 
Η Natalie Portman με Id 53 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 31 και τίτλο "Προγραμματιςτήσ", 

 32 και τίτλο "Administrator", 

 39 και τίτλο "Test Tooling Engineer", 

 41 και τίτλο "Javascript Engineer", 
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 22 και τίτλο "Software Analyst" 
 
και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 30 και τίτλο "Web developer", 

 40 και τίτλο "Project manager", 

 38 και τίτλο "Java Engineer", 

 42 και τίτλο "Database Developer", 

 43 και τίτλο "Τεχνικόσ". 

 
Γείτονες Μanhattan: [52] => 1 [55] => 1 
Γείτονες Ευκλείδια: [52] => 1 [55] => 1  
Γείτονες Pearson:  [55] => 1 [52] => 1 
Γείτονες Coisine:  [55] => 1 [52] => 1  
Προτάσεις Μanhattan: [18] => 1.5 [28] => 1.5 [29] => 1.5 [23] => 1.5 [19] => 1.5 

[21] => 1.5 [26] => 0.5 [33] => 0.5 [25] => 0.5 [34] => 0.5 
[35] => 0.5 

Προτάσεις Ευκλείδεια: [18] => 1.5 [28] => 1.5 [29] => 1.5 [23] => 1.5 [19] => 1.5 
[21] => 1.5 [26] => 0.5 [33] => 0.5 [25] => 0.5 [34] => 0.5 
[35] => 0.5 

Προτάσεις Pearson: [29] => 1.5 [28] => 1.5 [23] => 1.5 [19] => 1.5 [21] => 1.5 
[18] => 1.5 [26] => 0.5 [35] => 0.5 [34] => 0.5 [25] => 0.5 
[33] => 0.5 

Προτάσεις Coisine: [29] => 1.5 [28] => 1.5 [23] => 1.5 [19] => 1.5 [21] => 1.5 
[18] => 1.5 [26] => 0.5 [35] => 0.5 [34] => 0.5 [25] => 0.5 
[33] => 0.5 

Προτάσεις Slope One: [28] => 3 [29] => 3 [18] => 3 [15] => 3 [26] => 
1.7692307692308 [23] => 1.25 [21] => 1.25 

 
Ο Simon Baker με Id 55 έκανε αίηηζη ζηις θέζεις εργαζίας με Id:  

 

 41 και τίτλο "Javascript Engineer", 

 39 και τίτλο "Test Tooling Engineer", 

 28 και τίτλο "Banking Solution", 

 29 και τίτλο "Project manager", 

 32 και τίτλο "Administrator 
 

και αποθήκεσζε ηις θέζεις εργαζίας με Id: 

 

 38 και τίτλο "Java Engineer", 

 26 και τίτλο "Project Manager", 

 40 και τίτλο "Project manager", 

 42 και τίτλο "Database Developer", 

 43 και τίτλο "Τεχνικόσ" 

 

Γείτονες Μanhattan: [52] => 1 [53] => 1 
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Γείτονες Ευκλείδια: [52] => 1 [53] => 1  
Γείτονες Pearson:  [47] => 1 [53] => 1  
Γείτονες Coisine:  [47] => 1 [53] => 1  
Προτάσεις Μanhattan: [31] => 1.5 [18] => 1.5 [22] => 1.5 [23] => 1.5 [21] => 1.5 

[19] => 1.5 [30] => 0.5 [33] => 0.5 [25] => 0.5 [34] => 0.5 
[35] => 0.5  

Προτάσεις Ευκλείδεια: [31] => 1.5 [18] => 1.5 [22] => 1.5 [23] => 1.5 [21] => 1.5 
[19] => 1.5 [30] => 0.5 [33] => 0.5 [25] => 0.5 [34] => 0.5 
[35] => 0.5  

Προτάσεις Pearson: [22] => 3 [15] => 1.5 [31] => 1.5 [37] => 0.5 [30] => 0.5  
Προτάσεις Coisine: [22] => 3 [15] => 1.5 [31] => 1.5 [37] => 0.5 [30] => 0.5 
Προτάσεις Slope One: [15] => 3 [22] => 3 [18] => 3 [31] => 2.8333333333333 [30] 
=> 1.6666666666667 [19] => 1.2857142857143 [23] => 1.2857142857143 [21] => 
1.2857142857143 
 

Απφ ηα απνηειέζκαηα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πσο νη αιγφξηζκνη θαηάθεξαλ 

