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Περίληψη 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αναγκών που προκύπτουν από τα 

ήδη υπάρχοντα συστήματα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας και η σχεδίαση ενός νέου 

συστήματος το οποίο θα καλύπτει αυτές τις ανάγκες. Συγκεκριμένα, μέσα από την εν 

λόγω έρευνα, επιχειρείται η διερεύνηση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους για τους χρήστες. Συγκεκριμένα, οι  χρήστες των συστημάτων 

αυτών διαχωρίζονται πρώτον στους εργοδότες ή τους υπαλλήλους μιας επιχείρησης οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού της, που στόχος 

τους είναι να εντοπίσουν τον κατάλληλο εργαζόμενο που θα ταιριάξει καλύτερα στην 

θέση εργασίας που προσφέρουν, και δεύτερον στους υποψήφιους εργαζομένους οι οποίοι 

επιθυμούν μια θέση εργασίας. Επιπλέον, στην εργασία αυτή μελετώνται οι διαδικασίες 

που απαιτούνται για να επιτευχθεί ο στόχος των χρηστών των συστημάτων αυτών. Δη-

λαδή, είτε η εύρεση του καταλληλότερου εργαζόμενου, είτε η εύρεση μιας θέσης εργα-

σίας . Από την έρευνα προκύπτει ότι τα συστήματα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας έ-

χουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης για να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες των 

χρηστών τους. Επίσης, επιχειρείται η ανάλυση και η σχεδίαση ενός νέου συστήματος 

υποβοήθησης εύρεσης εργασίας, το οποίο θα στηρίζεται στα οφέλη που προσφέρουν τα 

ήδη υπάρχοντα συστήματα βελτιστοποιώντας και αυτοματοποιώντας κάποιες από τις 

διαδικασίες τους. Τέλος, πραγματοποιείται μια έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα δεί-

χνουν κατά πόσο το νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Για την έρευνα αυτή, αντλήθηκαν πληροφορίες από την εταιρία Ατέρ-

μων – Αθλητικό κέντρο. Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της 

έρευνας, ήταν κάποιες αγγελίες εργασίας που είχε αναρτήσει η εταιρία στο παρελθόν και 

κάποια από τα βιογραφικά που έλαβε για τις εν λόγω αγγελίες, συμπεριλαμβανομένων 

και των βιογραφικών των εργαζόμενων που τελικά προσέλαβε. Το νέο σύστημα που με-

λετήθηκε στην παρούσα έρευνα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών του εφόσον υλο-

ποιήθηκε σύμφωνα με αυτές. Επιπλέον, ως απόρροια της έρευνας που διεξήχθη ως προς 

την αποτελεσματικότητα του είναι ότι το σύστημα αξιολογείται ως αποτελεσματικό, ε-

φόσον οι υποψήφιοι εργαζόμενοι που τελικά επιλέχθηκαν από την εταιρία Ατέρμων για 

τις αγγελίες που ανάρτησε, συμπεριλαμβάνονται στους προτεινόμενους υποψήφιους του 

συστήματος για την αντίστοιχη αγγελία.     

 

Λέξεις κλειδιά: Σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας, Αντιστοιχία δεδομένων για 

την εύρεση εργασίας, Ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου 



[iv] 
 

Summary 

 

This thesis intends to broaden the understanding for the gaps arising from the already 

existing job-search assistance systems and to propose the design of a new system that will 

better meet these demands. Specifically, this research aims to the analysis of the existing 

systems in terms of their effectiveness to the users. In particular, we can separate the users 

of these systems into two subcategories: the first one is the business’s employers or em-

ployees responsible for assessing their human resources, and whose aim  is to always 

identify the most suitable candidate, and the second group is the one of job seekers that 

want to get hired by the company. Furthermore, this thesis will study  the procedures that 

are required in order the target of the users of these systems to be accomplished. The 

research will reveal that there is a margin for improvement, in what regards the job search 

and job placement assistance systems, in order them to fulfill all their users’ needs and 

demands. This paper will also try to promote and prove that a new design for job search 

systems can be designed, that will be based on the benefits of the already existing systems, 

improving some of their processes and characteristics. Finally, an overall assessment of 

the proposed system will be carried out, showing the extent to which it satisfies the current 

demands. For this research, information was obtained from Atermon-Sports Centre. Spe-

cifically, this information is provided by some advertisements that this Centre posted in 

the past, related to job vacancies, and some of the CVs it received for these posts, includ-

ing the CVs of the employees that were finally hired by the company. The system which 

is analysed in this research satisfies the demands of its users because it is implemented in 

order to fulfill them. Moreover, as a result of the research that was conducted in accord-

ance to its effectiveness is that this is found as completely successful. The reason is that 

the candidates that were finally selected by the sports center Atermon are the ones that 

finally are proposed for the corresponding advertisement from the system that this re-

search analyses. 

 

 

Keywords:  Job-search system, Job matching, qualitative characteristics of the worker 
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1 Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία αφορά στην μελέτη και σχεδίαση συστήματος υποβοήθησης 

εύρεσης εργασίας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου. Στόχος της είναι να 

μελετηθούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας και να α-

ξιολογηθούν ώστε να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους με 

σκοπό την σχεδίαση και την υλοποίηση ενός νέου συστήματος εύρεσης εργασίας το 

οποίο θα ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα των ήδη υπαρχόντων συστημάτων και θα 

βελτιώνει τις ελλείψεις τους ως προς τις απαιτήσεις των χρηστών. 

 

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου, βελτιωμένου συστήματος τέτοιου εί-

δους δημιουργήθηκε από την εμπειρία της ερευνήτριας. Η χρήση των συστημάτων υ-

ποβοήθησης εύρεσης εργασίας και ως υποψήφια εργαζόμενη αλλά και ως υπεύθυνη 

ανθρωπίνου δυναμικού επιχείρησης, την οδήγησαν να εντοπίσει τα σημεία τα οποία 

χρήζουν βελτίωσης ώστε να γίνουν οι διαδικασίες τους ευκολότερες και αποτελεσμα-

τικότερες για την ίδια αλλά και για τους χρήστες γενικότερα. Τα σημεία που θεωρήθη-

καν ελλιπή αφορούσαν κυρίως τους χρόνους αναμονής ώστε να ολοκληρωθούν οι δια-

δικασίες, , την επισκόπηση βιογραφικών από τους αρμόδιους τα οποία δεν εμπεριέχουν 

τα επιθυμητά προσόντα καθώς και την μη ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων αξιολό-

γησης των υποψήφιων εργαζομένων. 

 

Το κύριο ερώτημα που τίθεται είναι αν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα καλύ-

πτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των χρηστών ή αν θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένα 

νέο σύστημα, το οποίο είναι ικανό να αυτοματοποιήσει κάποιες διαδικασίες ώστε να 

διευκολυνθούν περισσότερο οι χρήστες. Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό, θα δια-

σπαστεί σε υποερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι «Ποιες είναι οι διαδι-

κασίες που απαιτούνται από τα διαθέσιμα συστήματα εύρεσης εργασίας για την επί-

τευξη των στόχων των χρηστών τους;». Αργότερα, θα γίνει η προσπάθεια να διατυπω-

θούν τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων συστημάτων εύ-

ρεσης εργασίας για ένα απλό χρήστη. Εν συνεχεία, θα πρέπει να απαντηθεί αν είναι 
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δυνατόν να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα για τον ίδιο σκοπό, το οποίο θα αυτοματο-

ποιεί τις διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων των χρηστών. Ένα ακόμα ερώτημα 

που τίθεται είναι, αν είναι εφικτό να παρουσιαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε 

υποψήφιου εργαζομένου με αντικειμενικά κριτήρια. Ακόμα, τίθεται το ερώτημα «Πως 

θα υπολογιστεί το ποσοστό αντιστοιχίας των αγγελιών με τα βιογραφικά των υποψή-

φιων εργαζομένων;». Τέλος, είναι σημαντικό να διερευνηθεί αν το νέο σύστημα υπο-

βοήθησης εύρεσης εργασίας που θα δημιουργηθεί λειτουργεί αποτελεσματικά. 

 

Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος της παρούσας εργασίας, δηλαδή η δημιουρ-

γία ενός νέου συστήματος  εύρεσης εργασίας το οποίο θα καλύπτει αποτελεσματικά τις 

απαιτήσεις των χρηστών του, θα γίνει μια προσπάθεια για την βελτίωση των διαδικα-

σιών με την βοήθεια των τριών βασικών στρατηγικών μεθόδων ανάλυσης απαιτήσεων 

,της αυτοματοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών - Business process automation 

(BPA) , της βελτίωσης επιχειρηματικών διαδικασιών - Business Process Improvement 

(BPI) και του ανασχεδιασμού επιχειρηματικών διαδικασιών - Business Process 

Reengineering (BPR). 

 

Η εργασία απαρτίζεται από την θεωρητική και την πρακτική προσέγγιση του 

θέματος. Ειδικότερα, προσεγγίζοντας θεωρητικά το ζήτημα, μελετώνται οι μέθοδοι εύ-

ρεσης εργασίας από τους ενδιαφερόμενους και πιο συγκεκριμένα η σημασία των συ-

στημάτων υποβοήθησης εύρεσης εργασίας, οι ελλείψεις των διαθέσιμων συστημάτων 

και  οι ανάγκες για την βελτίωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους. Επίσης, 

παρουσιάζεται η ανάλυση και η σχεδίαση του νέου συστήματος. Προσεγγίζοντας πρα-

κτικά το θέμα, υλοποιείται το νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας  με την 

χρήση της php και την βοήθεια των html, css, javascript και της mysql. Επιπρόσθετα, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για την αποτελεσματικό-

τητα του. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας αλλά 

και οι προτάσεις βελτιστοποίησης , ώστε να γίνει το σύστημα ακόμα πιο αποτελεσμα-

τικό. Στη συνέχεια ακολουθεί η βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκε η εργασία καθώς 

και τα παραρτήματα. 
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Μετά το πέρας της παρούσας έρευνας αναμένεται να γνωστοποιηθεί αν είναι 

δυνατόν να αυτοματοποιηθεί περισσότερο η διαδικασία εύρεσης εργασίας από τους 

υποψήφιους εργαζόμενους καθώς και η διαδικασία επιλογής του κατάλληλου υποψη-

φίου από τους εργοδότες για την κάλυψη κάποιας θέσης εργασίας.  Επιπλέον, αν το νέο 

σύστημα που θα δημιουργηθεί αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό, θα είναι σε θέση να 

τεθεί σε λειτουργία και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων των χρηστών του.  

  

 Σκοπός και σημασία της έρευνας 

 

Οι στόχοι της εργασίας είναι να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των συστη-

μάτων εύρεσης εργασίας που υπάρχουν στο διαδίκτυο, να αποσαφηνιστούν τα πλεονε-

κτήματα και τα μειονεκτήματά τους, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα νέο σύστημα 

υποβοήθησης εύρεσης εργασίας το οποίο θα αυτοματοποιεί ορισμένες διαδικασίες και 

να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητά του. 

 

 Στις σύγχρονες εποχές, όπου η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς σε όλους 

τους τομείς, οι επιχειρηματικές διαδικασίες τείνουν να αυτοματοποιούνται . Έτσι, η 

επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού της εκάστοτε επιχείρησης μπορεί να γίνει μια α-

ποδοτικότερη διαδικασία, η οποία δεν θα είναι τόσο χρονοβόρα με την ύπαρξη μιας 

νέας τεχνολογίας.  Για τον λόγο αυτό, στη συγκεκριμένη έρευνα γίνεται η προσπάθεια 

να εντοπιστούν οι ελλείψεις των διαθέσιμων συστημάτων και να εξαλειφθούν δημιουρ-

γώντας το νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας. 

