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Περίληψη 

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αυξήσει τα επίπεδα ανταγωνισµού στον 

επιχειρηµατικό τοµέα παγκοσµίως. Έχοντας ως στόχο την κερδοφορία, οι επιχειρήσεις 

επενδύουν στην έρευνα και καινοτοµία και κατ’ επέκταση στο ανθρώπινο δυναµικό τους. 

Παρατηρείται, εποµένως, το υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων που όλο και περισσότερες θέσεις 

εργασίας απαιτούν. Τα τµήµατα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (HR Management) 

λαµβάνουν πληθώρα βιογραφικών σηµειωµάτων τα οποία αξιολογούνται επιλέγοντας 

τελικά τους κατάλληλους  υποψηφίους για τη στελέχωση µιας θέσης εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε µια εφαρµογή η οποία 

πραγµατοποιεί αυτόµατη ανάγνωση βιογραφικών τύπου Europass. Ο CV Parser εξάγει 

όλες τις πληροφορίες του κειµένου και τις καταχωρεί σε βάσεις δεδοµένων. Μέσα από το 

γραφικό περιβάλλον της εφαρµογής εξάγονται πληροφορίες για ένα καταχωρηµένο όνοµα 

καθώς, επίσης, πραγµατοποιείται αναζήτηση δεξιοτήτων µε χρήση φίλτρων. 

 

Λέξεις Κλειδιά: CV Parsing, Resume Extraction, Europass, Java EE, RDBMS, 

Java application, Software tools, εξαγωγή δεδοµένων 
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Abstract 

The rapid development of technology has increased the levels of competition in 

business sectors worldwide. Aiming profitability, companies are investing in R&D 

(Research and Development) and in this case their human potential. It is required as a high 

level of qualification that most businesses and companies insist upon. The human resource 

management (HRM) receives a plethora of CVs which are evaluated by selecting the most 

appropriate candidates to fill in the position. 

Taking all of the above into consideration, an application is designed and developed  

which is aimed at automatic Europass CV reading. The CV Parser extracts all the text 

information and registers them into a database. Through the graphical user interface (GUI) 

of the application, all details are extracted from a registered name and their personal skills 

are searched using filters. 

 

Keywords: CV Parsing, Resume Extraction, Europass, Java EE, RDBMS, Java 

application, Software tools, data extraction 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πρόβληµα – Σηµαντικότητα του θέµατος 
Οι ραγδαίες εξελίξεις που σηµειώνονται παγκοσµίως στον τοµέα της οικονοµίας 

και της τεχνολογίας επηρεάζουν άµεσα τις επιχειρήσεις έχοντας ως απόρροια τόσο την 

αύξηση του ανταγωνισµού όσο και την αύξηση της προσφοράς εργασίας. Οι επιχειρήσεις 

επιδιώκουν  να καλύψουν τις ανάγκες τους για ανθρώπινο δυναµικό το οποίο συνδυάζει 

ποικίλες δεξιότητες. Το τµήµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού (HR Management 

Department), λαµβάνει µεγάλο όγκο βιογραφικών σηµειωµάτων από υποψηφίους. Τα 

βιογραφικά θα τα αναλύσει το HR τµήµα και στη συνέχεια θα επιλέξει αυτά που 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις µιας θέσης προκειµένου να κανονιστεί συνέντευξη µε το 

αρµόδιο στέλεχος. Όπως εύκολα µπορεί να γίνει αντιληπτό, αν η επιχείρηση δεν διαθέτει 

τα κατάλληλα εργαλεία για να αυτοµατοποιήσει τις  διαδικασίες για διαχείριση των 

πληροφοριών που περιλαµβάνονται στα βιογραφικά, το όλο εγχείρηµα µπορεί να αποβεί 

χρονοβόρο και αναποτελεσµατικό. 

Οι βάσεις δεδοµένων παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σωστή και αποτελεσµατική 

διαχείριση δεδοµένων. Εξυπηρετούν στη µαζική καταχώρηση πληροφοριών, επιτρέπεται 

η επεξεργασία τους και είναι εύκολη η ανάκτηση δεδοµένων µε τη βοήθεια αναζήτησης 

φίλτρων. Εποµένως, το κλειδί για την αυτοµατοποίηση της οργάνωσης της εξαγόµενης 

πληροφορίας είναι η σωστή σχεδίαση της σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 

 1.2  Σκοπός – Στόχοι 
Αυτή τη στιγµή υπάρχουν web εφαρµογές οι οποίες εξάγουν πληροφορίες από 

βιογραφικά σηµειώµατα, όµως είναι περιορισµένες στον αριθµό. Η υλοποίηση της 

διπλωµατικής εργασίας στοχεύει στη δηµιουργία µιας desktop εφαρµογής, γραµµένη σε 

Java. Σκοπός της είναι να διαβάζει pdf βιογραφικά που ακολουθούν το νέο format του 

Europass (δηλαδή της φόρµας που δηµιουργήθηκε από το 2002) [23] , να καταχωρεί σε 

µια βάση δεδοµένων όλες τις πληροφορίες του βιογραφικού και επιτρέπει ένα recruitment 

department να προβάλει τις πληροφορίες για έναν ή περισσότερους υποψηφίους που 

ενδιαφέρονται για µια θέση εργασίας. 
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 1.3  Βασική Ορολογία 
            Parsing: Είναι η µετατροπή ενός ελεύθερου κειµένου (όπως ένα βιογραφικό) σε 

δοµηµένη µορφή η οποία µπορεί να αποθηκευτεί και να υποστεί επεξεργασία. [22] 

Java: Είναι γλώσσα αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (Object Oriented 

Programming).  Δηµιουργούνται οµοιογενή αντικείµενα, τοποθετούνται σε κλάσεις και 

αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους. 

RDBMS:  Είναι ένα σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων 

(Relational Database Management System). Ονοµάζεται σχεσιακό διότι διαχειρίζεται 

σχεσιακές βάσεις δεδοµένων οι οποίες αποτελούνται από πίνακες που αλληλοεπιδρούν 

µεταξύ τους. 

 

 1.4  Διάρθρωση της µελέτης 
Η σύνθεση της διπλωµατικής εργασίας αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το πρώτο 

Κεφάλαιο παρουσιάζει τη σηµαντικότητα του θέµατος καθώς επίσης τον σκοπό της 

εργασίας. Στο δεύτερο Κεφάλαιο αναλύεται η βιβλιογραφική επισκόπηση µε αναφορά σε 

παρόµοια εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο παρελθόν. Στο τρίτο Κεφάλαιο αναπτύσσονται 

οι τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εργασίας. Στη συνέχεια, το τρίτο 

Κεφάλαιο αφορά τις απαιτήσεις της Java εφαρµογής. Ο σχεδιασµός και υλοποίηση της 

εφαρµογής αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 5. Το  Κεφάλαιο 6 παρουσιάζει τη 

λειτουργικότητα της εφαρµογής. Τέλος, το Κεφάλαιο 7 συζητά τις µελλοντικές επεκτάσεις 

της Java εφαρµογής.  
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 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση – Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Βιογραφικό σηµείωµα 
Το βιογραφικό σηµείωµα (CV ή Curriculum Vitae) παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην παρουσίαση του προφίλ ενός υποψηφίου για µια θέση εργασίας. Μέσα σε λίγες 

γραµµές, θα πρέπει ο υποψήφιος να καταθέσει όλες εκείνες τις δεξιότητες για τις οποίες 

πρέπει να αποδείξει ότι τον κάνουν ικανό να καλύψει τις ανάγκες µιας θέσης και σε πρώτο 

στάδιο αυτό να τον οδηγήσει σε µία συνέντευξη. 

Τα βιογραφικά σηµειώµατα έχουν ποικίλες µορφές. Μπορεί να έχει ελεύθερη δοµή 

την οποία δηµιούργησε ο κάτοχός του, χωρίς την αξιοποίηση έτοιµου template. Ωστόσο, 

οι περισσότεροι πλέον χρησιµοποιούν templates τα οποία έχουν συγκεκριµένη διάρθρωση 

και όψη (πχ Europass, MS Word templates).   

Το µειονέκτηµα στην περίπτωση της ελεύθερης δοµής έγκειται στην ανάγνωση 

του βιογραφικού είτε από ανθρώπινο µάτι είτε από υπολογιστή. Στην περίπτωση του 

ανθρώπινου παράγοντα, είναι ελαφρώς πιο χρονοβόρα η αναζήτηση πληροφοριών καθώς, 

πολλές φορές δεν αναφέρονται µε σαφήνεια και ευδιάκριτα σηµαντικές πληροφορίες του 

βιογραφικού, πχ στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση της αυτόµατης ανάγνωσης του 

βιογραφικού από υπολογιστή, σηµειώνεται δυσκολία στην ανάλυση του κειµένου (text 

analysis) και στην εξαγωγή συγκεκριµένων πληροφοριών που θα αποθηκεύονται σε 

κατάλληλες δοµές δεδοµένων.  

Για το λόγο αυτό,  η εφαρµογή ανταποκρίνεται σε  επιλογή βιογραφικών που 

ακολουθούν το format του Europass. Αυτός ο τύπος CV είναι ευρέως γνωστός, έχει 

ξεκάθαρη διάρθρωση, είναι αρκετά τυποποιηµένο και περιέχει πολλές δυνατότητες στο 

χρήστη να καταχωρήσει  πληροφορίες που διαµορφώνουν ένα ολοκληρωµένο προφίλ 

υποψηφίου. 