λα νκαδνπνηήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ηνπο ρξήζηεο. Οη αιγφξηζκνη  Μanhattan θαη 

Δπθιείδεηα απφζηαζε ζε πνιιά ζεκεία ζπκπεξηθέξνληαλ κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν, 

ελψ ν ζπληειεζηήο Pearson θαη ε ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξληθνί αιγφξηζκνη. Παξφια απηά ν ζπληειεζηήο Pearson, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, 

δελ ηαηξηάδεη ηδηαίηεξα ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηεο εθαξκνγήο. Η ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα 

θαίλεηαη πσο είρε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, θαζψο αλ αλαηξέμνπκε ζηηο πεξηγξαθέο 

ησλ θηλήζεσλ ρξεζηψλ, ζα παξαηεξήζνπκε πσο θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν αθξηβήο 

απφ ηηο άιιεο κεηξηθέο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν αιγφξηζκνο Pearson έβγαδε πνιχ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ λα δηαθξίλεη ηάζεηο. Όζνλ αθνξά 

ζηνλ αιγφξηζκν Slope one θαη εθείλνο ηα πήγε εμίζνπ θαιά κε ηελ ζπλεκηηνληθή 

νκνηφηεηα. 
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 6 ύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί ην εξεπλεηηθφ πεδίν ηεο 

ζπιινγηθήο λνεκνζχλεο απνηειεί έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ππάξρνπλ πνιιά πεξηζψξηα 

αθφκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ήδε ππάξρνπζσλ ηερληθψλ. Γπζηπρψο, ν αξηζκφο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην YesBoss δελ μεπεξλνχλ ηνπο 45 θαη έηζη δελ 

κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζέκαηα ηαρχηεηαο εθηέιεζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλε απνδνηηθφηεξα νη ηερληθέο βάζεη αληηθεηκέλνπ θαη ρξήζηε.  

Παξφια απηά νη ρξήζηεο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαηάθεξαλ λα νκαδνπνηεζνχλ 

απνηειεζκαηηθά απφ ηηο ηερληθέο. Η ζπλεκηηνληθή νκνηφηεηα θαίλεηαη λα ηαηξηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε θχζε ηεο εθαξκνγήο, θαζψο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνξξίπηεη ηειείσο 

ηηο 0 πξνο 0 ηηκέο. Ο αιγφξηζκνο ηνπ Pearson μεπεξλά πξνβιήκαηα πιεζσξηζκνχ 

βαζκνχ, ην νπνίν φκσο δελ αθνξά ηδηαίηεξα ηελ εθαξκνγή, αθνχ ηα δεδνκέλα 

ζπιιέγνληαη ρσξίο ηελ ξεηή βαζκνιφγεζε ηνπ ρξήζηε. Άξα, δελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

επηείθεηαο ή απζηεξφηεηαο ησλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε βαζκνινγίαο ζηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο.  

Φπζηθά, πνιιά ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ αμηνπνηνχλ πβξηδηθέο ηερληθέο, νη νπνίεο 

ζπλδπάδνπλ ηελ εμφξπμε δεδνκέλσλ βάζεη πεξηερνκέλνπ κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο 

ηεο ζπλεξγαηηθήο δηήζεζεο. Κάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο απηέο, φπσο είλαη ε ηαμηλφκεζε 

(classification) θαη ε νκαδνπνίεζε (clustering) ησλ ρξεζηψλ, κεηψλνπλ ζεκαληηθά ην 

ρξφλν εθηέιεζεο, δηφηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε πξφβιεςε γίλεηαη γηα ηηο κεκνλσκέλεο 

νκάδεο θαη φρη γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ ρξεζηψλ.  

 6.1  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

Η θχζε ηεο εθαξκνγήο θαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ, ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα ην πξφβιεκα ηεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ YesBoss. Θα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί κεραληζκφο ν νπνίνο ζα επέηξεπε ζηνπο εξγνδφηεο λα 

εληνπίζνπλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο ππνςεθίνπο γηα ηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνθεξχμεη. 

Όπσο επίζεο, λα εκθαλίδνληαη ζηαηηζηηθά δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο αγγειηψλ κε ηε κεγαιχηεξε δήηεζε, θαζψο επίζεο θαη ηηο εηαηξίεο πνπ νη 

πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο θάλνπλ αίηεζε.      
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