 

Μετά την υλοποίηση του νέου αυτού συστήματος, θα διεξαχθεί μια έρευνα στη-

ριζόμενη σε πραγματικά δεδομένα τα οποία αντλήθηκαν από την εταιρία Ατέρμων – 

Αθλητικό κέντρο. Με την έρευνα αυτή αναμένεται να συλλεχθούν σημαντικά στοιχεία 

για την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος. Το νέο σύστημα οφείλει να μην 

είναι ελλιπές ως προς τα πλεονεκτήματα των ήδη υπαρχόντων συστημάτων, να αυτο-

ματοποιεί ορισμένες διαδικασίες και τέλος, τα αποτελέσματά του να ανταποκρίνονται 

στην πραγματικότητα.   
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 Ερευνητικά ερωτήματα  

 

Για την προσέγγιση του ζητήματος της παρούσας μελέτης, απαιτείται να αποσα-

φηνιστούν τα ερωτήματα που προκύπτουν τα οποία πρέπει να απαντηθούν μέσω της εν 

λόγω έρευνας. Τα βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι τα εξής: 

 Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαιτούνται από τα διαθέσιμα συστήματα 

εύρεσης εργασίας για την επίτευξη των στόχων των χρηστών τους; 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα των διαθέσιμων 

συστημάτων εύρεσης εργασίας για ένα απλό χρήστη; 

 Είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης 

εργασίας το οποίο να αυτοματοποιεί περισσότερο τις υπάρχουσες διαδι-

κασίες; 

 Είναι εφικτό να παρουσιαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε υπο-

ψήφιου εργαζομένου με αντικειμενικά κριτήρια; 

 Πως θα υπολογιστεί το ποσοστό αντιστοιχίας των αγγελιών με τα βιο-

γραφικά των υποψήφιων εργαζομένων; 

 Θα είναι αποτελεσματικό το νέο αυτό σύστημα; 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, αρχικά θα διατυπωθούν οι κινήσεις 

που απαιτούνται από τους χρήστες τους ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων τους. Επειδή κάθε σύστημα λειτουργεί δια-

φορετικά αλλά οι διαδικασίες τους είναι παρόμοιες, θα διατυπωθούν μαζικά. Όσον α-

φορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα των διαθέσιμων συστημάτων εύρε-

σης εργασίας, θα διατυπωθούν σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας ως χρή-

στης τους και ως υποψήφια εργαζόμενη αλλά και ως υπεύθυνη αξιολόγησης βιογραφι-

κών. Έπειτα, θα αναλυθεί το νέο σύστημα ώστε να εξεταστεί αν είναι δυνατόν να δη-

μιουργηθεί με τις διαθέσιμες γνώσεις και τα διαθέσιμα μέσα της ερευνήτριας. Ακόμα, 

κατά την υλοποίηση του νέου συστήματος θα γίνει η προσπάθεια να ενσωματωθούν σε 

αυτό αντικειμενικά κριτήρια για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Α-

κόμα, θα παρουσιαστεί ο αλγόριθμος που θα υπολογίζει το ποσοστό αντιστοιχίας των 

αγγελιών με τα βιογραφικά. Τέλος, το σύστημα θα δοκιμαστεί με ένα δείγμα από πραγ-

ματικά δεδομένα ώστε να αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό ή μη.  
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 Συνεισφορά στον επιστημονικό κλάδο 

 

Η συγκεκριμένη μελέτη θα συνεισφέρει στις κοινωνικές αλλά και στις φυσικές 

επιστήμες.  Μέσω της παρούσας έρευνας θα διατυπωθεί η ανάγκη για την ύπαρξη ενός 

νέου συστήματος εύρεσης εργασίας. Μετά το πέρας της υλοποίησης του συστήματος, 

θα αποσαφηνιστεί η αποτελεσματικότητά του.  Αν το σύστημα αξιολογηθεί ως μη α-

ποτελεσματικό, η συνεισφορά της στην επιστήμη της πληροφορικής (η οποία εντάσ-

σεται στις φυσικές επιστήμες) θα είναι ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος που χρησιμο-

ποιήθηκε έχει μεγάλη απόκλιση από την πραγματικότητα. Από την άλλη μεριά, αν το 

σύστημα κριθεί ως αποτελεσματικό, θα συνεισφέρει στην επιστήμη της πληροφορικής 

αφού θα έχει δημιουργηθεί ο αλγόριθμος ο οποίος αυτοματοποιεί και βελτιώνει τις δια-

δικασίες για την εύρεση εργασίας από τους υποψήφιους εργαζόμενους και την στελέ-

χωση μιας επιχείρησης, όπως αυτές εκτελούνται στην ελληνική αγορά της προσφοράς 

και της ζήτησης εργασίας. Επιπλέον, θα συνεισφέρει στις κοινωνικές επιστήμες αφού, 

αν τεθεί σε λειτουργία, θα καλύψει σε μεγαλύτερο βαθμό τις ανάγκες των χρηστών 

τέτοιου είδους συστημάτων, μπορεί να συμβάλλει στην εξειδίκευση και τέλος θα μπο-

ρούσε να βοηθήσει στην μείωση της ανεργίας η οποία απασχολεί πολύ τις κοινωνικές 

επιστήμες.  
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2 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 

Στο σημείο αυτό, αρχικά θα παρουσιαστούν συνοπτικά ορισμένες έρευνες που υ-

λοποιήθηκαν στον παρελθόν από άλλους ερευνητές για τον ίδιο σκοπό. Επιπλέον, θα 

αξιολογηθούν ως προς την κάλυψη των αναγκών των χρηστών. Ακόμα, θα γίνει μια 

προσπάθεια να μελετηθούν οι τρόποι εύρεσης εργασίας και ειδικότερα οι ήδη υπάρ-

χουσες ιστοσελίδες που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.  

 

 Σχετική επιστημονική έρευνα 

 

Το ζήτημα της αυτοματοποίησης των διαδικασιών για την εύρεση εργασίας έχει 

απασχολήσει αρκετούς ερευνητές στο παρελθόν. Έχουν υλοποιηθεί αρκετές έρευνες 

στις οποίες έγινε η προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο θα ανταποκρί-

νεται στην πραγματικότητα και θα φέρει ως αποτέλεσμα ρεαλιστικά δεδομένα για την 

αντιστοιχία κενών θέσεων εργασίας και υποψήφιων εργαζομένων.  

 

Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστεί η επιστημονική έρευνα των May FernKoh και 

Yew ChoongChew με τίτλο «Intelligent Job Matching with Self-learning 

Recommendation Engine» (May FernKoh και Yew ChoongChew 2015). Στην έρευνα 

αυτή, παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες για την εκτέλεση της αντιστοιχίας μιας θέσης 

εργασίας με τις πληροφορίες που παρέχονται από τον υποψήφιο εργαζόμενο. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται και η μεθοδολογία για την αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων (auto-

filling) η οποία χρησιμοποιείται σε περίπτωση όπου κάποιο βιογραφικό είναι ελλιπές 

ως προς τις βασικές παραμέτρους που χρειάζεται το σύστημα.  

 

Με βάση την εν λόγω έρευνα, η διαδικασία της αντιστοίχισης των θέσεων εργα-

σίας που προσφέρονται με τα βιογραφικά ξεκινάει με την άντληση των δεδομένων 

τους. Σύμφωνα με τους May FernKoh και Yew ChoongChew δεν υπάρχει μια τυποποι-

ημένη μορφή για τα βιογραφικά σημειώματα. Συνεπώς, οι ερευνητές δημιούργησαν 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
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ένα πρότυπο βιογραφικό που αποτελείται από όλες τις παραμέτρους που είναι απαραί-

τητες σε ένα βιογραφικό σημείωμα. Τα δεδομένα που εξάγονται από το βιογραφικό του 

υποψηφίου, συμπληρώνουν αυτόματα το πρότυπο βιογραφικό με σκοπό να επισημαν-

θούν οι παράμετροι που λείπουν. Οι παράμετροι που λείπουν από το βιογραφικό, συ-

μπληρώνονται με την μέθοδο της αυτόματης συμπλήρωσης δεδομένων (auto-filling)  η 

οποία χρησιμοποιείται για την επιδιόρθωση των μη ολοκληρωμένων βιογραφικών ως 

προς το πρότυπο που δημιούργησαν οι ερευνητές. Για την διαδικασία της αυτόματης 

συμπλήρωσης των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι self-learning engine και 

ontology technology οι οποίες συλλέγουν πληροφορίες και αναλύουν δεδομένα.  Συ-

γκεκριμένα, ο μηχανισμός self-learning engine βασίζεται σε θεωρίες ελέγχου και μά-

θησης. Χρησιμοποιεί τα ιστορικά δεδομένα για την εύλογη συμπλήρωση των δεδομέ-

νων που λείπουν από το βιογραφικό. Επίσης, η μέθοδος ontology, χρησιμοποιείται για 

να διαχωριστούν οι μεταβλητές που απαιτούνται και να καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ 

τους. Η μέθοδος ontology εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη σύμφωνα με την έρευνα 

των M. d'Aquin, G. K. Kronberger, M. Suárez-Figueroa  (M. d'Aquin, G. K. Kron-

berger, M. Suárez-Figueroa 2012) στην οποία δημιουργείται μια νέα μέθοδος ανακά-

λυψης γνώσης βασιζόμενη στον συνδυασμό τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και στην 

οντολογία βασισμένη σε πρότυπα της μηχανικής. Εφόσον τα δεδομένα έχουν αντληθεί 

από τα βιογραφικά, η διαδικασία συνεχίζεται με την αντιστοίχιση τους με τις κενές 

θέσεις εργασίας. Για τον μηχανισμό της αντιστοιχίας οι ερευνητές χρησιμοποίησαν την 

μέθοδο approximate-string-match, σύμφωνα με την έρευνα του Susan Dumais (K.C. 

Thompson, C. Schweizer, S. Dumais 2001) στην οποία περιγράφεται ένας βελτιωμέ-

νος, γενικότερος αλγόριθμος αντιστοίχισης συμβολοσειρών όπου η αντιστοίχιση βελ-

τιώνεται ως προς την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Η μέθοδος του Susan Dumais χρη-

σιμοποιείται στην έρευνα των May FernKoh και Yew ChoongChew για την αφαίρεση 

των υποψηφίων που δεν ταιριάζουν με την προσφερόμενη θέση εργασίας.  Ακόμα, οι 

ερευνητές χρησιμοποίησαν τον αλγόριθμο Similarity-Based Ranking ο οποίος μετράει 

κατά πόσο είναι σχετικά δύο αντικείμενα. Ο αλγόριθμος Similarity-Based Ranking 

χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με την έρευνα των Maryam Fazel-Zarandi, Mark S Fox (M. 

F. Zarandi 2009) στην οποία παρουσιάζεται μια υβριδική προσέγγιση βασισμένη σε 

οντολογίες με την οποία γίνεται η αντιστοιχία ατόμων που αναζητούν εργασία και αγ-

γελιών εργασίας. Η προσέγγιση χρησιμοποιεί ένα συμπερασματικό μοντέλο για να κα-

θορίσει την αντιστοίχιση μεταξύ ενός αιτούντος εργασίας και μιας αγγελίας, και εφαρ-

μόζει μια προσέγγιση που βασίζεται στην ομοιότητα για την κατάταξη των αιτούντων. 
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Τέλος, υπολογίζεται η απόσταση των βιογραφικών με την κενή θέση εργασίας. Η χα-

μηλότερη βαθμολογία απόστασης δείχνει την υψηλότερη σχετικότητα των δεδομένων. 

Συνεπώς, το βιογραφικό με την χαμηλότερη βαθμολογία είναι αυτό που ταιριάζει κα-

λύτερα με την προσφερόμενη θέση εργασίας. Συμπερασματικά, οι May FernKoh και 

Yew ChoongChew αναφέρουν πως η αντιστοίχιση πολλών βιογραφικών με τις κενές 

θέσεις εργασίας δεν είναι εύκολο έργο.  