 2.1.1 Βιογραφικό Europass 

Το βιογραφικό τύπου Europass αποτελεί ένα από τα πέντε έγγραφα Europass 

(Βιογραφικό, Διαβατήριο Γλωσσών, Έγγραφο «Κινητικότητα», Συµπλήρωµα 

Πιστοποιητικού και Παράρτηµα Διπλώµατος) [1]. Δηµιουργήθηκε από το Συµβούλιο της 

Ευρώπης µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται ευρέως από τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης. Το πλεονέκτηµα αυτού του τύπου βιογραφικών σηµειωµάτων έγκειται στη καλή 

δοµή του και στο γεγονός ότι για όλες τις χώρες διατηρείται ενιαία η µορφή του.  

Το βιογραφικό σηµείωµα τύπου Europass αποτελείται από πέντε βασικές 

κατηγορίες [2]: 

• Personal Information: Σε αυτήν την κατηγορία καταχωρούνται τα προσωπικά 

στοιχεία του υποψηφίου όπως ονοµατεπώνυµο (last and first name), τηλέφωνα 

επικοινωνίας (phone numbers), διεύθυνση και χώρα διαµονής (street address/ 

country), email, προσωπικά accounts σε υπηρεσίες άµεσων µηνυµάτων και 

social media (instant messaging) καθώς επίσης ηµεροµηνία γέννησης (birth 

date), φύλο (sex) και εθνικότητα (nationality). 

• Type of Application: Ο υποψήφιος µπορεί να επιλέξει έναν από τους πέντε 

τύπους αίτησης για το οποίο προορίζεται το βιογραφικό πχ. Job applied for, 

Studies applied for, Preferred job κ.ά. 

•  Work Experience: Ο υποψήφιος δηλώνει την περίοδο εργασίας του (from-to 

date), επιλέγοντας τη µορφή της ηµεροµηνίας, τον τίτλο της θέσης 

απασχόλησης (occupation), τα στοιχεία του εργοδότη (company name, address, 

country κ.ά.) καθώς και τα κύρια καθήκοντα της θέσης (main activities).  

Δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσθέσει επιπρόσθετα αρχεία για την 

ενίσχυση του βιογραφικού πχ. Recommendation letter (related documents). 

• Education and Training: Αυτή η κατηγορία συµπληρώνεται αντίστοιχα µε την 

παραπάνω και αφορά τις σπουδές που παρακολούθησε ο υποψήφιος.  

Ο κάτοχος του βιογραφικού έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ταξινόµηση των 

κατηγοριών Work experience και Education and Training. 

• Personal Skills: Η κατηγορία των προσωπικών δεξιοτήτων αποτελείται από 

υποκατηγορίες όπως µητρική γλώσσα (mother tongue(s)), ξένες γλώσσες (other 

language(s)). Το επίπεδο κατάκτησης µια ξένης γλώσσας επιλέγεται µε βάση το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για Γλώσσες επικοινωνιακές δεξιότητες. 

 

 2.2  Εργαλεία παρόµοιου αντικειµένου 
Στο διαδίκτυο µπορεί να εντοπίσει κανείς µια σειρά από εφαρµογές που κάνουν 

αναζήτηση βιογραφικών µε βάση τις απαιτήσεις µιας θέσης εργασίας. Μια από αυτές τις 
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εφαρµογές είναι και αυτή της εταιρείας  ανάπτυξης λογισµικού Textkernel [24], µε έδρα 

το Άµστερνταµ.  Ειδικεύεται στην παροχή εργαλείων τεχνολογίας που καλύπτουν ανάγκες 

ενός HR Department. Πιο συγκεκριµένα, ασχολείται µε web mining, text extraction 

εγγράφων και semantic technology (search/match) που εξυπηρετούν το έργο των 

τµηµάτων recruitment.  Ένα από τα web tools της είναι το Extract! [25] στο οποίο κάνει 

CV Parsing και Job Parsing. Ο χρήστης µεταφορτώνει ένα αρχείο (βιογραφικού ή 

περιγραφής θέσης εργασίας) και σε νέο παράθυρο επιστρέφονται τα πεδία µε κάθε 

πληροφορία που αποσπάται. Το δεύτερο  ενδιαφέρον tool είναι το Match! (εικόνα 2.1)[26, 

33], το οποίο βάσει πολλαπλών κριτηρίων (πχ. Years of experience, job category κ.ά.),  

εµφανίζει µια λίστα ονοµάτων που πληρούν τις απαιτήσεις.   

 
Εικόνα 2.1Textkernel Match! - Semantic Matching Software Demo 

Η επόµενη εφαρµογή προέρχεται από την εταιρεία Daxtra Technologies  µε έδρα 

το Λονδίνο. Παρέχει εργαλεία που εξυπηρετούν τα καθήκοντα των recruiters  [27]. 

Μεταξύ άλλων προσφέρει το Daxtra Parser, ο οποίος κάνει text extraction ενός 
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βιογραφικού σηµειώµατος [28]. Αντίστοιχα, το Daxtra Search tool (εικόνα 2.2) [34] 

πραγµατοποιεί semantic CV matching για την αναζήτηση του καταλληλότερου υποψηφίου 

[29]. 

 
Εικόνα 2.2: Daxtra search 

Τέλος, το ComProFITS  [30, 31] είναι ένα έργο το οποίο συνεισφέρει στην 

προβολή του κλάδου της πληροφορικής στην Ισπανία. Το project υλοποιήθηκε από το 

Institute of Knowledge Based Systems and Knowledge Management σε συνεργασία µε τα 

πανεπιστήµια Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), Palle Damkjaer 

Consult ApS (Δανία) και Fundación Tecnalia Research & Innovation (Ισπανία) [31]. Στην 

εφαρµογή γίνεται χρήση  των τεχνολογιών Cloud Computing και Big Data Analytics. Το 

έργο έχει ως στόχο να επιτρέπει στο τµήµα στελέχωσης και διαχείρισης ανθρώπινου 

δυναµικού να αξιολογεί τους υποψήφιους που επιθυµούν να αναλάβουν καθήκοντα σε µια 

θέση εργασίας στον τοµέα της πληροφορικής καθώς επίσης, να προτείνει περιθώρια 

εξέλιξης δεξιοτήτων για τη βελτίωση του βιογραφικού.  
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 3 Τεχνολογίες που αξιοποιήθηκαν 

 3.1  Java EE () 
Η Java ανήκει στην κατηγορία του αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού (Object-

Oriented Programming Language) βασισµένη στην C++[3].  Αφορµή για την δηµιουργία 

της γλώσσας αποτέλεσε η ταχύτατη εξάπλωση των µικροεπεξεργαστών και η συµβολή 

τους στην ανάπτυξη των προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών[4]. Βασισµένοι σε αυτήν 

την εξέλιξη, το 1991, τα µέλη της  οµάδας Green Team (James Gosling, Mike Sheridan, 

και  Patrick Naughton) της εταιρείας Sun Microsystems ξεκίνησαν την ανάπτυξη της Java. 

Κύριος σκοπός  τους ήταν να δηµιουργήσουν µια γλώσσα η οποία να γράφει ένα 

πρόγραµµα το οποίο να είναι ικανό να τρέχει σε µια πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων, 

“Write Once, Run Everywhere” (WORA)[3,6].   

Ένα από τα σηµαντικότερα προτερήµατα που επωφελούνται οι προγραµµατιστές 

από τη χρήση της Java είναι το πλούσιο υλικό σε  συλλογές από µεθόδους και κλάσεις , 

Java Libraries γνωστές και ως Java APIs (Application Programming Interfaces). Πρόκειται 

για διεπαφές όπου υπάρχουν προκαθορισµένες κλάσεις και µέθοδοι οι οποίες έχουν 

κατηγοριοποιηθεί σε packages.  Οι πιο βασικές βιβλιοθήκες είναι οι ακόλουθες [7]: 

1. Basic Java language classes--java.lang 

2. The Input/Output package--java.io 

3. The Java Utilities package--java.util 

4. The Abstract Window Toolkit--java.awt 

Ωστόσο, στις πιο εξελιγµένες εκδόσεις της Java περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και τα  

παρακάτω API’s[8]: 

1. JDBC API -- javax.sql 

2. Java Swing GUI -- javax.swing 

3. Java Transaction API -- javax.transaction 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Java  είναι διαθέσιµη σε διαφορετικές εκδόσεις (Java EE, Java 

ME και Java SE). Ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου, ο προγραµµατιστής επιλέγει την 

καταλληλότερη.  Πιο συγκεκριµένα, η Java EE (Enterprise Edition) [9,10] απευθύνεται σε 

εφαρµογές του επιχειρηµατικού κλάδου (enterprise applications), διαδικτυακές εφαρµογές 

(web based applications) και εφαρµογές δικτύων (network applications). Σε αυτού του 

είδους τις εφαρµογές υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ λογισµικών. Στην περίπτωση αυτή 
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σηµειώνεται έντονη ανάγκη στον σχεδιασµό εφαρµογών που θα τρέχουν γρήγορα, µε 

ασφάλεια και αξιοπιστία.  Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από το πλούσιο πακέτο APIs  

που εξασφαλίζουν στον προγραµµατιστή εύκολη γραφή του κώδικα χωρίς 

πολυπλοκότητα , ασφάλεια και αξιοπιστία σε ό,τι αφορά τους servers και άριστη 

λειτουργικότητα. H Java EE πλατφόρµα σχεδιάστηκε µέσω της Java Community Process 

(JCP) που είναι υπεύθυνη για τις Java τεχνολογίες.  

 3.2  Apache PDFBox® - A Java PDF Library 
To Apache PDFBox είναι µια Java βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα (open source) η 

οποία επιτρέπει στους προγραµµατιστές µέσα από την ανάπτυξη ενός Java project να 

διαχειριστούν, να δηµιουργήσουν και να µετατρέψουν PDF αρχεία. 

To PDFBox έχει τη δυνατότητα να προσφέρει τις παρακάτω λειτουργίες [11,12]: 

i. Extract text: Εξαγωγή Unicode µη µορφοποιηµένου κειµένου από ένα 

έγγραφο PDF. Αυτή είναι η λειτουργία που αξιοποιήθηκε στην εφαρµογή   

ii. Split & Merge: Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στον προγραµµατιστή να 

διαιρέσει το κείµενο σε πολλαπλά τµήµατα και να τα αποθηκεύσει σε νέα 

αρχεία αλλά να ενεργήσει και αντίστροφα. Δίνεται η δυνατότητα να 

συγχωνευθούν τµήµατα σε ένα αρχείο. 

iii. Fill Forms: Από ένα pdf αρχείο το οποίο είναι δοµηµένο σε µορφή φόρµας, 

αποσπώνται ή συµπληρώνονται δεδοµένα. 

iv. Print: Επιτρέπει την εκτύπωση του pdf µε τη χρήση του Java printing API 

v. Save as Image: Αποθηκεύει το pdf ως εικόνα. Η επέκταση του αρχείου 

µετατρέπεται από .pdf σε .jpeg ή .png 

vi. Create PDFs: Από ένα java project ο προγραµµατιστής έχει την επιλογή να 

δηµιουργήσει νέο pdf αρχείο στο οποίο µπορεί να προσθέσει κείµενο, 

εικόνες. 

vii. Signing: Προσθέτει στο pdf αρχείο ψηφιακή υπογραφή. 

 3.3  Relational Database Management System (RDBMS) - MySQL  
Η ανάγκη για συλλογή και διαχείριση  δεδοµένων δηµιούργησε  τις βάσεις 

δεδοµένων (databases). Οι databases  είναι δοµές δεδοµένων στις οποίες συλλέγονται  

δεδοµένα και στη συνέχεια οργανώνονται, αποθηκεύονται και διαχειρίζονται.[16,17] Το 
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λογισµικό το οποίο προσδίδει την προαναφερθείσα λειτουργικότητα και επιτρέπει τον 

χειρισµό µιας βάσης δεδοµένων ονοµάζεται DBMS (Database Management System) [16].  

Το πιο δηµοφιλές µοντέλο DBMS είναι το σχεσιακό ή αλλιώς το RDMS 

(Relational Database Management). Το RDBMS αποτελείται από πίνακες στους οποίους 

καταχωρούνται τα δεδοµένα όµοιου περιεχοµένου και συσχετίζονται µεταξύ τους. Οι 

πίνακες συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις Ένα-Προς-Πολλά (1:N), Ένα-Προς-Ένα (1:1) 

ή Πολλά-Προς-Πολλά (Ν:Ν)[17]. Τα πιο γνωστά RDBMS είναι µεταξύ άλλων η MySQL 

(open source) [18], Oracle, Microsoft SQL Server, SQLite, IBM DB2 [16]. 

Η MySQL είναι έργο της Σουηδικής εταιρίας MySQL AB γραµµένη σε C++ και 

C.  Υποστηρίζεται από µια πληθώρα λειτουργικών συστηµάτων ( Windows, Mac OSX, 

Linux, Open Solaris κ.ά.) [19].   Τέλος, εκτός από λειτουργικά συστήµατα, η MySQL 

υποστηρίζεται και από πολλές γλώσσες προγραµµατισµού όπως Java, PHP, Perl [19]. 

 3.4  Apache Server XAMPP 7.0.13 
O Apache XAMPP server [20] είναι ένα open source πακέτο εφαρµογών που 

περιλαµβάνει τον Apache Web (HTTP) Server, τη MySQL Database και έναν διερµηνέα 

(interpreter) για τις γλώσσες PHP και Perl.  

Η ονοµασία του προκύπτει από το παρακάτω ακρωνύµιο [21]: 

X - ¨cross-platform” (ελεύθερο λογισµικό)  

A- Apache 

M - MariaDB 

P - PHP 

P - Perl 
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Εικόνα 3.1: Apache XAMPP Server 
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 4 Απαιτήσεις εφαρµογής 

Η εφαρµογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε έχοντας ως πρωτεύοντα στόχο την 

ανάγνωση και στη συνέχεια την ανάλυση βιογραφικών σηµειωµάτων, τα οποία 

ακολουθούν τη δοµή του νέου τύπου βιογραφικών Europass (έκδοση από το 2002 και 

έπειτα). Με την βοήθεια των κατάλληλων φίλτρων που εφαρµόζονται στις κυριότερες 

δεξιότητες ενός βιογραφικού, όπως εργασιακή εµπειρία, σπουδές και προσωπικές 

δεξιότητες, προτείνονται οι ενδιαφερόµενοι που έχουν τις δυνατότητες να καλύψουν τις 

απαιτήσεις µιας θέσης εργασίας.  

Πιο συγκεκριµένα, οι λειτουργίες που υποστηρίζονται από την εφαρµογή είναι οι 

παρακάτω: 

1. Πραγµατοποιείται CV Parsing απευθείας από pdf αρχείο. 

2. Καταχώρηση όλων των πληροφοριών που λαµβάνονται από το 

parsing στα κατάλληλα πεδία των πινάκων της σχεσιακής βάσης 

δεδοµένων CV-Store. 

3. Εµφάνιση λίστας µε όλα τα ονόµατα που είναι καταχωρηµένα στο 

DBMS. Επιλέγοντας µια εγγραφή της λίστας, εµφανίζονται όλες οι 

επιπρόσθετες πληροφορίες του αντίστοιχου βιογραφικού. 

4. Δυνατότητα επιλογής απλών φίλτρων φέρνοντας ως αποτέλεσµα 

µια λίστα µε τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

αναζήτησης.  
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Εικόνα 4.1: Περιγραφή λειτουργιών 
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 5 Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογής 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα σχολιαστεί ο σχεδιασµός της Java εφαρµογής αναλύοντας 

τη λειτουργικότητα των κλάσεων και επιπλέον θα συζητηθεί η δηµιουργία της βάσης 

δεδοµένων CV-Store και συγκεκριµένα οι συσχετίσεις µεταξύ πινάκων και η διάρθρωσή 

τους. 

Στην εικόνα 5.1 στο class diagram απεικονίζονται οι 7 πιο βασικές κλάσεις του 

project. Το UML της κάθε κλάσης περιλαµβάνει τα γνωρίσµατα που χρησιµοποιούνται, 

τις µεθόδους και τις συσχετίσεις µεταξύ των αντικειµένων. 
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Εικόνα 5.1 Class Diagram 
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 5.1  PDF Parser 
Το πρώτο στάδιο της εφαρµογής ήταν να επιτευχθεί η ανάγνωση και διάσπαση του 

pdf αρχείου που δεν είναι άλλο από ένα βιογραφικό νέου τύπου Europass γραµµένο στα 

αγγλικά. Για την εύκολη και λειτουργική διαχείριση του project το pdf  χωρίστηκε σε 

επιµέρους τµήµατα  για τα οποία δηµιουργήθηκαν οι αντίστοιχες κλάσεις.  

 5.1.1 FileUtils Class 

Ο πρώτος στόχος που πρέπει να επιτευχθεί για την υλοποίηση του parser ήταν η 

ανάγνωση κειµένου ενός pdf γραµµή προς γραµµή. 

Η πρώτη κλάση που σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει αυτόν το σκοπό είναι η 

FileUtils µε τη χρήση της βιβλιοθήκης PDFBox. Η µέθοδος που εκτελεί αυτή τη 

διαδικασία ανάγνωσης γραµµών του κειµένου είναι η getLinesFromPdf (Εικόνα 5.2) 

η οποία δέχεται σαν παράµετρο το όνοµα του αρχείου και επιστρέφει µία προς µία τις 

γραµµές του κειµένου. 

 

 
Εικόνα 5.2: FileUtils Class – GetLinesFromPdf Method 

 

Στη συνέχεια, µελετώντας τη δοµή του Europass CV θεωρήθηκε ορθότερο ως προς τη 

λειτουργικότητα του προγράµµατος να διαχωριστεί το κείµενο σε µεµονωµένα τµήµατα 

(segments) προκειµένου να είναι πιο εύκολα διαχειρίσιµο. Η µέθοδος keepSegment , 

όπως εµφανίζεται στην εικόνα 5.3, δέχεται σαν παραµέτρους τα String έναρξης και λήξης  

όπου στην προκειµένη περίπτωση τα String  αυτά θεωρούνται οι τίτλοι του Europass. Η 

µέθοδος επιστρέφει σε µια λίστα µε String, τις γραµµές που συγκαταλέγονται στο  
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αντίστοιχο segment. 

 
Εικόνα 5.3: FileUtils Class – KeepSegment Method 

 5.1.2  CV Parser Class 
Εφόσον ο πρώτος στόχος για την ανάγνωση του κειµένου πραγµατοποιήθηκε, 

ξεκινά η διαδικασία ανάλυσης του κειµένου ανά τµήµα. Στην κλάση CV Parser 

δηµιουργούνται αντικείµενα για κάθε segment (PersonalInfoParser, 
WorkExperience Parser, EducationandTrainingParser, PersonalSkills 

Parser), η λειτουργικότητα των οποίων παρουσιάζεται  παρακάτω. Στη σειρά 47 της 

εικόνας 5.4 ανατίθενται στη µεταβλητή lines οι γραµµές του κειµένου που επιστρέφουν 

από τη µέθοδο getLinesFromPdf(String fileName) της κλάσης FileUtils. Οι 

parsers των segments χρησιµοποιούν ως παράµετρο την παραπάνω µεταβλητή και 

επιστρέφουν την κατάλληλη τιµή αφού έχουν επεξεργαστεί το κείµενο µε τρόπο ο οποίος 

επεξηγείται σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

 
Εικόνα 5.4: CV Parser Class - Parse Method 
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 5.1.3 PersonalInfoParser Class 

Σε αυτή την κλάση πραγµατοποιείται η ανάλυση και επεξεργασία των προσωπικών 

πληροφοριών του υποψηφίου. Όλες οι µεταβλητές οι οποίες αποτελούν πεδία του  

Europass στα οποία µπορεί ο χρήστης να καταχωρήσει πληροφορία. 