 

Αξιολόγηση ακαδημαϊκής έρευνας 

 

Οι παραπάνω έρευνες προσεγγίζουν ολοκληρωμένα το ζήτημα που μας απασχο-

λεί. Η μεθοδολογία τους απαρτίζεται από επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές και 

φαίνεται να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα το οποίο είναι η δημιουργία ενός 

συστήματος το οποίο θα αυτοματοποιεί την διαδικασία εύρεσης εργασίας. Παρόλα 

αυτά, τα συστήματα που μελετήθηκαν σε αυτές απέχουν από την ελληνική αγορά της 

προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Για τον λόγο αυτό στην παρούσα έρευνα θα γίνει 

η προσπάθεια να μελετηθεί και να υλοποιηθεί ένα σύστημα το οποίο να είναι εξίσου 

αποτελεσματικό αλλά παράλληλα να αυτοματοποιεί, να βελτιώνει και να ανασχεδιάζει 

τις διαδικασίες όπως αυτές εκτελούνται στην ελληνική αγορά. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα για την απόσταση των συστημάτων που μελετήθηκαν στις προαναφερθεί-

σες έρευνες από τις διαδικασίες που εκτελούνται για την εύρεση εργασίας στην χώρα 

μας, είναι ότι τα συστήματα αυτά παραβλέπουν τον παράγοντα της ανθρώπινης κρίσης 

αφού φέρουν ως αποτέλεσμα το βιογραφικό που αντιστοιχεί σε κάθε αγγελία. Ο παρά-

γοντας αυτός είναι αστάθμητος, συνεπώς δεν μπορεί να υπολογιστεί από κάποιο σύ-

στημα, όμως θα μπορούσε ένα σύστημα να δίνει την δυνατότητα στον εργοδότη να 

επιλέξει ανάμεσα από έναν αριθμό βιογραφικών τα οποία αξιοκρατικά ταιριάζουν πε-

ρισσότερο στα κριτήρια της αγγελίας που ανάρτησε. Επιπλέον, στην έρευνα των May 

FernKoh και Yew ChoongChew συμπεριλαμβάνεται η μέθοδος της αυτόματης συ-

μπλήρωσης των δεδομένων που λείπουν από κάποιο βιογραφικό και γεννάται η παρα-

κάτω απορία. Κατά πόσο τα δεδομένα αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα;  

Ένα βιογραφικό σημείωμα περιλαμβάνει τις προσωπικές πληροφορίες και εμπειρίες 

ενός ατόμου οι οποίες είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση του ως υποψήφιος εργαζό-

μενος. Η κάθε μια πληροφορία μπορεί να συναντάται σε πολλά βιογραφικά, όμως ο 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
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συνδυασμός των πληροφοριών αυτών είναι μοναδικός. Συνεπώς, θεωρώ πως δεν μπο-

ρεί να συμπληρωθεί αυτόματα μια πληροφορία διότι υπάρχει η πιθανότητα να μην α-

νταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 

 Πηγές εύρεσης εργασίας 

 

Σύμφωνα με την Αγραφιώτη Νίκη (Αγραφιώτη Νίκη 2014) παρακάτω παρου-

σιάζονται οι μέθοδοι με τις οποίες κάποιος εν δυνάμει εργαζόμενος μπορεί να αναζη-

τήσει μια θέση εργασίας αλλά και ένας εργοδότης μπορεί να αναζητήσει τον καταλλη-

λότερο εργαζόμενο για να καλύψει κάποια θέση εργασίας. 

 

2.2.1 Αγγελίες σε εφημερίδες 

 

Ένας από τους πιο κλασσικούς τρόπους αναζήτησης εργασίας είναι μέσω αγγε-

λιών σε εφημερίδες. Υπάρχουν ειδικές εφημερίδες για την καταχώρηση των αγγελιών, 

όπως ο αγγελιοφόρος. Ακόμη αγγελίες εμπεριέχονται και στις κλασσικές εφημερίδες 

είτε στις κανονικές εκδόσεις, είτε σε ειδικά ένθετα. Αυτή η μέθοδος εύρεσης εργασίας, 

έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι η πιο αποτελεσματική αφού το ποσοστό αποτυχίας της 

αγγίζει το 90%. 

 

2.2.2 Προσέγγιση συγκεκριμένων εργοδοτών 

 

Με τη μέθοδο αυτή, ο υποψήφιος εργαζόμενος προσεγγίζει κάποια επιχείρηση 

που θεωρεί πως ικανοποιεί τις απαιτήσεις του για το εργασιακό περιβάλλον, με σκοπό 

να ενταχθεί σε αυτή. Η προσέγγιση γίνεται συνήθως με την αποστολή βιογραφικού και 

κάποιας συνοδευτικής επιστολής, αλλά μπορεί να γίνει και με τηλεφωνική ή προσω-

πική επαφή. 
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2.2.3 Δημόσιες Υπηρεσίες για την Απασχόληση Εργατικού Δυναμικού 

 

 Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης εργοδοτών είναι από τις δημόσιες υπηρεσίες 

όπως τον ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού). Οι άνεργοι, εκ-

δίδουν εκεί την κάρτα ανεργίας τους, έπειτα τα στελέχη του οργανισμού τους ενημε-

ρώνουν αν υπάρξει κάποια κενή θέση εργασίας που ταιριάζει στα προσόντα τους για 

να τους φέρουν σε επαφή με τον εργοδότη. Επιπλέον, ο άνεργος μπορεί να ζητήσει 

ενημέρωση για τα διάφορα προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται και χρημα-

τοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσει να συμμετάσχει σε 

κάποιο από αυτά.  

 

2.2.4 Ιδιωτικές Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων 

 

Οι ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων είναι μια καλή μέθοδος προ-

σέγγισης εργοδοτών. Είναι αρκετά αποτελεσματικές, αφού πληρώνονται από τις συ-

νεργαζόμενες εταιρείες για να αναζητήσουν τους κατάλληλους εργαζόμενους για αυ-

τές. Η προσέγγιση των εταιρειών αυτών από την μεριά των υποψήφιων εργαζόμενων 

γίνεται αρχικά με την αποστολή του βιογραφικού τους και μιας συστατικής επιστολής.  

 

2.2.5 Κοινωνικός περίγυρος 

 

Πολλοί εργοδότες αποφασίζουν να στελεχώσουν την επιχείρησή τους με εργα-

ζόμενους προτεινόμενους από τον κοινωνικό τους κύκλο. Δεν δημοσιεύουν τις κενές 

θέσεις εργασίας που υπάρχουν αλλά προτιμούν να λάβουν τις απαραίτητες συστάσεις 

από το κοινωνικό τους δίκτυο οι οποίες θα είναι και αξιόπιστες. Έτσι, ένας υποψήφιος 

εργαζόμενος θα έρθει σε επαφή με την εκάστοτε επιχείρηση που θα του προταθεί από 

το δικό του κοινωνικό δίκτυο. 
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2.2.6 Ημέρες Καριέρας 

 

Οι ημέρες καριέρας διοργανώνονται από πανεπιστήμια, δήμους ή και γνωστές 

εταιρείες ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένο χώρο μια ή δύο φορές τον χρόνο. Οι 

επί πτυχίω ή οι τεταρτοετείς φοιτητές διαφόρων σχολών έχουν την ευκαιρία να συνα-

ντήσουν στελέχη επιχειρήσεων και να συζητήσουν μαζί τους για τις δυνατότητες τους. 

Επιπλέον, μπορεί να τους δοθεί η ευκαιρία να προσληφθούν από κάποια επιχείρηση 

που συμμετάσχει στην εκδήλωση αυτή αφού το βιογραφικό τους είναι διαθέσιμο για 

όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν.   

 

2.2.7 Επαγγελματικές και Κλαδικές Ενώσεις και Σωματεία 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να εγγραφούν σε περισσότερες από μια επαγγελ-

ματικές και κλαδικές ενώσεις και να αντλούν από εκεί τις απαραίτητες πληροφορίες 

για κενές θέσεις εργασίας. 

 

2.2.8 Προκηρύξεις του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Οι θέσεις εργασίας του δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύονται 

στον καθημερινό τύπο και στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο υποψήφιος ο οποίος 

πληροί τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας, πρέπει να συγκεντρώσει όλα τα δικαιολο-

γητικά που απαιτούνται και να υποβάλλει την αίτηση του εμπρόθεσμα. 

 

2.2.9 Υπουργείο Εργασίας 

 

Το υπουργείο εργασίας προσφέρει την απαραίτητη πληροφόρηση για τα επαγ-

γέλματα και τις προοπτικές τους, για επαγγελματικές ευκαιρίες, για την εργατική νο-

μοθεσία καθώς και ειδική εξυπηρέτηση σε κοινωνικές ομάδες ατόμων που δυσκολεύ-

ονται να βρουν εργασία.  Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες εύρεσης και τοποθέτησης 

στην κατάλληλη εργασία σε ανέργους και άτομα που επιζητούν καλύτερη εργασία. 
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2.2.10 Ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας 

 

Μια σχετικά νέα μέθοδος εύρεσης εργασίας είναι μέσω του διαδικτύου, η οποία 

έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και θεωρείται ότι θα είναι από τις πιο επιτυ-

χημένες μεθόδους. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες εξειδικευμένες στην υποβοήθηση εύ-

ρεσης εργασίας. Επίσης, αρκετές επιχειρήσεις συμβούλων έχουν ενσωματώσει στις ε-

πιχειρηματικές τους διαδικασίες την υποβοήθηση εύρεσης εργασίας μέσω της ιστοσε-

λίδας τους. Ακόμα, πολλές μεγάλες επιχειρήσεις δημοσιεύουν τις κενές θέσεις εργα-

σίας τους στις δικές τους ιστοσελίδες.  

 

 Αυτή η μέθοδος φαίνεται πως έχει μεγάλη απήχηση από τους ενδιαφερόμενους 

καθώς δεν απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τους χρήστες για να επιτύχουν τον σκοπό 

τους. Οι εργοδότες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από πολλές ιστοσελίδες για να δη-

μοσιεύσουν την αγγελία τους. Υπάρχουν ιστοσελίδες όπου η καταχώρηση της αγγελίας 

γίνεται έναντι πληρωμής αλλά υπάρχουν και άλλες όπου δεν απαιτείται κάποιο χρημα-

τικό ποσό. Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις κενές θέσεις εργα-

σίας που υπάρχουν δημοσιευμένες και έπειτα να αποστείλουν το βιογραφικό τους χω-

ρίς να επιβαρυνθούν από κάποιο χρηματικό ποσό.  

 

 Οι περισσότερες ιστοσελίδες είναι εύκολες για τους χρήστες (user-friendly), 

συνεπώς δεν απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και 

να επιτύχουν τους στόχους τους. 

 

2.2.10.1 Η κατάταξη των Ελληνικών ιστοσελίδων εύρεσης εργασίας με βάση τον 

μηχανισμό Alexa Rank 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται κάποιες από τις ιστοσελίδες υποβοήθη-

σης εύρεσης εργασίας που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και ο αριθμός του μηχανι-

σμού σχετικής κατάταξής τους. (www.greek-sites.gr) 
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Πίνακας 1: Ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας με αύξουσα σειρά κατά τον δείκτη Alexa Rank (22/12/2017) 

Ιστοσελίδες Alexa Rank 

kariera.gr 13,99 

skywalker.gr 16,744 

oaed.gr 18,86 

asep.gr 40,328 

jobfind.gr 68,586 

proson.gr 75,814 

douleutaras.gr 129,828 

neuvoo.gr 130,593 

diorismos.gr 142,029 

careernet.gr 196,221 

proslipsis.gr 251,227 

randstad.gr 278,25 

jobseeker.gr 770,406 

adecco.gr 995,708 

mycarriera.gr 1,311,34 

cosmosjobs.com 1,507,53 

diktuo-ergasias.gr 1,961,33 

coffeejobs.gr 2,175,69 

ergasia.gr 2,461,86 

careerinprogress.gr 2,759,81 

getthejobdone.gr 4,343,24 

jobigator.gr 6,374,07 

intrajobs.com 6,924,54 

yourse.gr 10,679,77 

 

Alexa Traffic Rank :  H ιστοσελίδα www.alexa.com μας δίνει την σειρά κατάταξης 

κάθε ιστοσελίδας με βάση την επισκεψιμότητά της. Όσο πιο μικρός είναι ο αριθμός 

που μας δίνει το Alexa, τόσο πιο μεγάλη επισκεψιμότητα έχει η ιστοσελίδα. 

(www.ergasiaonline.gr) 

Στον παραπάνω πίνακα, εμφανίζονται ιστοσελίδες που εμπεριέχουν αγγελίες 

εργασίας για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, αγγελίες εργασίες για την Ελλάδα και το εξω-

τερικό και αγγελίες εργασίας που αφορούν τον διορισμό στο δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ. 

Ακόμα, υπάρχουν και ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας για εξειδικευμένους 

τομείς. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα www.computerades.gr απευθύνεται σε χρήστες 

που ασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της πληροφορικής.   

http://www.alexa.com/
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3 Μεθοδολογία 

 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί η μέθοδος με την οποία αναπτύχθηκε η πα-

ρούσα έρευνα με σκοπό να απαντηθούν τα ερευνητικά της ερωτήματα.  

 

Αρχικά, μελετήθηκαν ορισμένες επιστημονικές έρευνες οι οποίες είχαν τον ίδιο 

στόχο με την παρούσα, δηλαδή την δημιουργία ενός συστήματος που θα αυτοματοποιεί 

την διαδικασία εύρεσης εργασίας. Οι έρευνες αυτές μελετήθηκαν με σκοπό να εντοπι-

στούν οι μέθοδοι με τις οποίες προσπάθησαν να υλοποιήσουν ένα τέτοιο σύστημα άλ-

λοι ερευνητές και να κριθούν ώστε είτε να εφαρμοστούν, εν μέρη, στην παρούσα έ-

ρευνα είτε να απορριφθούν γι’ αυτήν.  Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η έρευνα των May 

FernKoh και Yew ChoongChew (May FernKoh και Yew ChoongChew 2015)  η οποία 

έχει ως στόχο την εκτέλεση της αντιστοιχίας μιας θέσης εργασίας με τις πληροφορίες 

που παρέχονται από τον υποψήφιο εργαζόμενο. Η εν λόγω έρευνα στηρίχθηκε κυρίως 

στις μεθόδους self-learning engine, ontology (M. d'Aquin, G. K. Kronberger, M. 