 
Στην κλάση καλείται η µέθοδος keepSegment(List<String> lines) η οποία 

επιστρέφει µόνο τις γραµµές που αφορούν τις προσωπικές πληροφορίες.  Επειδή το 

Europass δίνει την δυνατότητα επιλογής της σειράς εµφάνισης των δεξιοτήτων 

εργασιακής εµπειρίας και σπουδών, χρειάστηκε να γίνει έλεγχος των µεταβλητών results 

και temp που είναι τύπου List<String> (σειρά 60, εικόνα 5.5). Αν το µέγεθος στης 

λίστας result είναι µικρότερο από αυτό της λίστας temp, τότε σηµαίνει ότι στο βιογραφικό 

καταγράφονται πρώτα οι πληροφορίες για την εργασιακή εµπειρία. 

 

 
Εικόνα 5.5: PersonalInfoParser Class - keepSegment Method 

 

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι απαραίτητο εργαλείο για να γίνει η ανάλυση, διάσπαση και 

επεξεργασία του κειµένου προκειµένου να πάρουν όλες οι µεταβλητές τις σωστές τιµές, 

είναι η χρήση των regular expressions ή αλλιώς regex. Κυρίως χρησιµοποιήθηκαν οι 

µέθοδοι split() και replace().  
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Ενδεικτικά, παρουσιάζεται η µέθοδος στην οποία  καταχωρούνται στη phoneNumbers 

list οι αντίστοιχες πληροφορίες. (Εικόνα 5.6) 

 
Εικόνα 5.6 : PersonalInfoParser Class - parsePhoneNumbers Method 

 5.1.4 WorkExperienceParser Class 
Η περίπτωση της ανάλυσης της εργασιακής εµπειρίας, όπως και αυτή των σπουδών 

και εκπαίδευσης,  θεωρείται το πιο περίπλοκο µέρος του pdf parser.  Για το σχεδιασµό της 

κλάσης έπρεπε να µελετηθεί πολύ προσεκτικά τόσο η δοµή του βιογραφικού Europass όσο 

και οι περιπτώσεις όπου ο δηµιουργός παραλείπει τη συµπλήρωση ορισµένων πεδίων  ( πχ 

ηµεροµηνίες “From Date ” και “To Date”, επωνυµία επιχείρησης κτλ.) ώστε να µην 

ανατεθεί το κείµενο σε λάθος µεταβλητή. 
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Στην κλάση WorkExperienceParser δηµιουργείται αντικείµενο της κλάσης 

CVWorkExperience, στην οποία έχουν δηµιουργηθεί όλες οι µεταβλητές που θα 

χρησιµοποιηθούν για να καταχωρηθούν όλες οι πληροφορίες που θα ληφθούν από το  CV. 

 
Από την πρώτη γραµµή του segment που αφορά την εργασιακή εµπειρία, 

λαµβάνονται τρείς σηµαντικές πληροφορίες: έναρξη και λήξη και τίτλος της θέσης 

απασχόλησης. Η επόµενη σειρά αφορά την επωνυµία της εταιρίας. Αν είναι κενή, 

µεταφράζεται στον κώδικα ότι η τιµή της µεταβλητής company είναι “Unknown”. Τέλος, 

οι επόµενες σειρές σχετίζονται µε τα κύρια καθήκοντα για τα οποία ήταν υπεύθυνος ο 

κάτοχος του CV και τυχόν επισυναπτόµενα αρχεία που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη 

εµπειρία. 

 
Εικόνα 5.7: WorkExperienceParse Class - Καταχώρηση πληροφοριών στις µεταβλητές 

fromDate και toDate 
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 Η εικόνα 5.7 παρουσιάζει το µέρος του κώδικα όπου γίνεται ο έλεγχος για την 

µορφή και τον διαχωρισµό των δύο ηµεροµηνιών µεταξύ τους.  Διευκρινίζεται ότι αυτός 

ο parser δέχεται βιογραφικά όπου η µορφή της χρονολογίας αποτελείται από τέσσερα 

ψηφία (σειρά 80, εικόνα 5.7).  Επιπλέον, διερευνάται το ενδεχόµενο µη ολοκλήρωσης της 

εργασιακής εµπειρίας του υποψηφίου. Η µεταβλητή toDate λαµβάνει τιµή “Present” 

(σειρά 91). Στη σειρά 88, καλείται η µέθοδος split("(?<=Present)"). Με τη χρήση 

αυτού του regex	η	μεταβλητή	fromDate παίρνει ως τιµή ό,τι κείµενο περιλαµβάνεται 

πριν τη λέξη “Present”, δηλαδή ηµεροµηνία. Στη συνέχεια, αν η µεταβλητή 

splitString2.length έχει µέγεθος µεγαλύτερο από 2 , τότε συνεπάγεται ότι έχει 

καταχωρηθεί και ο τίτλος από τη θέση απασχόλησης και η τιµή αυτή καταχωρείται στην 
occupationList. 

 

 

 5.1.5 EducationAndTraining Class 

Η κλάση EducationAndTraining λειτουργεί παρόµοια µε την παραπάνω 

κλάση και κάνει ανάγνωση και ανάλυση το σηµείου του pdf που αφορά την εκπαίδευση 

και τις σπουδές. Δηµιουργείται αρχικά ένα αντικείµενο της κλάσης 
CVEducationAndTraining. 

 

  

Η δοµή που ακολουθείται σε αυτό το segment έχει ως εξής: Στην πρώτη σειρά 

περιλαµβάνονται πληροφορίες για τις µεταβλητές fromDate, toDate και 

titleOfQualification. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στον εκπαιδευτικό 

οργανισµό και τέλος αναγράφονται τα µαθήµατα που διδάχθηκαν στη διάρκεια των 

σπουδών. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να επισυνάψει επιπλέον αρχεία, όπως 

πιστοποιητικό, συστατική επιστολή κ.ά. Ο parser πριν καταχωρήσει τα κύρια µαθήµατα 

τα σπουδών, αναζητά τη φράση “Related Documents” (σειρά 169, εικόνα 5.8) και αν 

έχει προστεθεί ένα επισυναπτόµενο αρχείο,  αποσπάται και καταχωρείται στη λίστα 

relatedDocumentEduList µε τη κλήση της µεθόδου split() (σειρά 171, εικόνα 
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5.8). Ως τελική ενέργεια, µένει η καταχώρηση της λίστας µαθηµάτων στη µεταβλητή 

mainSubjectList (σειρά 180, εικόνα 5.8). 

 
Εικόνα 5.8: EducationAndTrainingParser Class 

 

 5.1.6 PersonalSkillsParser Class 
 

Η κλάση περιλαµβάνει µεθόδους που αποσπούν πληροφορίες για οκτώ κατηγορίες 

δεξιοτήτων που είναι οι παρακάτω:  

1. Mother Tongue – Μητρική γλώσσα 

2. Other Language - Λοιπές ξένες γλώσσες 

3. Communication Skills – Επικοινωνιακές δεξιότητες 

4. Organizational / managerial Skills – Οργανωτικές δεξιότητες 

5. Job-related Skills – Δεξιότητες που σχετίζονται µε την εργασία 
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6. Digital Skills – Ψηφιακές δεξιότητες 

7. Other Skills – Λοιπές δεξιότητες 

8. Driving License – Δίπλωµα οδήγησης 

 Στην εικόνα 5.9 φαίνεται ο κώδικας που αποσπά το τµήµα των δεξιοτήτων από το 

υπόλοιπο pdf αρχείο. Η ιδιαιτερότητα αυτής της κλάσης, σε αντίθεση µε τις δύο 

προηγούµενες κλάσεις που συζητήθηκαν παραπάνω έγκειται στον τρόπο διαχωρισµού και 

αποµόνωσης της κάθε επιµέρους δεξιότητας. Η ιδιαιτερότητα αυτή σηµειώνεται διότι ο 

δηµιουργός του βιογραφικού  επιλέγει σε ποια πεδία δεξιοτήτων επιθυµεί να καταχωρήσει 

πληροφορία. Αυτοµάτως δηµιουργείται ο προβληµατισµός για τον προσδιορισµό των 

ορίων ενός segment που αφορά τις προσωπικές δεξιότητες. Ένα τέτοιο segment ξεκινάει 

µε τον τίτλο του καταχωρηµένου κειµένου και θα περιλαµβάνει όλες τις γραµµές του 

κειµένου µέχρι να συναντήσει τον τίτλο της επόµενης καταχωρηµένης δεξιότητας. Για το 

λόγο αυτό, δηµιουργήθηκε στην κλάση CVTitles η λίστα Personal_Skills_List 

και καλείται µε την χρήση ενός for loop σε κάθε µία από τις οκτώ µεθόδους δεξιοτήτων. 
 