Suárez-Figueroa 2012) και approximate-string-match (K.C. Thompson, C. Schweizer, 

S. Dumais 2001).  

 

Έπειτα μελετήθηκαν οι πηγές εύρεσης εργασίας και κυρίως οι ιστοσελίδες εύρεσης 

εργασίας. Η μελέτη αυτή έγινε με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες και οι λει-

τουργίες των διαθέσιμων συστημάτων εύρεσης εργασίας ώστε το νέο σύστημα που θα 

δημιουργηθεί να στηριχθεί σε αυτές και στα οφέλη που προσφέρουν. Ειδικότερα, απο-

σαφηνίστηκαν οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους χρήστες για την επίτευξη των 

στόχων τους μέσω της χρήσης αυτών των ιστοσελίδων για να απαντηθεί το πρώτο ε-

ρευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, δηλαδή, «Ποιες είναι οι διαδικασίες που 

απαιτούνται από τα διαθέσιμα συστήματα εύρεσης εργασίας για την επίτευξη των στό-

χων των χρηστών τους;». Οι διαδικασίες αυτές διατυπώθηκαν μαζικά και όχι για κάθε 

σύστημα ξεχωριστά, διότι μας ενδιαφέρει μια συνολική εικόνα για την λειτουργία των 

συστημάτων που υπάρχουν στην ελληνική αγορά ζήτησης και προσφοράς εργασίας. 

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα της συνολικής διατύπωσης των διαδικασιών αυτών, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
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αφού, παρόλο που διαφοροποιούνται σε κάθε ιστοσελίδα, έχουν πολλά κοινά χαρακτη-

ριστικά. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε με την έρευνα πεδίου και ο ρόλος της ε-

ρευνήτριας στην μελέτη αυτή ήταν συμμετέχον – παρατηρητής (Χαλικιάς Μιλτιάδης, 

Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Παναγιώτα, 2015, σελ. 43). Οι διαδικασίες αυτές α-

ποσαφηνίστηκαν μέσω της εμπειρίας της ερευνήτριας από την χρήση των συστημάτων 

αυτών και ως υποψήφια εργαζόμενη αλλά και ως υπεύθυνη συλλογής και αξιολόγησης 

βιογραφικών για την πρόσληψη κάποιου εργαζόμενου σε εταιρία. Επίσης, μέσω αυτής 

της έρευνας πεδίου κρίθηκαν τα συστήματα από την ερευνήτρια ως προς τα πλεονε-

κτήματα και τα μειονεκτήματα τους και απαντήθηκε το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα 

της εργασίας το οποίο είναι «Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα 

των διαθέσιμων συστημάτων εύρεσης εργασίας για ένα απλό χρήστη τους;». Τα πλεο-

νεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτά, διατυπώθηκαν μόνο ως προς την κρίση της ε-

ρευνήτριας και σκοπός αυτού ήταν να αποσαφηνιστούν οι λειτουργίες οι οποίες θα 

ενσωματωθούν στο νέο σύστημα και αυτές που θα διαφοροποιηθούν. 

 

Εν συνεχεία, θα αναλυθεί το νέο σύστημα εύρεσης εργασίας με σκοπό να απαντη-

θεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα «Είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα υ-

ποβοήθησης εύρεσης εργασίας το οποίο να αυτοματοποιεί περισσότερο τις υπάρχουσες 

διαδικασίες;» . Η ανάλυση του νέου συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τον κύκλο ανά-

πτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος κατά Dennis et al (Dennis Alan, Wixom Bar-

bara Haley, Tegarden David, 2010) για να διαπιστωθεί αν είναι δυνατόν να δημιουρ-

γηθεί ένα τέτοιο σύστημα με τις υπάρχουσες δυνατότητες. Οι διαδικασίες που θα δια-

φοροποιηθούν στο νέο σύστημα καθορίζονται σύμφωνα με την βοήθεια των τριών βα-

σικών στρατηγικών μεθόδων ανάλυσης απαιτήσεων σύμφωνα με τον Dennis et al 

(Dennis Alan, Wixom Barbara Haley, Tegarden David, 2010), της αυτοματοποίησης 

επιχειρηματικών διαδικασιών - Business process automation (BPA) , της βελτίωσης 

επιχειρηματικών διαδικασιών - Business Process Improvement (BPI) και του ανασχε-

διασμού επιχειρηματικών διαδικασιών - Business Process Reengineering (BPR). Όπου, 

στόχος αυτών είναι η αποδοτικότερη και η ταχύτερη εκτέλεση των διαδικασιών που 

απαιτούνται από τους χρήστες για την επίτευξη των στόχων τους από την χρήση τέ-

τοιου είδους ιστοσελίδων. 
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Όσον αφορά στην υλοποίηση του νέου συστήματος, θα πραγματοποιηθεί με τις 

παρακάτω γλώσσες προγραμματισμού. Η βασική γλώσσα προγραμματισμού που θα 

χρησιμοποιηθεί είναι η PHP (Hypertext Preprocessor). Η PHP είναι μια δυναμική 

γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται στη δημιουργία ιστοσελίδων. Αποτε-

λεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες στον Παγκόσμιο Ιστό, αφού χρησιμο-

ποιείται από πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο των αρχείων της PHP 

στέλνεται στο πρόγραμμα περιήγησης των επισκεπτών σε μορφή HTML όπου είναι 

αντιληπτή από αυτό. Η HTML(Hyper Text Markup Language) είναι η κύρια γλώσσα 

σήμανσης και τα στοιχεία της αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία των ιστοσελίδων. 

Η μορφοποίηση των σελίδων που εμφανίζονται στους Web Browsers γίνεται με την 

CSS.  Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλώσσα υπολογιστή που ανήκει στην 

κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εμφά-

νισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. Χρησιμοποιείται δη-

λαδή για τον έλεγχο της εμφάνισης μιας ιστοσελίδας και γενικότερα ενός ιστοτόπου. 

Επιπρόσθετα, για την υλοποίηση του συστήματος θα χρησιμοποιηθεί και η γλώσσα 

προγραμματισμού Javascript. Πρόκειται για μια γλώσσα σεναρίων που βασίζεται στα 

πρωτότυπα, είναι δυναμική, με ασθενείς τύπους και έχει συναρτήσεις ως αντικείμενα 

πρώτης τάξης. Τέλος, για την αποθήκευση των δεδομένων που απαιτούνται για να λει-

τουργήσει το σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί η MySQL η οποία είναι ένα σύστημα δια-

χείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων 

που θα χρησιμοποιηθεί είναι το phpMyAdmin. 

 

 Στο νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας θα υπάρχουν κάποιες φόρμες 

για να συμπληρώνουν οι χρήστες τα απαραίτητα δεδομένα ώστε να συλλεχθούν ως 

παράμετροι για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας κάθε υπο-

ψήφιου καθώς και για τον υπολογισμό της αντιστοιχίας κάθε υποψηφίου εργαζομένου 

με κάθε αγγελία εργασίας.  

 

Όσον αφορά στη συλλογή δεδομένων, επιλέχθηκε οι χρήστες να καταχωρούν 

τα δεδομένα τους σε ειδικές φόρμες συμπλήρωσης οι οποίες διαθέτουν λίστες απαντή-

σεων για τις παραμέτρους που πρόκειται να συγκριθούν. Με τον τρόπο αυτόν, αποφεύ-

γονται τα λάθη. Δεν μπορεί ο χρήστης να δώσει  κάποια απάντηση όπου το σύστημα 
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θα την παρερμηνεύσει και αργότερα θα επιτευχθεί η αντιστοιχία των δεδομένων. Υ-

πάρχουν πιο εξελιγμένοι μέθοδοι για την άντληση των δεδομένων. Θα μπορούσε το 

σύστημα να δέχεται ένα αρχείο με την μορφή pdf για την καταχώρηση του βιογραφικού 

του υποψηφίου και η άντληση των δεδομένων του να γίνεται με την μέθοδο approxi-

mate-string-match, όπως αυτή περιγράφεται στην έρευνα του Susan Dumais (K.C. 

Thompson, C. Schweizer, S. Dumais 2001), η οποία είναι η τεχνική εύρεσης συμβολο-

σειρών που ταιριάζουν με ένα πρότυπο περίπου και όχι ακριβώς. Η συγκεκριμένη μέ-

θοδος είναι αποτελεσματική και χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές. Η πιο συνηθι-

σμένη εφαρμογή που χρησιμοποιείται η μέθοδος αυτή είναι ο ορθογραφικός έλεγχος. 

Τα αίτια που δεν επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος εντοπίζονται στον βαθμό δυσκο-

λίας της έναντι της μεθόδου που τελικά επιλέχθηκε. Μια δυσκολότερη μέθοδος ως προς 

την υλοποίησή της έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να παρουσιάσει λάθη και γι’ αυτόν 

τον λόγο αποφεύχθηκε.  

 

Για να απαντηθεί το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, δη-

λαδή, αν είναι εφικτό να παρουσιαστούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου 

εργαζομένου με αντικειμενικά κριτήρια, συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα ένα τεστ 

προσωπικότητας το οποίο πρέπει να το απαντήσει ο υποψήφιος εργαζόμενος για να 

διεξαχθούν χρήσιμες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Η 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των χαρακτηριστικών της προσωπι-

κότητας κάθε υποψηφίου υλοποιήθηκε με βάση το βιβλίο More Psychometric testing 

(Carter Philip and Russell Ken 2003)  και περιγράφεται παρακάτω. Ο υποψήφιος ερ-

γαζόμενος καλείται να απαντήσει σε 60 απλές ερωτήσεις γενικού περιεχομένου. Οι 

ερωτήσεις αυτές χωρίζονται ανά πέντε. Μια κατηγορία των 5 ερωτήσεων αντιστοιχεί 

σε ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας. Οι απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο 

χρήστης είναι «ΝΑΙ», «ΔΕΝ ΞΕΡΩ» και «ΟΧΙ». Δύο (2) βαθμοί αντιστοιχούν σε κάθε 

απάντηση «ΝΑΙ», ένας (1) βαθμός αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση «ΔΕΝ ΞΕΡΩ» και 

μηδέν (0) βαθμοί αντιστοιχούν σε κάθε απάντηση «ΟΧΙ». Για κάθε κατηγορία ερωτή-

σεων αν το σύνολο των απαντήσεων αντιστοιχεί σε βαθμό από 0 έως 3, τότε ως απά-

ντηση καταχωρείται στο σύστημα η τιμή «* (λίγο)» για το συγκεκριμένο γνώρισμα. Αν 

το σύνολο των απαντήσεων αντιστοιχεί σε βαθμό από 4 έως 7, τότε ως απάντηση κα-
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ταχωρείται στο σύστημα η τιμή «** (μέτρια)». Και αν το σύνολο των απαντήσεων α-

ντιστοιχεί σε βαθμό που είναι μεγαλύτερος από 7, τότε ως απάντηση καταχωρείται στο 

σύστημα η τιμή «*** (πολύ)». 

 

Για να απαντηθεί το πέμπτο ερώτημα της έρευνας δηλαδή, «Πως θα υπολογι-

στεί το ποσοστό αντιστοιχίας των αγγελιών με τα βιογραφικά των υποψήφιων εργαζο-

μένων;» θα περιγράψουμε τον αλγόριθμο που θα υλοποιηθεί για τον υπολογισμό αυτής 

της αντιστοιχίας. Για το ποσοστό αντιστοιχίας των βιογραφικών με τις αγγελίες εργα-

σίας, χρησιμοποιείται ένας απλός αλγόριθμος ο οποίος είναι επηρεασμένος από την  

έρευνα των May FernKoh και Yew ChoongChew (May FernKoh και Yew 

ChoongChew 2015) σε αρκετά πιο απλή μορφή αφού για κάθε αντιστοιχία των παρα-

μέτρων προστίθενται βαθμοί μέχρις ότου να φτάσουμε στο σύνολο των βαθμών συ-

σχέτισης των παραμέτρων. Η αντιστοιχία κάποιων από τις παραμέτρους έχει μεγαλύ-

τερη βαρύτητα και προσθέτει περισσότερους βαθμούς. Η μεγαλύτερη βαρύτητα αντι-

προσωπεύει το επίπεδο σημαντικότητας κάθε παραμέτρου.  

 

Το τελικό σύνολο του ποσοστού αντιστοιχίας υπολογίζεται από μια απλή γραμμική 

συνάρτηση η οποία ορίζεται ως εξής:  

 

Ποσοστό αντιστοιχίας = 
το σύνολο των βαθμών συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων 

το σύνολο των βαθμών για τις απαιτήσεις της αγγελίας
 * 100 

 

Το σύνολο των βαθμών για τις απαιτήσεις της αγγελίας υπολογίζεται ως εξής: Κάθε 

παράμετρος της αγγελίας που δεν είναι κενή αντιστοιχεί σε έναν βαθμό όμως υπάρχουν 

και παράμετροι που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα και αντιστοιχούν σε 2 βαθμούς.  

 

Το σύνολο των βαθμών συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων υπολογίζεται ως εξής: Κάθε 

παράμετρος των βιογραφικών που ταιριάζει ακριβώς με την αντίστοιχη παράμετρο της 

αγγελίας δίνει 1 βαθμό ενώ υπάρχουν και παράμετροι με μεγαλύτερη βαρύτητα οι ο-

ποίες όταν ταιριάζουν με αυτές της αγγελίας δίνουν 2 βαθμούς. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978915002425#!
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 Τέλος, για να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος και να απα-

ντηθεί το έκτο και τελευταίο ερώτημα της έρευνας, αν δηλαδή θα είναι αποτελεσματικό 

το νέο σύστημα, θα διεξαχθεί μια έρευνα με ένα δείγμα από πραγματικά δεδομένα. Θα 

συγκριθούν τα μέτρα θέσης ολόκληρου του δείγματος με τα μέτρα θέσης μέρους του 

δείγματος που θα είναι τα αποτελέσματα του νέου συστήματος. Σκοπός αυτού είναι να 

διαπιστωθεί αν το κριτήριο που εμπεριέχεται στο σύστημα για την εμφάνιση μέρους 

των αντιστοιχιών είναι αποτελεσματικό. Δηλαδή, αν το να παρουσιαστούν οι 20 υπο-

ψήφιοι με το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχίας και πάνω από 70%, για κάθε αγγελία, 

είναι περισσότερο αποτελεσματικό από το να παρουσιαστούν όλοι οι υποψήφιοι για 

κάθε αγγελία. Η προσπάθεια αυτή θα γίνει μέσω του καθορισμού του μεγέθους του 

δείγματος (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Παναγιώτα, 2015, 

σελ. 31). Τέλος, θα παρουσιαστούν τα στοιχεία μιας αγγελίας που επιλέχθηκε τυχαία, 

ενός υποψηφίου που προτείνει το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία και ενός υ-

ποψηφίου που δε προτάθηκε από το σύστημα για την εν λόγω αγγελία. Σκοπός αυτού 

είναι να εξαχθούν συμπεράσματα ως προς το αν όντως το σύστημα θα έπρεπε να εμ-

φανίσει τον πρώτο υποψήφιο και όχι τον δεύτερο. Τα συμπεράσματα αυτά θα διεξα-

χθούν με την μέθοδο της παρατήρησης (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, 

Λάλου Παναγιώτα, 2015). Για να υλοποιηθεί η έρευνα αυτή, απαιτείται η συλλογή 

πληροφοριών από κάποια ενεργή εταιρία για να χρησιμοποιηθούν ως δείγμα. Οι πλη-

ροφορίες που απαιτούνται είναι ορισμένες αγγελίες εργασίας που έχουν αναρτηθεί από 

την εταιρία στο παρελθόν, τα βιογραφικά που συνέλεξε η εταιρία για τις αγγελίες αυτές 

και τέλος ποιος εργαζόμενος επιλέχθηκε για κάθε θέση εργασίας. Τα δεδομένα που θα 

συλλεχθούν θα περαστούν στο σύστημα που θα υλοποιηθεί με σκοπό να παρατηρηθεί 

αν οι υποψήφιοι που τελικά επέλεξε η εταιρία για κάθε αγγελία εργασίας θα εμφανίζο-

νται ως προτεινόμενοι για την αντίστοιχη αγγελία στο σύστημα. Αν όντως οι υποψήφιοι 

εργαζόμενοι που επέλεξε η εταιρία εμφανιστούν στους προτεινόμενους από το σύ-

στημα για την εκάστοτε αγγελία και αν το δείγμα της εν λόγω έρευνας κριθεί αξιόπιστο, 

τότε το σύστημα θα αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό.  
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4 Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων 

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει η προσπάθεια να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα 

της παρούσας εργασίας. Αρχικά, θα μελετηθούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα υποβο-

ήθησης εύρεσης εργασίας στην ελληνική αγορά προσφοράς και ζήτησης εργασίας ως 

προς τις διαδικασίες που απαιτούνται από τους χρήστες τους, τα οφέλη που προσφέ-

ρουν σ’ αυτούς αλλά και τις ελλείψεις τους. Με τον τρόπο αυτό, θα απαντηθούν τα δυο 

πρώτα ερευνητικά ερωτήματα που προαναφέρθηκαν. Έπειτα, θα  αναλυθεί και θα υλο-

ποιηθεί το νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας. Το νέο σύστημα θα προσεγ-

γιστεί θεωρητικά ώστε να επισημανθούν οι λειτουργίες που θα πρέπει να εμπεριέχονται 

σε αυτό και να απαντηθεί το τρίτο ερευνητικό ερώτημα εάν δηλαδή είναι δυνατό να 

δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας το οποίο να αυτομα-

τοποιεί περισσότερο τις υπάρχουσες διαδικασίες. Εν συνεχεία, θα παρουσιαστεί ο τρό-

πος που θα ενσωματωθούν αντικειμενικά κριτήρια στο σύστημα για να παρουσιαστούν 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε εργαζομένου. Έτσι, θα απαντηθεί το τέταρτο ερευ-

νητικό ερώτημα, εάν δηλαδή είναι εφικτό να παρουσιαστούν τα ποιοτικά χαρακτηρι-

στικά κάθε υποψήφιου εργαζομένου με αντικειμενικά κριτήρια. Ακόμα, θα παρουσια-

στεί ο αλγόριθμος που θα υπολογίζει το ποσοστό αντιστοιχίας των αγγελιών με τα βιο-

γραφικά των υποψηφίων. Έτσι, θα απαντηθεί και το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα, δη-

λαδή, «Πως θα υπολογιστεί το ποσοστό αντιστοιχίας των αγγελιών με τα βιογραφικά 

των υποψήφιων εργαζομένων;». Έπειτα, θα υλοποιηθεί το νέο σύστημα και θα παρου-

σιαστεί η υλοποίησή του. Και τέλος, θα πραγματοποιηθεί μια έρευνα ώστε να αξιολο-

γηθεί η αποτελεσματικότητά του και να απαντηθεί και το τελευταίο ερευνητικό ερώ-

τημα, εάν δηλαδή θα είναι αποτελεσματικό το νέο σύστημα.  

 

 Οι διαδικασίες που απαιτούνται από τους χρήστες για τις ιστοσελίδες υπο-

βοήθησης εύρεσης εργασίας 

 

Στην παρούσα στιγμή, θα γίνει η προσπάθεια να απαντηθεί το πρώτο ερευνη-

τικό ερώτημα της παρούσας εργασίας, δηλαδή, «Ποιες είναι οι διαδικασίες που απαι-

τούνται από τα διαθέσιμα συστήματα εύρεσης εργασίας για την επίτευξη των στόχων 
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των χρηστών τους;». Οι υπάρχουσες ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας δια-

φοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την εμφάνιση του συστήματος, τον τρόπο αναζή-

τησης των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και τις απαιτήσεις του συστήματος για να ο-

λοκληρωθεί η διαδικασία. Για παράδειγμα άμα απαιτείται η εγγραφή του υποψήφιου 

εργαζόμενου για να αποστείλει το βιογραφικό του ή άμα εμφανίζεται στην αγγελία το 

e-mail του εργοδότη για να στείλει εκεί το βιογραφικό του. Όμως, κατά βάση οι διαδι-

κασίες οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν από τους χρήστες μοιάζουν αρκετά μεταξύ 

τους σε όλες τις ιστοσελίδες, συνεπώς θα διατυπωθούν μαζικά.  

 

Οι εργοδότες οι οποίοι επιθυμούν να καταχωρήσουν την αγγελία τους, εγγρά-

φονται στο σύστημα, έπειτα εισέρχονται στον λογαριασμό τους και καταχωρούν την 

αγγελία τους συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία που απαιτούνται για κάθε ιστοσε-

λίδα. Ορισμένες ιστοσελίδες ρωτάνε τον χρήστη για πόσο διάστημα θέλει να είναι δη-

μοσιευμένη η αγγελία του, άλλες έχουν προκαθορισμένο διάστημα για μια δημοσιευ-

μένη αγγελία, συνήθως έναν μήνα. Για την καταχώρηση της αγγελίας μπορεί να απαι-

τείται κάποιο χρηματικό ποσό, ορισμένες ιστοσελίδες διαθέτουν πακέτα αγγελιών τα 

οποία συμφέρουν περισσότερο τον εργοδότη οικονομικά. Υπάρχουν και ιστοσελίδες 

που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Συνεπώς, αν απαιτείται κάποιο χρηματικό 

ποσό, ο χρήστης πρέπει να καταβάλει το ποσό αυτό για να ολοκληρωθεί η διαδικασία 

και να δημοσιευθεί η αγγελία του. Έπειτα, η αγγελία του προσελκύει κάποιον αριθμό 

υποψηφίων οι οποίοι αποστέλλουν το βιογραφικό τους είτε στο e-mail του αρμόδιου 

για την προβολή των βιογραφικών, είτε μέσω του συστήματος της εκάστοτε ιστοσελί-

δας, είτε επικοινωνούν με τον αρμόδιο τηλεφωνικά. Ο υπεύθυνος για την αξιολόγηση 

των βιογραφικών, αξιολογεί τα βιογραφικά που έχει λάβει και επιλέγει τους υποψή-

φιους που θεωρεί πως διαθέτουν τα προσόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την θέση 

εργασίας που προσφέρει, για να επικοινωνήσει μαζί τους και να τους καλέσει για μια 

πρώτη συνέντευξη.    

 

Όσον αφορά στους υποψήφιους εργαζόμενους, που επιθυμούν να αναζητήσουν 

κενές θέσεις εργασίας, αρχικά επισκέπτονται την ιστοσελίδα εύρεσης εργασίας που ε-

πιθυμούν. Σε ορισμένες από αυτές μπορούν να αναζητήσουν αγγελίες εργασίας χωρίς 

να έχουν εγγραφεί στο σύστημα, οι υποψήφιοι αποστέλλουν το βιογραφικό τους στο 
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αναγραφόμενο e-mail του υπεύθυνου για την αγγελία ή επικοινωνούν μαζί του τηλε-

φωνικά. Άλλες απαιτούν την ύπαρξη του λογαριασμού και την καταχώρηση του βιο-

γραφικού τους για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους 

μέσω του συστήματος. Κάποιες από αυτές απαιτούν και την συμπλήρωση κάποιας φόρ-

μας ώστε να ενημερώνονται μελλοντικά για τις νέες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν 

με τις προτιμήσεις τους μέσω e-mail. Από τη στιγμή που ο υποψήφιος θα αποστείλει 

το βιογραφικό του, ενδέχεται να λάβει ένα ενημερωτικό e-mail το οποίο θα τον ενημε-

ρώνει πως το βιογραφικό του έχει αποσταλεί επιτυχώς στην συγκεκριμένη επιχείρηση 

που έκανε αίτηση, αυτό εξαρτάται από τις λειτουργίες της κάθε ιστοσελίδας. Έπειτα 

θα περιμένει  να λάβει κάποια απάντηση από τον αρμόδιο της επιχείρησης για τα βιο-

γραφικά, μέσω e-mail ή τηλεφώνου. Η απάντηση αυτή μπορεί να είναι είτε θετική είτε 

αρνητική. Σε περίπτωση που είναι θετική, συνήθως ο αρμόδιος προτείνει στον υποψή-

φιο να κανονίσουν κάποια συνάντηση για να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη. 