 

 
Εικόνα 5.9: PersonalSkillsParser Class - KeepSegment Method 

 

Ενδεικτικά στην εικόνα 5.10 και συγκεκριµένα στη σειρά 112, φαίνεται η εφαρµογή της 

for loop στην µέθοδο  για την καταχώρηση της δεξιότητας των ξένων γλωσσών (foreign 

languages). Μόλις εντοπιστεί στο κείµενο µια εγγραφή της λίστας ξεκινούν οι έλεγχοι για 

την ανάλυση του κειµένου που αφορά την ονοµασία της ξένης γλώσσας. Στην CVTitles 

class δηµιουργήθηκε η λίστα FOREIGN_LANGUAGE_LIST η οποία περιλαµβάνει τις  πιο 

γνωστές και οµιλούµενες γλώσσες. Αν η πρώτη λέξη των γραµµών αυτού του segment 

ταυτίζεται µε µία τιµή της λίστας τότε αυτή καταχωρείται στην otherLanguage 
List<String> . 
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            Εικόνα 5.10: PersonalSkillsParser Class - Foreign Language Parser 

 

 5.2  Σχεδιασµός Relational Database  
Το δεύτερο στάδιο για την υλοποίηση του project είναι ο σχεδιασµός και 

υλοποίηση της σχεσιακής βάσης δεδοµένων µε ονοµασία CV-Store. Η σχεδίαση 

πραγµατοποιήθηκε µε το RDBMS MySQL και η διαχείριση της βάσης µε το 

PhpMyAdmin. Το DBMS CV-Store περιλαµβάνει πίνακες οι οποίοι αποθηκεύουν όλες τις 

δοµηµένες πληροφορίες που λαµβάνουν οι µεταβλητές του parser. Τα δεδοµένα 

καταχωρούνται στα πεδία των πινάκων και στη συνέχεια µπορούν να τροποποιηθούν, να 

διαγραφούν και, όπως θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 5.4, να εµφανιστούν στην οθόνη τα 

αποτελέσµατα αναζήτησης µε χρήση απλών ή/και σύνθετων κριτηρίων. 
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Το RDBMS που σχεδιάστηκε, αποτελείται από είκοσι (20) πίνακες που 

συσχετίζονται µεταξύ τους. Οι πίνακες δηµιουργήθηκαν λαµβάνοντας υπόψιν τη 

λειτουργικότητα του parser και πιο συγκεκριµένα το πλήθος των δεδοµένων που 

συγκεντρώνει κάθε µεταβλητή το οποίο καθορίζει και τις συσχετίσεις µεταξύ των 

πινάκων. Παρακάτω εξετάζεται αναλυτικά τη διάταξη του κάθε πίνακα, ο sql κώδικας και 

το ER Model. 

 

 5.2.1 ER Model 

Το ER Model (Entity-Relationship) εικόνα 5.11, παρουσιάζει τους πίνακες και τις 

συσχετίσεις που δηµιουργούνται µεταξύ τους. Αποτελείται από τις οντότητες (πχ 

Personal_Info), τα γνωρίσµατα που χαρακτηρίζουν την κάθε οντότητα (πχ. 

Last_Name, First_Name κτλ.). Επίσης, δηλώνεται το κύριο κλειδί (primary key) της 

κάθε οντότητας το οποίο απεικονίζεται ως γνώρισµα υπογραµµισµένο και είναι αυτό που 

περιγράφει µοναδικά µία οντότητα (πχ Personal_ID). Τέλος , οι οντότητες συνδέονται 

µεταξύ τους µε σχέσεις :  

• Ένα-Προς-Πολλά (One-To-Many, 1:N): Μία οντότητα συσχετίζεται µε 

περισσότερα από ένα στιγµιότυπα µιας άλλης οντότητας. Ενώ 

αντίστροφα, η δεύτερη οντότητα αντιστοιχίζεται µόνο µε ένα 

στιγµιότυπο του πρώτου πίνακα. 

• Ένα–Προς-Ένα (One-to-One, 1:1): Μια οντότητα συσχετίζεται 

αποκλειστικά µε ένα µόνο στιγµιότυπο µιας άλλης οντότητας και 

αντίστροφα. 

• Πολλά–προς-Πολλά (Many-to-Many, N:N): Μια οντότητα συσχετίζεται 

µε περισσότερα από ένα στιγµιότυπα µιας άλλης οντότητας και 

αντίστροφα. 
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Εικόνα 5.11: Entity-Relationship Diagram (ERD) της CV-Store Database 
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 5.2.2 Personal Information Storage  

Personal Info Table 
Ο πίνακας Personal_Info  είναι ο κύριος πίνακας της βάσης. Όπως φαίνεται και 

στο ER διάγραµµα, ο Personal_Info είναι ο βασικός πίνακας µε τον οποίο 

συσχετίζονται οι περισσότεροι από τους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Ο πίνακας 

συγκεντρώνει εκείνα τα δεδοµένα που συλλέγονται από την κλάση 

PersonalInfoParser και που καταχωρούνται σε µεταβλητές τύπου String . 

Στο αριστερό µέρος του πίνακα 5.1 παρουσιάζεται ο SQL κώδικας για τη 

δηµιουργία του πίνακα. Το κλειδί (primary key) του πίνακα, το πεδίο δηλαδή που 

χαρακτηρίζει µοναδικά τον πίνακα, είναι το Personal_ID και έχει χαρακτηριστεί ως 

AUTO_INCREMENT. Ένας υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει πολλαπλά 

αρχεία στη βάση, τα οποία  ανταποκρίνονται σε διαφορετική θέση εργασίας. Αυτός είναι 

και ο λόγος που δεν επιλέχθηκε ως κύριο κλειδί το email ή άλλος συνδυασµός σύνθετου 

κλειδιού. 

Πίνακας 5.1: Personal_Info Table - MySQL Code 

 

Phone_Number Table 

Ο πίνακας καταχωρεί ως δεδοµένα τον αριθµό του προσωπικού τηλεφώνου του 

υποψηφίου.  Στον πίνακα 5.2 φαίνεται ο sql κώδικας που διαµορφώθηκε από τη 

δηµιουργία του πίνακα στο PhpMyAdmin. To primary key του πίνακα είναι το 

πεδίο Number_ID, τύπου AUTO_INCREMENT. Ο πίνακας περιλαµβάνει το πεδίο 

Personal_ID που χαρακτηρίζεται ως foreign key προκειµένου να δηµιουργηθεί η 

συσχέτιση µε τον Personal_Info table, Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν). Σε ένα 

βιογραφικό µπορούν να καταχωρηθούν περισσότερα από ένα τηλεφωνικό νούµερο 
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και γι’ αυτό στον cv parser η αντίστοιχη µεταβλητή είναι τύπου List<String>.  

Για λόγους απλότητας θεωρείται ότι ένας αριθµός αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο. 

 
Πίνακας 5.2: Phone _Number Table 
 

Personal_Account Table 

Στον πίνακα  Personal Account αποθηκεύεται ο προσωπικός λογαριασµός του υποψηφίου 

στα social media. Το κύριο κλειδί είναι το ID και το ξένο κλειδί που συσχετίζει τον πίνακα 

µε τον Personal_Info είναι το πεδίο Person_ID (πίνακας 5.3). Η συσχέτιση µεταξύ 

των δύο πινάκων είναι τύπου Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν) γιατί ο κάθε λογαριασµός που 

καταχωρείται ανήκει σε έναν µόνο υποψήφιο. 

 

 
Πίνακας 5.3: Personal_Account Table 

 

Type_Of_Application Table 

 

Ο κάτοχος ενός βιογραφικού Europass  έχει την ευκαιρία να επιλέξει τον σκοπό για τον 

οποίο προορίζεται το pdf βιογραφικό που δηµιουργεί. Μπορεί να προορίζεται για µια θέση 

εργασίας, για σπουδές κ.ά.. Ο πίνακας Type_Of_Application περιλαµβάνει τον τύπο 

της αίτησης καθώς επίσης και την περιγραφή του. Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζεται η 

διάρθρωση του πίνακα µε κύριο κλειδί το “ID” και τύπο AUTO_INCREMENT. Το πεδίο 

που ορίζει την σύνδεση του πίνακα µε τον Personal_Info  και κατά συνέπεια το ξένο κλειδί, 

είναι Personal_ID. Δηµιουργείται συσχέτιση Ένα – Προς-Πολλά (1:Ν). Όπως 
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αναφέρθηκε παραπάνω, ένα υποψήφιος µπορεί να καταχωρήσει πάνω από µία φορά το 

βιογραφικό του στη βάση γιατί µπορεί να αφορά διαφορετικό τύπο αίτησης. Ωστόσο κάθε 

µία εγγραφή αυτού του πίνακα αφορά έναν και µόνο υποψήφιο. 

 

 
Πίνακας 5.4: Type_Of_Application Table 

 

Nationality and JNCT_PersNationality 

Στον πίνακα Nationality έχουν καταχωρηθεί όλες οι εθνικότητες που περιλαµβάνει η 

λίστα στο Europass. Το κλειδί του πίνακα είναι το National_ID και συνδέεται µε τον 

Personal_Info µε συσχέτιση Πολλά-Προς-Πολλά (Ν:Ν). Ο junction table που 

σχεδιάστηκε µε όνοµα JNCT_PersNationality ενώνει τους δύο πίνακες και 

αντιστοιχεί το   

 

Πίνακας 5.5: Nationality table- sql 
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Πίνακας 5.6: JNCT_PersNationality table - sql 

 

 URL and JNCT_PersURL 

 Η τελευταία πληροφορία που καταχωρείται στην βάση και σχετίζεται µε τις προσωπικές 

πληροφορίες είναι η καταχώριση µιας ιστοσελίδας (URL).  Η συσχέτιση µε τον 

Personal_Info table είναι Πολλά-Προς-Πολλά (Ν:Ν) και αυτό έχει ως απόρροια την 

δηµιουργία του  junction πίνακα  JNCT_PersURL (πίνακας 5.8) ο οποίος έχει δύο foreign 

keys (URL_ID και Personal_ID) για να ενώσει τους δύο πίνακες. 

                  
Πίνακας 5.7: URL Table 

 

 
Πίνακας 5.8: JNCT_PersURL Table 
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 5.2.3 Education and Training Storage 
Στην CV-Store Database έχουν δηµιουργηθεί τρεις πίνακες που αφορούν τις 

σπουδές, τα επισυναπτόµενα που αφορούν την εκπαίδευση και τα κύρια µαθήµατα ανά 

πρόγραµµα σπουδών. Οι πίνακες από το CV-Store Schema παρουσιάζονται παρακάτω 

στην εικόνα 5.12.  