 

 Όταν ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες από την μεριά του εργοδότη και του 

υποψηφίου, τα συστήματα των ιστοσελίδων υποβοήθησης εύρεσης εργασίας έχουν ο-

λοκληρώσει το έργο τους. Η κάλυψη της διαθέσιμης θέσης εργασίας από κάποιον από 

τους ενδιαφερόμενους, βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στην κρίση του αρμόδιου για 

την αξιολόγηση των υποψηφίων εργαζομένων. Εάν επιλέξει να προσλάβει κάποιον από 

τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν περάσει από τα στάδια των συνεντεύξεων, των 

οποίων ο αριθμός είναι και πάλι στην κρίση του υπευθύνου της διαδικασίας, τότε, το 

σύστημα της ιστοσελίδας που επέλεξε να δημοσιεύσει την αγγελία αποδεικνύεται απο-

τελεσματικό γι’ αυτόν και για τον υποψήφιο που έχει προσλάβει, αφού έχει επιτευχθεί 

ο στόχος και των δυο.   

 

 Τα οφέλη που προσφέρουν οι ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας 

στους χρήστες 

 

Ο στόχος των χρηστών των ιστοσελίδων αυτών διαφέρει ανάλογα με την ιδιότητα 

τους. Οι εργοδότες επιθυμούν να συλλέξουν βιογραφικά τα οποία εμπεριέχουν προσό-

ντα των υποψήφιων εργαζομένων τα οποία είναι σχετικά με τα κριτήρια που απαιτούν 

για να στελεχώσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Άμεσος στόχος τους είναι να βρουν 
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τον κατάλληλο εργαζόμενο που ταιριάζει περισσότερο στην θέση εργασίας που προ-

σφέρουν, όμως έχουν και έμμεσο στόχο, ο οποίος είναι να συλλέξουν τα βιογραφικά 

τον οποίων τα στοιχεία ταιριάζουν στους τομείς της επιχείρησης για να τα χρησιμοποι-

ήσουν μελλοντικά σε περίπτωση που διαθέτουν μια επιπλέον κενή θέση εργασίας. Από 

την άλλη μεριά, οι εν δυνάμει εργαζόμενοι, επιθυμούν να ενταχθούν στο δυναμικό μιας 

επιχείρησης, η οποία θα τους προσφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη προς αυτούς συγκριτικά 

με άλλες επιχειρήσεις.  

 

Η μέθοδος εύρεσης εργασίας μέσω του διαδικτύου φαίνεται να είναι πολύ αποτε-

λεσματική σε σύγκριση με τις άλλες μεθόδους. Προσφέρει στους χρήστες αρκετά ο-

φέλη τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω μέσω της αξιολόγησης τους από την ερευ-

νήτρια. Για να απαντηθεί το πρώτο μέρος του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, δη-

λαδή, να διατυπωθούν τα πλεονεκτήματα των διαθέσιμων ιστοσελίδων υποβοήθησης 

εύρεσης εργασίας, πραγματοποιείται μια έρευνα πεδίου και η ερευνήτρια δρα ως συμ-

μετέχον – παρατηρητής (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Πανα-

γιώτα, 2015, σελ. 43) για να αποσαφηνίσει τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών 

κατά την δικιά της άποψη. 

 

Για τους εργοδότες μιας επιχείρησης ή τους υπεύθυνους υπαλλήλους της επιχείρησης 

οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την διαδικασία αυτή, τα οφέλη που προσφέρουν οι ιστοσε-

λίδες αυτές είναι: 

 Μεγάλη ευκολία στην καταχώρηση και δημοσίευση της εκάστοτε αγγελίας, α-

φού το μόνο που χρειάζονται είναι ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο διαδί-

κτυο. Επίσης, οι περισσότερες ιστοσελίδες παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες 

προς τους χρήστες για να κατανοήσουν ακριβώς τις ενέργειες που πρέπει να 

εκτελέσουν.  

 Η καταχώρηση και δημοσίευση της αγγελίας απαιτεί πολύ λίγο χρόνο. Από τη 

στιγμή που ο χρήστης θα ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του, το σύστημα είναι 

διαθέσιμο προς αυτόν για να εκτελέσει οποιαδήποτε ενέργεια επιθυμεί. Η κα-

ταχώρηση της αγγελίας, απαιτεί πολύ λίγο χρόνο από τον χρήστη. Έπειτα, η 
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αγγελία συνήθως ελέγχεται από τους αρμόδιους του συστήματος και αν την ε-

γκρίνουν δημοσιεύεται χωρίς ο χρήστης να εκτελέσει κάποια παραπάνω ενέρ-

γεια. Παράλληλα, ο χρήστης λαμβάνει κάποιο ενημερωτικό e-mail το οποίο α-

ναγράφει είτε πως η αγγελία του έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί, είτε τις αλλαγές 

που πρέπει να κάνει ο χρήστης για να θεωρηθεί η αγγελία του έγκυρη.  

 Το χρηματικό ποσό που απαιτείται από ορισμένες ιστοσελίδες για την δημοσί-

ευση αγγελιών δεν είναι μεγάλης αξίας, παρόλα αυτά, υπάρχουν και ιστοσελί-

δες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. Συνεπώς, ο χρήστης μπορεί να 

επιλέξει κάποια από τις ιστοσελίδες που η δημοσίευση αγγελιών γίνεται δω-

ρεάν, για να μην επιβαρυνθεί το χρηματικό ποσό αυτό. 

 Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν παράλληλα πολλές αγγελίες για διαφο-

ρετικές θέσεις εργασίας σε κάποια ιστοσελίδα από τον λογαριασμό τους. Έτσι, 

σε περίπτωση που επιθυμούν να καλύψουν περισσότερες από μια θέσεις εργα-

σίας, μπορούν να εκτελέσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται παράλληλα.  

 Οι χρήστες, μπορούν να δημοσιεύσουν κάποια αγγελία για μια συγκεκριμένη 

θέση εργασίας σε πολλές από τις διαθέσιμες ιστοσελίδες με σκοπό να συλλέ-

ξουν περισσότερα βιογραφικά, αφού θα προβληθεί σε περισσότερους ενδιαφε-

ρόμενους.  

 Τα βιογραφικά που συλλέγουν οι αρμόδιοι της διαδικασίας για να τα αξιολογή-

σουν, βρίσκονται όλα μαζί είτε στο e-mail του, είτε στην εκάστοτε ιστοσελίδα 

που δημοσίευσαν την αγγελίας τους. Έτσι, η σύγκρισή τους γίνεται πιο εύκολα 

και ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί στα βιογρα-

φικά που έχει λάβει. 

 

Για τους υποψήφιους εργαζόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν από κάποια επι-

χείρηση, τα οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας εί-

ναι τα εξής: 

 

 Οι εν δυνάμει εργαζόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες υποβοή-

θησης εύρεσης εργασίας και να αναζητήσουν τις κενές θέσεις εργασίας χωρίς 

να είναι εγγεγραμμένοι στο εκάστοτε σύστημα. Υπάρχουν ιστοσελίδες που δεν 

προϋποθέτουν την ύπαρξη λογαριασμού από τον χρήστη για να αποστείλει το 

βιογραφικό του αλλά, στα στοιχεία της αγγελίας προβάλλεται το e-mail ή το 
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τηλέφωνο του υπεύθυνου της κάθε επιχείρησης για την αξιολόγηση των βιο-

γραφικών ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί του. 

Υπάρχουν και άλλες ιστοσελίδες οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη του λογαρια-

σμού του χρήστη για να αποστείλει το βιογραφικό του. Οι ιστοσελίδες αυτές, 

είναι εύκολες στη χρήση τους (user-friendly) και έτσι η εγγραφή του υποψηφίου 

στο σύστημα είναι μια εύκολη διαδικασία. Ο χρήστης, για να εγγραφεί στο σύ-

στημα, πρέπει να συμπληρώσει μια φόρμα με τα στοιχεία που απαιτούνται και 

να ανεβάσει το βιογραφικό του, έπειτα μπορεί να το αποστείλει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση επιθυμεί.  

 Τα περισσότερα συστήματα από αυτά, παρέχουν την λειτουργία της αναζήτη-

σης. Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τις κενές θέσεις εργασίας που επιθυμεί 

ανάλογα με την κατηγορία που τον ενδιαφέρει, με την πόλη που επιθυμεί να 

εργαστεί, με το όνομα της επιχείρησης ή με το είδος της απασχόλησης που προ-

σφέρει η επιχείρηση. Έτσι, του δίνεται η δυνατότητα της προβολής μόνο των 

αγγελιών που τον ενδιαφέρουν.  

 Ο χρήστης, μπορεί να αναζητήσει τις θέσεις εργασίας που προσφέρονται και να 

αποστείλει το βιογραφικό του, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί και από οποιοδή-

ποτε σημείο επιθυμεί αφού, το μόνο που απαιτείται είναι ένα τερματικό (ηλε-

κτρονικός υπολογιστής, tablet ή κινητό τηλέφωνο) συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. 

 Οι υπηρεσίες όλων των ιστοσελίδων αυτών, παρέχονται δωρεάν προς τους υ-

ποψήφιους εργαζόμενους.  

 Ο χρήστης, μπορεί να συγκρίνει εύκολα τις θέσεις εργασίας οι οποίες είναι δη-

μοσιευμένες και να κρίνει ποια θέση θα ταίριαζε καλύτερα στα προσόντα του 

και την προσωπικότητά του, αφού οι αγγελίες αυτές είναι συγκεντρωμένες στο 

εκάστοτε σύστημα.  

 Ο υποψήφιος εργαζόμενος, μπορεί να αποστείλει το βιογραφικό του σε πολλές 

επιχειρήσεις χωρίς περιορισμό.  

 Επίσης, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί πολλές ή ακόμα και όλες τις ιστο-

σελίδες για να επιτευχθεί ο στόχος του, δηλαδή να έρθει σε επικοινωνία με τους 

υπεύθυνους της διαδικασίας αξιολόγησης ανθρωπίνου δυναμικού και έπειτα να 

προσληφθεί από κάποια επιχείρηση.  

 Σε ορισμένες από τις ιστοσελίδες αυτές, οι οποίες προϋποθέτουν την ύπαρξη 

λογαριασμού του υποψηφίου στο σύστημα τους, υπάρχει η δυνατότητα της 
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προβολής των επιχειρήσεων των οποίων οι αρμόδιοι έχουν προβάλει το βιογρα-

φικό τους. Η συγκεκριμένη λειτουργία, βοηθάει τον χρήστη να γνωρίζει για 

ποιες επιχειρήσεις έχει φτάσει πιο κοντά στον στόχο του, χωρίς όμως αυτό να 

προϋποθέτει πως το βιογραφικό του έχει αξιολογηθεί θετικά. 

 Τέλος, σε ορισμένες ιστοσελίδες υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης του υπο-

ψηφίου για τις νέες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με τις προτιμήσεις του 

μέσω e-mail ή η ενημέρωσή του για όλες τις νέες θέσεις εργασίας που δημοσι-

εύονται στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσω ενός ενημερωτικού newsletter e-

mail. Έτσι, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να επισκέπτονται συνεχώς 

τις ιστοσελίδες για να ελέγξουν αν υπάρχουν θέσεις εργασίας παρόμοιες με αυ-

τές που επιθυμούν. 

 

 Οι ελλείψεις των συστημάτων υποβοήθησης εύρεσης εργασίας 

 

Παρόλο που τα διαθέσιμα συστήματα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας προσφέ-

ρουν το μεγαλύτερο όφελος στους χρήστες τους συγκριτικά με τις άλλες μεθόδους εύ-

ρεσης εργασίας, έχουν ορισμένες ελλείψεις. Οι ελλείψεις αυτές, θα αποσαφηνιστούν 

μέσω της έρευνας πεδίου που πραγματοποίησε η ερευνήτρια με τον ρόλο του συμμε-

τέχον – παρατηρητή (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Πανα-

γιώτα, 2015, σελ. 43). Με την διατύπωση των ελλείψεων αυτών, απαντάται το δεύτερο 

μέρος του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος, δηλαδή, «Ποια τα μειονεκτήματα των 

διαθέσιμων συστημάτων εύρεσης εργασίας για ένα απλό χρήστη;». 