 
Εικόνα 5.12:ER Diagram - Education tables and Personal_Info table 

 

Education_And_Training Table 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα αλλά και από τον Πίνακα 5.9, στον 

Education_And_Training αποθηκεύονται δεδοµένα τα οποία προέρχονται από 

τις String µεταβλητές της EducationAndTrainingParser κλάση. Το primary 

key που χαρακτηρίζει µοναδικά τον πίνακα είναι το πεδίο ID. Το CandidateID 

είναι το foreign key το οποίο συνδέει τον πίνακα µε τον Personal_Info µε 

συσχέτιση Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν).   
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Πίνακας 5.9: Education_And_Training – SQL Code 

 

Edu_Attachment Table 

Οι ονοµασίες των αρχείων που συλλέγονται στη λίστα relatedDocumentEduList 

της κλάσης EducationAndTrainingParser, αποθηκεύονται σε αυτόν τον πίνακα 

µε κύριο κλειδί το πεδίο ID. Στην εικόνα 5.12 απεικονίζεται η συσχέτιση µε τον 

πίνακα Education_And_Training. Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να 

επισυνάψει πολλαπλά αρχεία αλλά κάθε αρχείο φορτώνεται µία φορά σε µια από 

τις εµπειρίες σπουδών. Η συσχέτιση µεταξύ των δύο πινάκων είναι Ένα-Προς-

Πολλά (1:Ν). 

 
Πίνακας 5.10: Edu_Attachment – SQL Code 

Main_Subjects Table 

 Ο πίνακας αποθηκεύει πληροφορίες  σχετικά µε τα κύρια µαθήµατα που παρακολούθησε 

ο κάτοχος του βιογραφικού στα προγράµµατα των ακαδηµαϊκών του σπουδών. Όπως είναι 

αναµενόµενο, ο χρήστης µπορεί να καταχωρήσει πολλά µαθήµατα, ωστόσο, επειδή το 

κείµενο δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι καλά δοµηµένο, θεωρείται ότι τα µαθήµατα αφορούν 

ένα πρόγραµµα σπουδών. 
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Πίνακας 5.11: Main_Subjects Table – SQL Code 

 

 5.2.4 Work Experience Storage 
Η αποθήκευση των πληροφοριών που σχετίζονται µε την εργασιακή εµπειρία 

καταχωρούνται σε τρεις πίνακες. Στην εικόνα 5.13, εκτός από τα πεδία του κάθε πίνακα, 

παρουσιάζονται και οι συσχετίσεις µεταξύ των πινάκων οι οποίες συζητούνται αναλυτικά 

παρακάτω.  

 
Εικόνα 5.13: ER Diagram – Work και Personal_Info tables 

Work_Experience Table 

Ο πίνακας αποθηκεύει δεδοµένα που αντλούνται από τις µεταβλητές τύπου String της 

CVWorkExperience class. Στον πίνακα 5.13, φαίνεται ο  SQL κώδικας από τη 

δηµιουργία του πίνακα. Το κύριο κλειδί του είναι το πεδίο ID και  το ξένο κλειδί το οποίο 

τον συσχετίζει µε τον Personal_Info πίνακα είναι το πεδίο Candidate_ID. Ο τύπος 

συσχέτισης µεταξύ των δύο πινάκων είναι Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν). Ένα βιογραφικό 

περιλαµβάνει πολλαπλές εργασιακές εµπειρίες ενώ η κάθε εργασιακή εµπειρία αφορά 

αντιστοιχεί σε ένα βιογραφικό σηµείωµα. 

 Παρατηρείται ότι ενώ αναµένεται τα πεδία From_Date και To_Date  να πάρουν τιµές 

ηµεροµηνίας, έχουν δηλωθεί ως τύπο Varchar και όχι Date(). Η µορφή ηµεροµηνίας δεν 
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είναι προκαθορισµένη στο Europass CV. Εποµένως, κάποια βιογραφικά µπορεί να 

παίρνουν τη µορφή  DD/MM/YYYY και άλλα να έχουν µορφή κειµένου . 

 
Πίνακας 5.12: Work_Experience Table - sql 

 

Work_Attachment Table 

Ο πίνακας Work_Attachment συλλέγει τις ονοµασίες των αρχείων που είναι συνηµµένα 

µε το βιογραφικό. Αποτελούν σηµαντική πληροφορία καθώς ένα επισυναπτόµενο αρχείο 

µπορεί να είναι µια συστατική επιστολή ή  άλλο επίσηµο έγγραφο το οποίο προσδίδει ένα 

πιο ολοκληρωµένο προφίλ υποψηφίου για µια θέση εργασίας. Έτσι, λοιπόν, οι ονοµασίες 

των αρχείων αποθηκεύονται στο πεδίο File_Name του πίνακα  Work_Attachment 

(Πίνακας 5.14) µε primary key το ID. Ο πίνακας συνδέεται µε τον Work_Experience, 

µέσω του foreign key WorkExper_ID, µε συσχέτιση Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν) . Για µια 

εργασία επισυνάπτονται περισσότερα από ένα αρχεία ενώ αντίθετα το κάθε αρχείο 

φορτώνεται για µια θέση εργασίας. 

 
Πίνακας 5.13: Work_Attachment Table - sql 

 

Main_Activities_Work Table  

Στον πίνακα αποθηκεύονται οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην List<String> 

µεταβλητή του WorkExperienceParser, mainActivitiesList. Ως κλειδί του 
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πίνακα έχει δηλωθεί το πεδίο ID. Μέσω του ξένου κλειδιού Work_ID δηµιουργείται 

συσχέτιση Ένα-Προς-Πολλά (1:Ν) µε τον πίνακα Work_Experience. 

 

 
Πίνακας 5.14: Main_Activities_Work - sql 

 5.2.5 Personal Skills Storage 
Η αποθήκευση των προσωπικών δεξιοτήτων αποτελείται από έξι πίνακες. Το 

περιεχόµενο και η διάρθρωση του καθένα αναλύεται παρακάτω.  

Personal_Skills Table 

Στον πίνακα Personal_Skills καταχωρούνται πληροφορίες για τις 

επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, δεξιότητες που αφορούν το επάγγελµα 

απασχόλησης, τις ψηφιακές και τις λοιπές δεξιότητες. Ως χαρακτηριστικό γνώρισµα του 

πίνακα δηλώθηκε το πεδίο ID. Τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα είναι τύπο text διότι 

αναµένεται να καταχωρείται µεγάλο κείµενο. Επιπλέον, οι text µεταβλητές 

αρχικοποιούνται µε NULL τιµή . Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του πίνακα µε τον 

Personal_Info, όπως φαίνεται στο ER Model (εικόνα 5.11) αλλά και στον Πίνακα 

5.16, δηµιουργείται συσχέτιση Ένα-Προς-Ένα (1:1) µε foreign key το πεδίο Pers_ID. 

Στον τρόπο µε τον οποίο συνδέονται οι δύο πίνακες µεταξύ τους καθοριστικό ρόλο παίζει 

ο CV Parser και ο τρόπος µε τον οποίο συλλέγονται τα δεδοµένα στη λίστα της αντίστοιχης 

δεξιότητας. Υπενθυµίζεται ότι στη συγκεκριµένη περίπτωση καταχωρείται σε κάθε 

µεταβλητή που αποθηκεύει µια κατηγορία δεξιότητας, ολόκληρο το κείµενο χωρίς να 

διασπαστεί. Άρα αρκεί µια εγγραφή του πίνακα Personal_Skills για να αποθηκεύσει 

όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις δεξιότητες  ενός υποψηφίου.   
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Πίνακας 5.15:Personal_Skills  

 

 

 

 

 

Language, JNCT_Pers_ForeignLang και JNCT_Pers_MotherTongue 

 
Εικόνα 5.14 Διάγραµµα πινάκων Language skills 

Η επόµενη δεξιότητα αφορά τις οµιλούµενες γλώσσες. Δηµιουργήθηκε στη βάση 

o πίνακας µε όνοµα Language και καταχωρήθηκαν µια σειρά από γλώσσες που υπάρχουν 

στο Europass. Ο πίνακας JNCT_Pers_ForeignLang, είναι η ένωση των πινάκων 

Personal_Info και Language ο οποίος µε το κατάλληλο sql ερώτηµα που θα αναλυθεί 

παρακάτω, καταχωρεί τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο υποψήφιος. 
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Πίνακας 5.16: Language Table - sql 

Ας µελετήσουµε τη διάρθρωση του πίνακα JNCT_Pers_ForeignLang (Πίνακας 5.18). 

Ο πίνακας προκύπτει από την ένωση (junction) των Personal_Info και Language οι 

οποίοι συνδέονται µε σχέση Πολλά-Προς-Πολλά (Ν:Ν). Για την απεικόνιση αυτής της 

συσχέτισης δηµιουργήθηκε ο εν λόγω πίνακας ο οποίος έχει σύνθετο το κλειδί που 

αποτελείται από το ID που είναι και το primary key και τα foreign keys Personal_ID 

και Foreign_Lang_ID. Με τη χρήση κατάλληλου SQL query επιλέγονται µόνο τα 

Foreign_Lang_ID που καταχωρούνται στη List<String>  otherLanguage της 

κλάσης PersonalSkillsParser. Αντίστοιχα λειτουργεί και ο πίνακας 

JNCT_Pers_MotherTongue (εικόνα 5.14), ο οποίος αποθηκεύει τα δεδοµένα από τη 
List<String> motherTongue. 

 

  
Πίνακας 5.17: JUNCT_Pers_ForeignLang – sql 

 

 
Πίνακας 5.18: JUNCT_Pers_MotherTongue Table - sql 
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Driving_License and JNCT_Pers_DrivLicense Tables 

Στον πίνακα Driving_License έχουν καταχωρηθεί όλοι οι διαθέσιµοι τύποι 

διπλωµάτων. Ο πίνακας αυτός, όπως φαίνεται στο ER Model συσχετίζεται µε τον πίνακα 

Personal_Info µε µια σχέση Πολλά-Προς-Πολλά (Ν:Ν). Κατά συνέπεια, 

δηµιουργήθηκε ο junction table JNCT_Pers_DrivingLicense που χαρακτηρίζεται 

µοναδικά από το σύνθετο κλειδί Personal_ID και DrivingLicense_ID 

 
Εικόνα 5.15: Συσχέτιση πινάκων Driving License 

 

 
Πίνακας 5.19: Driving_License – sql 

 

 
Πίνακας 5.20: JNCT_Pers_DrivingLicense - sql 

 

 5.3  Σύνδεση και διαχείριση Database  

 5.3.1 Σύνδεση JDBC µε MySQL Database  

Σε αυτό το στάδιο και εφόσον ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της CV-Store 

database, ακολουθεί η σύνδεση του CV parser µε την βάση δεδοµένων . Αρχικά 
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δηµιουργήθηκε η νέα κλάση MySQLAccess και στη συνέχεια εφαρµοστήκαν 5 βήµατα 

για την εγκατάσταση της σύνδεσης. 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, η δηµιουργία της βάσης 

δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του RDBMS, MySQL. Για να µπορέσει το Java 

Project να επικοινωνήσει µε τη MySQL θα πρέπει να εγκατασταθεί ο αντίστοιχος Driver 

Connector/J [14].  Αρχικά, αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτή την κλάση αξιοποιείται η 

java.sql API. Στο πρώτο βήµα, όπως φαίνεται και στην εικόνα 5.16, καταχωρείται 

στην µεταβλητή driver o MySQL JDBC Driver “com.mysql.jdbc.Driver”. Στη 

συνέχεια η µεταβλητή host λαµβάνει σαν τιµή το URL που φιλοξενεί τη βάση δεδοµένων. 

Το URL έχει ως γενική µορφή: jdbc:mysql://IPAddress:PortNumber/ 

databaseName. Στο project ως IP καταχωρήθηκε το localhost, ως port number 3306 

(εικόνα 5.16) και το όνοµα της βάσης CV-Store. Το αποτέλεσµα που καταχωρείται στη 

µεταβλητή είναι jdbc:mysql://localhost:3306/CV-Store. 

 

 

Εικόνα 5.16: XAMPP Server - MySQL Database Port Number 

 

Το δεύτερο βήµα είναι να δηλωθεί το password και το username της βάσης 

(σειρά 57-58, εικόνα 5.17). Στη συνέχεια γίνεται η εγγραφή του JDBC Driver µε τη κλήση 

της µεθόδου Class.forName()όπου γίνεται ανάθεση της µεταβλητής driver (γραµµή 
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65, εικόνα 5.17). Το τέταρτο βήµα είναι η εγκατάσταση της σύνδεσης µε την CV-Store 

database. Στη µεταβλητή connect, τύπου Connection, καταχωρείται η τιµή από την 

κλήση της συνάρτησης getConnection(host, username, password). Με τον 

τρόπο αυτό συνδέεται ο Java κώδικας και πιο συγκεκριµένα ο parser µε την CV-Store 

βάση. Το επόµενο στάδιο είναι η διαχείριση της τελευταίας µε τη χρήση SQL ερωτηµάτων 

(queries). Στο επόµενο κεφάλαιο 5.3.2, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο καταχωρούνται 

τα δεδοµένα του parser στη βάση. 

 
Εικόνα 5.17: Σύνδεση  JDBC µε τη MySQL Database CV-Store 

 

 5.3.2  Διαχείριση RDBMS 
Στο σηµείο αυτό, και εφόσον έχει δηµιουργηθεί επιτυχώς η σύνδεση, ξεκινάει η 

διαδικασία εισαγωγής δεδοµένων στους κατάλληλους πίνακες.  Στην εικόνα 5.18 

παρουσιάζεται ο sql κώδικας που εισάγει δεδοµένα στον Personal_Info table. Αρχικά 

καταχωρείται η sql query στη String µεταβλητή personal_Info_sql (σειρά 76-78, 

εικόνα 5.18). Στις VALUES τιµές της παρένθεσης προστέθηκε η τιµή Null για το πεδίο 

Personal_ID το οποίο είναι το primary key τύπου AUTO_INCREMENT. Για τα υπόλοιπα 



 

40 

 

πεδία προστίθενται ερωτηµατικά (?) ώστε να λάβουν τις τιµές που εκχωρούνται στις 

PrepareStatement µεταβλητές (σειρά 80-85). Η µέθοδος executeUpdate()εκτελεί 

τον παραπάνω κώδικα (σειρά 86). 

 

 
Εικόνα 5.18:  “Insert” query για τον Personal Info table 

Στην συνέχεια ακολουθούν οι πίνακες που συσχετίζονται  µε άλλους. Ενδεικτικά 

παρουσιάζεται στην εικόνα 5.19 η καταχώρηση δεδοµένων στον πίνακα 

Education_And_Training. Η διαδικασία παραµένει ίδια µε την παραπάνω περίπτωση, 

ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ο τρόπος καταχώρησης του ξένου κλειδιού που στο 

συγκεκριµένο πίνακα είναι το CandidateID. Για να καταχωρηθεί στο σωστό ID 

χρησιµοποιήθηκε εµφωλευµένη εντολή Select η οποία επιστρέφει πάντα τη µέγιστη 

τιµή του πίνακα Personal_Info, δηλαδή του τελευταίου καταχωρηµένου υποψηφίου 

στον πίνακα Personal_Info (σειρά  187, εικόνα 5.19). 
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Εικόνα 5.19: "Insert" query στον Education_And_Training table µε συσχέτιση (1:Ν) 

 

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση καταχώρησης δεδοµένων στον junction 

πίνακα JNCT_Pers_DrivingLicense,  όπου ο κύριος πίνακας Driving_License 

δέχεται συγκεκριµένες τιµές από το Europass. Εποµένως, θα πρέπει αναζητηθεί στον 

κύριο πίνακα η τιµή της λίστας drivingLicense της κλάσης 

PersonalSkillsParser. Αν βρεθεί η τιµή στον πίνακα τότε επιλέγεται το ID της 

κατηγορίας διπλώµατος και καταχωρείται στον junction table (σειρά 410-420, εικόνα 

5.20). Αλλιώς, εισάγεται στον κύριο πίνακα η τιµή της λίστας drivingLicense και 

στον junction table επιλέγεται το  µεγαλύτερο ID του πίνακα Driving_License (σειρά 

423-432, εικόνα 5.20). 
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Εικόνα 5.20: "Insert" query  σε junction table - JNCT_Pers_DrivingLicense 

 5.4  Γραφική Διασύνδεση  
Προκειµένου η χρήση της εφαρµογής να είναι φιλική προς τον χρήστη  και να 

υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ των παραθύρων,  εφαρµόστηκε το GUI (Graphical User 

Interface) ή αλλιώς γραφική διασύνδεση χρήστη. Δηµιουργήθηκαν τρεις κλάσεις που 

αξιοποιούν την javax.swing API  και διαµορφώνουν το γραφικό περιβάλλον της 

εφαρµογής. 

 5.4.1 FileChooserWindow Class 
Η κλάση FileChooserWindow σχεδιάστηκε για το άνοιγµα και φόρτωση των 

βιογραφικών σηµειωµάτων. Στην εικόνα 5.21 φαίνεται το σηµείο του κώδικα όπου γίνεται 

event handling. Όταν ο χρήστης πατάει το κουµπί “Open a file” , ανοίγει το παράθυρο για 

την επιλογή του pdf αρχείου. Όταν επιλεγεί το αρχείο, καταχωρείται στη µεταβλητή 

cvFile , τύπου File, το επιλεγµένο αρχείο µε την κλήση της µεθόδου 

getSelectedFile() (σειρά 73). Στη συνέχεια το αντικείµενο parser τύπου CVParser 

καλεί τη µέθοδο parser  όπου καταχωρείται το path του επιλεγµένου αρχείου και έτσι 
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ξεκινάει το  parsing του επιλεγµένου βιογραφικού. Στη συνέχεια, µόλις πάρουν οι 

µεταβλητές τις τιµές που τους αντιστοιχούν, δηµιουργείται σύνδεση στη βάση και 

εκτελούνται όλες οι εντολές της µεθόδου  readDataBase(parser) της κλάσης 

MySQLAccess (σειρά 81).  

 

 
Εικόνα 5.21: FileChooserWindow - Event Handler 

 5.4.2 DisplayQueryResults Class 
Η κλάση DisplayQueryResults περιλαµβάνει κώδικα ο οποίος ανοίγει ένα νέο 

παράθυρο και η λειτουργικότητά του έγκειται: 

1. στην εµφάνιση όλων των καταχωρηµένων ονοµάτων στη βάση, όταν 

πατηθεί το κουµπί LoadAllNames,  

2. Την εµφάνιση όλων των δεξιοτήτων που αφορούν τον επιλεγµένο 

υποψήφιο 

3. Το άνοιγµα νέου παραθύρου αναζήτησης όταν επιλέγεται το κουµπί 

Search. 
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Στην εικόνα 5.22 παρουσιάζεται ο κώδικας για το event handling όταν επιλέγεται 

το κουµπί LoadAllNames. Στη µέθοδο actionPerformed() δηµιουργείται σύνδεση µε 

την CV-Store database και εκτελείται η select query που επιστρέφει τιµές του πίνακα 

Pesonal_Info. Στη λίστα fullNameList και µε τη χρήση της µεθόδου 

addElement() καταχωρούνται οι τιµές των πεδίων Personal_ID, Last_Name, 

First_Name και email. 