 

 Κάθε ιστοσελίδα ξεχωριστά έχει αρκετές ελλείψεις, αφού δεν παρέχουν όλες 

τις ίδιες λειτουργίες. Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε μαζικά τις ελλείψεις των ιστοσε-

λίδων αυτών. Πρόκειται για λειτουργίες οι οποίες είτε δεν εφαρμόζονται σε κανένα 

από αυτά τα συστήματα στις ιστοσελίδες που απευθύνονται στις Ελληνικές θέσεις ερ-

γασίας είτε για υπάρχουσες λειτουργίες οι οποίες χρήζουν βελτίωσης. 
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Τα μειονεκτήματα των λειτουργιών των συστημάτων που αφορούν στους εργοδότες ή 

στους υπαλλήλους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διαδικασία αξιολόγησης του αν-

θρώπινου δυναμικού είναι τα παρακάτω: 

 Η συλλογή των βιογραφικών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Από τη στιγμή 

που η αγγελία δημοσιεύεται σε κάποια ιστοσελίδα απαιτείται ένα χρονικό διά-

στημα για να συλλεχθούν όλα τα βιογραφικά. Στις περισσότερες ιστοσελίδες το 

διάστημα το οποίο η αγγελία βρίσκεται δημοσιευμένη ορίζεται από τον χρήστη 

με κάποιους περιορισμούς, σε άλλες το διάστημα αυτό είναι προκαθορισμένο 

από το σύστημα. Οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή επιθυμούν να προβάλ-

λουν τα βιογραφικά που έχουν λάβει, όμως για την καλύτερη αξιολόγηση τους 

θα πρέπει να τα συγκρίνουν μεταξύ τους για να εντοπίσουν τα στοιχεία εκείνων 

που ταιριάζουν καλύτερα με τις απαιτήσεις τους. Συνεπώς, η αξιολόγηση γίνε-

ται καλύτερα, μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η συλλογή τους.  

 Η αξιολόγηση των βιογραφικών είναι μια διαδικασία στην οποία απαιτείται 

χρόνος από τον αρμόδιο της κάθε επιχείρησης για να αξιολογήσει όλα τα βιο-

γραφικά ένα - ένα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται επηρεάζεται από τον 

όγκο των βιογραφικών που έχει λάβει. Ο όγκος αυτός καθορίζεται από πολλούς 

παράγοντες. Αν πρόκειται για μια γνωστή, μεγάλη επιχείρηση, ο όγκος αυτός 

θα είναι μεγαλύτερος, αφού οι περισσότεροι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα θέλουν 

να εργαστούν σε μια μεγάλη επιχείρηση. Επίσης, αν στην αγγελία αναγράφεται 

ένας ελκυστικός μισθός, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι περισσότεροι. Ακόμα, άμα 

ο τίτλος της θέσης εργασίας που προσφέρεται είναι ελκυστικός προς τους εν-

διαφερόμενους, τότε ο όγκος των βιογραφικών που θα λάβει θα είναι μεγάλος. 

Τέλος, σε περίπτωση που ο χρήστης δημοσιεύσει την αγγελία του σε περισσό-

τερες από μια ιστοσελίδες, θα προβληθεί σε περισσότερους ενδιαφερόμενους 

και έτσι θα λάβει περισσότερα βιογραφικά. 

  Τα στοιχεία των βιογραφικών που συλλέγονται δεν ταιριάζουν πάντα με τα 

απαιτούμενα προσόντα της θέσης εργασίας, έτσι ο χρόνος που απαιτείται για 

την αξιολόγησή τους δεν είναι πάντα αποδοτικός. Όμως η προβολή τους είναι 

αναπόφευκτη διότι, ο αρμόδιος διαβάζει όλα τα βιογραφικά που έχει λάβει ένα 

- ένα ξεχωριστά για να τα αξιολογήσει και να καταλήξει στο συμπέρασμα αν 

τα προσόντα του κάθε υποψηφίου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του για την 

θέση εργασίας , έπειτα διαλέγει τους υποψήφιους των οποίων τα βιογραφικά 
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ταιριάζουν περισσότερο στην θέση που προσφέρει για να επικοινωνήσει μαζί 

τους, με σκοπό να συναντηθούν ώστε να γίνει μια πρώτη συνέντευξη. 

 Ο υποψήφιος εργαζόμενος προβάλλει τα προσόντα του στο βιογραφικό του ό-

πως επιθυμεί, ωστόσο υπάρχει η πιθανότητα τα στοιχεία αυτά να είναι ψευδή. 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του που ενδεχομένως προβάλλει στο 

βιογραφικό του, είναι αποτέλεσμα της ατομικής του αξιολόγησης και επομένως 

υποκειμενικά. Επίσης, προβάλλει μόνο τα χαρακτηριστικά εκείνα που θεωρεί 

πως είναι θετικά στοιχεία για την αξιολόγηση του βιογραφικού του. Έτσι, ο 

χρήστης δεν μπορεί να κρίνει αν τα στοιχεία που προβάλλονται στο βιογραφικό 

του κάθε υποψηφίου είναι αληθή.  

 Τέλος, ένας ανασταλτικός παράγοντας για τους χρήστες είναι η δημοσίευση 

των στοιχείων της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν. Για να δημοσιευθεί μια αγ-

γελία στα συστήματα αυτά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση κά-

ποιων στοιχείων της εταιρίας. Τα απαραίτητα στοιχεία κρίνονται από το σύ-

στημα της εκάστοτε ιστοσελίδας. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι το όνομα 

της εταιρίας, ο κλάδος που ανήκει, η διεύθυνση της ή η περιοχή που έχει την 

έδρα της και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου για την αξιολόγηση του 

ανθρωπίνου δυναμικού (όνομα, e-mail, τηλέφωνο). Δεν διαθέτουν όλες οι ιστο-

σελίδες τις ίδιες απαιτήσεις αλλά σε όλες υπάρχουν ορισμένες από αυτές.  Με-

ρικοί από τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενδεχομένως να μην επιθυμούν την δη-

μοσίευση των στοιχείων της εταιρίας τους στο διαδίκτυο για προσωπικούς λό-

γους. Συνεπώς, η μέθοδος αυτή δεν είναι η κατάλληλη για τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις για την εύρεση του ανθρώπινου δυναμικού που θα τις στελεχώ-

σουν.  

 

Τα μειονεκτήματα των λειτουργιών των συστημάτων που αφορούν στους εν δυνάμει 

εργαζόμενους είναι τα παρακάτω: 

 Οι υποψήφιοι εργαζόμενοι εισέρχονται σε κάποιο σύστημα υποβοήθησης εύ-

ρεσης εργασίας της επιλογής τους για να αναζητήσουν τις κενές θέσεις εργα-

σίας που τους ενδιαφέρουν. Συνηθίζουν να αναζητούν θέσεις εργασίας που α-

ντιστοιχούν στο αντικείμενο σπουδών τους ή αυτές που είναι παρόμοιες με ε-
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κείνες που έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν. Υπάρχει και η περίπτωση να ανα-

ζητούν θέσεις εργασίας οι οποίες δεν είναι σχετικές με την προϋπηρεσία τους 

αλλά να θεωρούν πως τους ταιριάζουν και να θέλουν να απασχοληθούν σε κά-

ποιον διαφορετικό τομέα. Συνήθως, οι χρήστες αναζητούν συγκεκριμένες θέ-

σεις εργασίας, όχι απαραίτητα σε μια ειδικότητα, αλλά σίγουρα απορρίπτουν 

τις ειδικότητες που δεν επιθυμούν να απασχοληθούν. Υπάρχουν συστήματα υ-

ποβοήθησης εύρεσης εργασίας που εμφανίζουν όλες τις αγγελίες χωρίς να δια-

θέτουν την δυνατότητα αναζήτησης της ειδικότητας. Σε αυτές τις ιστοσελίδες, 

οι υποψήφιοι δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις θέσεις που θεωρούν πως είναι 

οι κατάλληλες γι’ αυτούς.  Επίσης, υπάρχουν ιστοσελίδες στις οποίες οι λει-

τουργία αναζήτησης ομαδοποιεί τις ειδικότητες ανά κατηγορίες, σε αυτές οι 

χρήστες προσπαθούν να εντοπίσουν τις αγγελίες που τους ενδιαφέρουν σε μι-

κρότερο αριθμό καταχωρήσεων, όμως και πάλι είναι αναπόφευκτο να μην προ-

βάλουν αγγελίες που δεν τους ενδιαφέρουν. Τέλος, σε κάθε αγγελία, εμφανίζο-

νται τα απαραίτητα επιθυμητά προσόντα των εν δυνάμει εργαζομένων, τα οποία 

οι χρήστες δεν είναι σε θέση να τα γνωρίζουν προτού προβληθεί η αγγελία και 

υπάρχει περίπτωση να μην τους ταιριάζει η προσφερόμενη θέση εργασίας α-

κόμα και αν τα κριτήρια αναζήτησης του συστήματος λειτουργούν σωστά. Συ-

νεπώς, σε κάθε περίπτωση οι χρήστες είναι αναγκασμένοι να εξετάζουν και κά-

ποιες από τις αγγελίες που τελικά δεν τους ενδιαφέρουν.  

 Από τη στιγμή που οι υποψήφιοι εργαζόμενοι θα αποστείλουν το βιογραφικό 

τους σε κάποια επιχείρηση, ενδέχεται να περάσει αρκετό χρονικό διάστημα μέ-

χρις ότου λάβουν κάποια απάντηση. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως προαναφέρ-

θηκε απαιτείται ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί η συλλογή 

των βιογραφικών από τις επιχειρήσεις. Με βάση το γεγονός αυτό, υπάρχει η 

περίπτωση οι υποψήφιοι να έχουν προσληφθεί από άλλη επιχείρηση στο χρο-

νικό διάστημα αυτό ενώ θα μπορούσε η συγκεκριμένη θέση εργασίας να ήταν 

καταλληλότερη για αυτούς. Επίσης, είναι πολύ συχνό οι υποψήφιοι να έχουν 

ξεχάσει την θέση εργασίας στην οποία έχουν αποστείλει το βιογραφικό τους 

στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει. Το γεγονός αυτό δεν είναι απαραίτητα 

αρνητικό, αλλά θα ήταν καλό στην πρώτη τηλεφωνική επαφή με τον υπεύθυνο 

της επιχείρησης για την αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού, ο υποψήφιος 

να θυμάται για ποια θέση εργασίας πρόκειται.  
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 Με βάση την έρευνα των Plummer Maria, Hiltz Starr Roxanne και Plotnick 

Linda με θέμα Predicting Intentions to Apply for Jobs Using Social Networking 

Sites: An Exploratory Study (Plummer Maria, Hiltz Starr Roxanne & Plotnick 

Linda 2011), της οποίας ο πρωταρχικός στόχος είναι η μελέτη της συμπεριφο-

ράς των χρηστών των συστημάτων υποβοήθησης εύρεσης εργασίας και κατά 

πόσο οι παράγοντες που την επηρεάζουν συνάδουν με αυτούς των υπόλοιπων 

πληροφοριακών συστημάτων, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ανησυχούν πολύ για 

την δημοσίευση των προσωπικών τους στοιχείων μέσω των συστημάτων υπο-

βοήθησης εύρεσης εργασίας. Η ανησυχία για την προστασία της ιδιωτικής τους 

ζωής, είναι αποτρεπτικός παράγοντας για την χρήση των συστημάτων αυτών, 

ωστόσο, η μέθοδος αυτή για εύρεση εργασίας είναι η πιο αποδοτική και έτσι 

μετριάζονται οι επιπτώσεις της ανησυχίας αυτής. 

 

 Ανάλυση και Σχεδίαση του νέου συστήματος υποβοήθησης εύρεσης 

εργασίας 

 

Η ανάλυση του νέου συστήματος θα γίνει σύμφωνα με τον κύκλο ανάπτυξης ενός 

πληροφοριακού συστήματος κατά Dennis et al (Dennis Alan, Wixom Barbara Haley, 

Tegarden David, 2010). Τα στάδια του κύκλου ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστή-

ματος είναι η προετοιμασία (Planning), η ανάλυση (Analysis), ο σχεδιασμός (Design) 

και η υλοποίηση (implementation). Κατά την φάση της προετοιμασίας, θα ασχολη-

θούμε με τον λόγο τον οποίο θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σύστημα. Στην 

φάση της ανάλυσης,  επικεντρωνόμαστε στα εξής ερωτήματα, ποιος θα χρησιμοποιήσει 

το σύστημα, τι θα κάνει, που και πότε θα χρησιμοποιηθεί. Στην ουσία, αναλύουμε τις 

απαιτήσεις του συστήματος, δηλαδή τις ανάγκες που θα πρέπει να καλύψει. Στην φάση 

της σχεδίασης εστιάζουμε στο πως θα λειτουργεί το σύστημα μας καθώς και στο πως 

θα δείχνει. Και τέλος, στην φάση της υλοποίησης, δημιουργούμε το νέο σύστημα.  

 

 Το νέο σύστημα αυτό, θα είναι μια ιστοσελίδα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας 

στην οποία θα γίνει η προσπάθεια να ενσωματωθούν τα οφέλη των διαθέσιμων συστη-

μάτων αλλά και των συστημάτων που έχουν μελετηθεί σε επιστημονικό επίπεδο, τα 
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οποία έχουν ως στόχο να καλύψουν τις ίδιες ανάγκες. Παράλληλα θα γίνει η προσπά-

θεια να εξαλειφθούν οι ελλείψεις των προαναφερθέντων συστημάτων μέσω της λει-

τουργικότητάς του προς υλοποίηση συστήματος που εξετάζουμε. 