 

 
Εικόνα 5.22: DisplayQueryResults Class GUI – Event handling 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει ένα όνοµα και πατήσει το κουµπί ShowDetails ανοίγει νέο 

παράθυρο όπου εµφανίζονται όλες οι δεξιότητες και εµπειρίες του υποψηφίου. Στην 

εικόνα 5.23 φαίνεται αυτό το σηµείο του κώδικα όπου εκτελείται το sql ερώτηµα της 

µεταβλητής DETAIL_WORK_QUERY και αφορά την εργασιακή εµπειρία. Πιο 

συγκεκριµένα το query που εκτελείται στη σειρά 178 της εικόνας 5.23 µε τη µέθοδο 

executeUpdate(), είναι: 
"SELECT * 

FROM Work_Experience  

WHERE Candidate_ID = ?  

ORDER BY From_Date ASC"  

 

Από το επιλεγµένο κείµενο αποσπάται το Personal_ID, µε τη µέθοδο split(), στη 

συνέχεια µετατρέπεται η String τιµή σε integer και καταχωρείται στη µεταβλητή 

numID. Στη συνέχεια εκτελείται ο κώδικας της σειράς 177, όπου στην ουσία γίνεται η 
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σύγκριση του Candidate_ID µε το numID και επιστρέφονται οι τιµές που ικανοποιούν 

το WHERE clause. Τέλος, στη λίστα WorkList εµφανίζονται οι τιµές που 

επιστρέφονται απ’ τα πεδία From_Date, to_Date, Occupation και 
Company_Name. 

 
Εικόνα 5.23 DisplayQueryResults Class GUI – WorkList event handling 

 5.4.3 SelectionCriteria Class 
Στο κύριο παράθυρο CV Analysis Project υπάρχει το κουµπί Search το οποίο 

µεταφέρει το χρήστη σε νέο παράθυρο όπου µπορεί να κάνει αναζήτηση στοιχείων και να 

επιστρέψει µια λίστα µε τα ονόµατα που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης. 

 
Εικόνα 5.24: SelectionCriteria Class - Filters for MainActivites 
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Η εικόνα 5.24 παρουσιάζει ένα µέρος του κώδικα που κάνει αναζήτηση όταν 

προστεθεί κείµενο στο πλαίσιο κειµένου για τα κύρια καθήκοντα του υποψηφίου σε µια 

θέση εργασίας.  Το sql ερώτηµα που επιτρέπει την παραπάνω αναζήτηση και που 

καταχωρείται στη µεταβλητή SEARCH_ACTIVITY_QUERY είναι το παρακάτω:  
"SELECT *” 
+ FROM Main_Activities_Work m " 
+ "INNER JOIN Personal_Info p ON m.Pers_ID = p.Personal_ID " 
+ "WHERE m.Main_Duties LIKE ?"; 

Γίνεται ένωση των πινάκων Personal_Info και Main_Activities_Work. Το WHERE 

clause είναι εκείνο το σηµείο του ερωτήµατος που περιορίζει τα αποτελέσµατα και φέρνει 

τα αποτελέσµατα της αναζήτησης. 
 

 

  



 

47 

 

 6 Παρουσίαση λειτουργικότητας 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η λειτουργικότητα της εφαρµογής ο σχεδιασµός τη 

οποίας αναλύθηκε παραπάνω. 

 6.1  Επιλογή και καταχώρηση βιογραφικού 
Πατώντας το Compile button του Eclipse, ανοίγει ο file chooser και όπως φαίνεται 

στην εικόνα 6.1, πατώντας το Open a File button, επιλέγει ο χρήστης ένα pdf 

βιογραφικό.   

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6.1: Επιλογή βιογραφικού σηµειώµατος από το Desktop 

 6.2  Λίστα καταχωρηµένων ονοµάτων και εµφάνιση πληροφοριών 
 

Μόλις το βιογραφικό καταχωρηθεί στη CV-Store database, ανοίγει το 

παράθυρο CV Analysis Project, όπου στον χρήστη δίνονται δύο επιλογές. Η πρώτη, 

αυτή που περιγράφεται σ’ αυτήν την ενότητα, είναι η φόρτωση όλων των ονοµάτων της 

CV-Store database (εικόνα 6.2). Προβάλλονται πληροφορίες το ID του 

καταχωρηµένου ονόµατος, το ονοµατεπώνυµο και το email.  
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Εικόνα 6.2: "Load All Name" Button Pressed 

 

Με την επιλογή ενός ονόµατος και πατώντας το Show Personal Details button, 

ανοίγει το παράθυρο Personal Details το οποίο εµφανίζει τις τρεις κύριες κατηγορίες 

δεξιοτήτων Work Experience, Education και Personal Skills (εικόνα 6.3). 
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Εικόνα 6.3: Προβολή  πληροφοριών του επιλεγµένου ονόµατος 

 

 6.3  Αναζήτηση  
Τέλος, o χρήστης έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει τα απλά φίλτρα της 

αναζήτησης πατώντας το αντίστοιχο κουµπί του παραθύρου της εικόνας 6.2.  Ο χρήστης 

πληκτρολογεί στο πλαίσιο κειµένου ένα κριτήριο αναζήτησης και µε το Enter, εµφανίζεται 

η λίστα µε τα ονόµατα που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης.  Στην εικόνα 6.4 
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φαίνεται η προσπάθεια του χρήστη να εµφανίζει τη λίστα µε όσους υποψηφίους έχουν 

διδαχθεί Java. 

 
Εικόνα 6.4: Αναζήτηση δεξιοτήτων  µε φίλτρα 
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 7 Επίλογος 

 7.1  Σύνοψη και Συµπεράσµατα 
Οι εξελίξεις στο παγκόσµιο γίγνεσθαι επηρεάζει άµεσα τον εργασιακό τοµέα. Η 

αναζήτηση εργασίας είναι ένα µείζον θέµα που προβληµατίζει και δηµιουργεί την ανάγκη 

αποστολής βιογραφικών. Από τη µεριά του επιχειρηµατικού τοµέα υπάρχει ζήτηση 

ανθρώπινου δυναµικού µε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων. Τα τµήµατα HR των επιχειρήσεων, 

δέχονται µαζικά CVs τα οποία πρέπει να διαχειριστούν και να προτείνουν τον κατάλληλο 

υποψήφιο για την κάλυψη µιας θέση εργασίας. Στο πλαίσιο της ανάγκης για παροχή 

κατάλληλων εργαλείων υποστήριξης των τµηµάτων στελέχωσης, σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε η εφαρµογή η οποία µε την κατάλληλη εξέλιξή της µπορεί να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όσον αφορά την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού.  

Η εφαρµογή σχεδιάστηκε  έχοντας ως στόχο να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία 

αναζήτησης των κατάλληλων υποψηφίων που ενδιαφέρονται να στελεχώσουν µια θέση 

απασχόλησης. Υλοποιήθηκε µέσα από τη δηµιουργία εργαλείων όπως CV Parser για την 

ανάγνωση βιογραφικών σηµειωµάτων τύπου Europass και έπειτα η εφαρµογή συνεχίζει 

µε την οργάνωση της εξαγόµενης πληροφορίας που διαθέτει ο parser. Πιο συγκεκριµένα, 

τα εξαγόµενα δεδοµένα καταχωρούνται σε σχεσιακούς πίνακες (relational tables)  της 

βάσης δεδοµένων CV-Store και στη συνέχεια µέσα από περιβάλλον γραφικών 

διασυνδέσεων, εφαρµόζονται φίλτρα και επιστρέφονται τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  

 7.2  Όρια και περιορισµοί της έρευνας 
 Στην υλοποίηση της εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στη λειτουργικότητα του 

CV parser διότι αποτελεί τον πυρήνα της εφαρµογής. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στον 

τρόπο µε τον οποίο θα εξάγονται και θα αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες του pdf 

κειµένου. Όσο περισσότερο όγκο πληροφοριών έχει να διαχειριστεί η βάση δεδοµένων 

τόσο µεγαλύτερη επεκτασιµότητα ως προς τη λειτουργικότητά της θα µπορεί να έχει η 

εφαρµογή. 

 7.3  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Η συγκεκριµένη εφαρµογή επιδέχεται αρκετές επεκτάσεις µε σκοπό να 

προσδώσουν επιπλέον λειτουργικότητα. Αρχικά, θα µπορούσαν τα δεδοµένα που 
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αποσπώνται από το αρχικό pdf να εµφανίζονται σε νέο παράθυρο και να µπορεί ο χρήστης 

να κάνει εύκολα σύγκριση του αποτελέσµατος.  

Στη συνέχεια, η επέκταση που θα δώσει επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά στη 

εφαρµογή είναι η προσθήκη σύνθετων φίλτρων κάνοντας semantic match. Σκοπός θα είναι 

να περιορίζει τα αποτελέσµατα, εµφανίζοντας µόνο τους υποψηφίους που πληρούν όλες 

τις απαιτήσεις µιας θέσης απασχόλησης. 

Επιπλέον, θα ήταν ενδιαφέρουσα η ιδέα να επεκταθεί η  desktop εφαρµογή σε web. 

Η web εφαρµογή θα είναι σε θέση να χρησιµοποιείται από κάθε υπολογιστή και χωρίς να 

δεσµεύεται µεγάλο µέρος της µνήµης. Από τη µεριά του recruitment, θα είναι χρήσιµη η 

δηµιουργία κωδικών για να διατηρείται η ασφάλεια των δεδοµένων.  
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