 

4.4.1 Προετοιμασία - Planning 

 

 Στο στάδιο της προετοιμασίας θα επικεντρωθούμε στον λόγο για τον οποίο υ-

πάρχει η ανάγκη ύπαρξης του νέου συστήματος. Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο φά-

σεις, την εκκίνηση του έργου - project initiation όπου αποτυπώνονται οι στόχοι και οι 

προσδοκίες από το νέο σύστημα και την διαχείριση του έργου - Project Management, 

όπου προσδιορίζονται οι ενέργειες διαχείρισης του. Σύμφωνα με τον Dennis et al 

(Dennis Alan, Wixom Barbara Haley, Tegarden David, 2010), το στάδιο αυτό απαιτεί 

το 15% του συνολικού χρόνου για την ανάπτυξη του συστήματος. 

 

4.4.2 Έναρξη Έργου - Project Initiation 

4.4.2.1 Προσδιορισμός Έργου 

 

 Οι υπάρχουσες ιστοσελίδες υποβοήθησης εύρεσης εργασίας έχουν ως στόχο να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους. Όπως προαναφέρθηκε οι ανάγκες αυτές 

διακρίνονται ανάλογα με την ιδιότητα του χρήστη. Οι χρήστες των συστημάτων αυτών 

χωρίζονται σε δυο κατηγορίες. Αυτές αφορούν τους εργοδότες ή τους υπαλλήλους οι 

οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση του ανθρωπίνου δυναμικού, όπου στόχος 

τους είναι να καλύψουν μια κενή θέση εργασίας και να συλλέξουν βιογραφικά για μελ-

λοντική χρήση  καθώς και τους υποψήφιους εργαζόμενους, οι οποίοι αναζητούν την 

κατάλληλη θέση εργασίας γι’ αυτούς για να προσληφθούν από την εκάστοτε επιχεί-

ρηση.  

 

Οι ανάγκες των χρηστών καλύπτονται εν μέρη με την ύπαρξη των διαθέσιμων 

ιστοσελίδων, ωστόσο, με βάση την παραπάνω μελέτη εντοπίστηκαν ορισμένες ελλεί-

ψεις στην λειτουργία τους. Οι ιστοσελίδες διερευνήθηκαν μαζικά για να εντοπιστούν 
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τα οφέλη που προσφέρουν και οι ελλείψεις τους ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο σύ-

στημα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας, το οποίο θα εκμεταλλεύεται την εξέλιξη της 

τεχνολογίας ώστε να καλύπτονται περισσότερες ανάγκες.  

 

Το νέο σύστημα αυτό θα είναι μια ιστοσελίδα υποβοήθησης εύρεσης εργασίας 

με όνομα Easy Hire το οποίο θα έχει ως στόχο να βελτιστοποιήσει, να αυτοματοποιήσει 

και να ανασχεδιάσει ορισμένες διαδικασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη 

των αναγκών των χρηστών. 
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4.4.2.2 Αίτηση Συστήματος - System Request 

 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται συνοπτικά η αίτηση συστήματος, στην ο-

ποία συμπεριλαμβάνονται το όνομα του έργου, οι ανάγκες που θα προσπαθήσει να κα-

λύψει  το σύστημα αυτό, οι απαιτήσεις του συστήματος και κάποια ειδικά ζητήματα. 

 

Πίνακας 2: Αίτηση Συστήματος - System Request 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ– SYSTEM REQUEST 

Όνομα έργου –  

Project name: 

Easy Hire 

 

Επιχειρηματική ανάγκη – 

 Business need: 

 Ενσωμάτωση των θετικών στοιχείων που προσφέρουν τα ήδη υπάρχο-

ντα συστήματα 

 Βελτίωση των λειτουργιών των διαθέσιμων συστημάτων 

 Αυτοματοποίηση ορισμένων διαδικασιών 

 Μείωση του χρόνου για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

 

Επιχειρηματικές  

απαιτήσεις –  

Business Requirements: 

 Διατήρηση των θετικών στοιχείων που προσφέρουν τα διαθέσιμα συ-

στήματα  

 Βελτιστοποίηση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαδικασιών 

 Αυτοματοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης βιογραφικών 

 Ενσωμάτωση αντικειμενικών κριτηρίων για το προφίλ του υποψήφιου 

εργαζομένου 

 Προστασία των επιχειρηματικών στοιχείων 

 Διαφορετικά δικαιώματα χρηστών 

 Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων των χρηστών. 

 

Ειδικά ζητήματα –  

Special Issues: 

 Τελική προθεσμία παράδοσης: Φεβρουάριος 2018 

 Ασφάλεια δεδομένων 

 Μικρό κόστος 

 Φιλικό προς το χρήστη 

 Εύκολα επεκτάσιμο 
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4.4.2.3 Μελέτη Σκοπιμότητας - Feasibility Study 

 

 Μελετώντας λεπτομερέστερα το προς υλοποίηση σύστημα, εξετάζονται τα είδη 

ρίσκου και οι παράγοντες που επιδρούν στο έργο. Οι παράγοντες αυτοί είναι τεχνικοί, 

οικονομικοί, εταιρικοί αλλά και οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξή 

του.  

 Τεχνική Σκοπιμότητα 

 Το σύστημα είναι εφικτό να κατασκευαστεί εφόσον οι απαιτήσεις του είναι σε 

συγκεκριμένα πλαίσια και δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιας δύσκολης λειτουρ-

γίας. 

 Ενδείκνυται η εξοικείωση από τη μεριά των χρηστών του αφού χρησιμοποιούν 

ήδη τέτοιου είδους συστήματα.  

 Το μέγεθος του έργου είναι διαχειρίσιμο από την άποψη της ανάλυσης και της 

υλοποίησής του. 

 Το σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητο αφού δεν απαιτείται η σύνδεση του με κά-

ποιο άλλο υπάρχον σύστημα.  

 

 Οικονομική Σκοπιμότητα 

 Για την ανάλυση και υλοποίηση του συστήματος δεν δαπανήθηκε καμία χρη-

ματική αξία εφόσον η παρούσα ανάπτυξη του συστήματος έγινε για ερευνητικούς σκο-

πούς και δεν απαιτήθηκε κάποια λειτουργία επί πληρωμή. 

 

 Στόχος του συστήματος δεν είναι η κερδοφορία συνεπώς το σύστημα δεν πα-

ρέχει τις λειτουργίες του έναντι χρηματικής αξίας. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που το 

σύστημα είναι διαθέσιμο προς τους χρήστες και έχει αρκετά μεγάλη επισκεψιμότητα, 

θα μπορούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του προς τις επιχειρήσεις έναντι πληρωμής όπως 

και οι άλλες ιστοσελίδες του κλάδου.  

 

Για τους χρήστες του συστήματος υπάρχει το οικονομικό όφελος εφόσον η ιστο-

σελίδα θα παρέχει τις υπηρεσίες της δωρεάν σε περίπτωση που τεθεί σε λειτουργία. 
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4.4.3 Ανάλυση Συστήματος 

 

 Στο στάδιο αυτό θα καθοριστούν οι απαιτήσεις του συστήματος οι οποίες δια-

κρίνονται σε λειτουργικές και μη λειτουργικές, και εκφράζουν τις απαιτήσεις των χρη-

στών - user requirements του συστήματος, δηλαδή τις λειτουργίες που πρέπει να δια-

θέτει το νέο σύστημα. Επίσης θα αναλυθεί η ροή των διαδικασιών του συστήματος. 

Σύμφωνα με τον Dennis et al (Dennis Alan, Wixom Barbara Haley, Tegarden David, 

2010), το στάδιο της ανάλυσης απαιτεί το 20% του συνολικού χρόνου του κύκλου ζωής 

ενός πληροφοριακού συστήματος. 

 

4.4.3.1 Απαιτήσεις 

 

 Λειτουργικές Απαιτήσεις - Functional requirements 

 

 Γενικές - Για όλες τις ιδιότητες των χρηστών 

 

 Δυνατότητα υπενθύμισης του κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, σε περίπτωση 

που δεν τον θυμούνται οι χρήστες.  

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τον διαχειριστή του συστήματος για την επίλυση 

προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης κατά την χρήση του συ-

στήματος ή για τυχόν απορίες που μπορεί να του προκύψουν για την εκτέλεση 

των διαδικασιών. 

 Το e-mail που θα καταχωρήσει ο χρήστης να είναι μοναδικό ώστε οι χρήστες 

να έχουν όλες τις πληροφορίες που επιθυμούν σε έναν λογαριασμό.  

 

 Για τους εργοδότες ή τους υπαλλήλους υπεύθυνους για την αξιολόγηση ανθρώ-

πινου δυναμικού. 

 

 Δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα ανεξάρτητα άμα ο χρήστης είναι εγγεγραμ-

μένος και σε άλλα παρόμοια συστήματα. 

 Διασφάλιση των πληροφοριών του. Οι πληροφορίες που θα καταχωρήσει ο 

χρήστης στο σύστημα να μην είναι διαθέσιμες προς τους άλλους χρήστες. 
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 Δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη της επιχείρησης σε περί-

πτωση που δεν είναι ικανοποιημένος από το σύστημα. Σε περίπτωση που ο χρή-

στης επιθυμεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, τα στοιχεία που έχει καταχω-

ρήσει διαγράφονται από την βάση δεδομένων και δεν απενεργοποιείται απλά ο 

λογαριασμό του. Έτσι, διασφαλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων του. 

  Δυνατότητα επεξεργασίας των στοιχείων της επιχείρησης και του χρήστη του 

συστήματος που έχει καταχωρήσει κατά την εγγραφή του, σε περίπτωση λάθος 

καταχώρησης ή αλλαγής των στοιχείων αυτών. 

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τον διαχειριστή του συστήματος. Ο χρήστης μπο-

ρεί να αποστείλει κάποιο μήνυμα στον διαχειριστή και να λάβει κάποια απά-

ντηση που θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του. 

  Δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων αγγελιών για κενές θέσεις εργασίας. 

 Δυνατότητα καταχώρησης απεριόριστων απαιτήσεων για τα προσόντα του επι-

θυμητού υποψηφίου εργαζομένου σε κάθε αγγελία. 

 Δυνατότητα προβολής όλων των αγγελιών που έχει καταχωρήσει ανά πάσα 

στιγμή. 

 Δυνατότητα διαγραφής κάποιας αγγελίας από το σύστημα.  

 Από τη στιγμή που ο χρήστης θα καταχωρήσει την αγγελία του, το σύστημα θα 

εκτελέσει την αναζήτηση των βιογραφικών που τα κριτήριά τους ταιριάζουν 

πάνω από 70% με τα κριτήρια της αγγελίας.  

 Το σύστημα θα καταχωρεί στη βάση δεδομένων του τα 20 βιογραφικά με το 

μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχίας των κριτηρίων. Έτσι ο χρήστης δεν θα χρειά-

ζεται να εξετάσει πολλά βιογραφικά αλλά μόνο αυτά που έχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό αντιστοιχίας με τις απαιτήσεις της εκάστοτε αγγελίας. 

 Δυνατότητα προβολής υποψήφιων εργαζομένων για κάθε αγγελία ανά πάσα 

στιγμή.  

 Δυνατότητα προβολής του ποσοστού αντιστοιχίας των βιογραφικών με την αγ-

γελία. 

 Δυνατότητα προβολής των βιογραφικών των προτεινόμενων υποψήφιων εργα-

ζομένων ανά πάσα στιγμή. 

 Μαζί με το βιογραφικό του υποψηφίου, θα προβάλλονται και τα ποιοτικά χα-

ρακτηριστικά της προσωπικότητάς του τα οποία έχουν αντληθεί από ένα ερω-

τηματολόγιο ψυχολογίας το οποίο έχει απαντήσει ο υποψήφιος εργαζόμενος 

κατά την εγγραφή του.  
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 Για τους εν δυνάμει εργαζομένους 

 

 Δυνατότητα εγγραφής στο σύστημα ανεξάρτητα άμα ο χρήστης είναι εγγεγραμ-

μένος και σε άλλα παρόμοια συστήματα. 

 Για την εγγραφή του χρήστη στο σύστημα θα απαιτείται η καταχώρηση ορισμέ-

νων από τα προσωπικά τους στοιχεία, η καταχώρηση του βιογραφικού του και 

η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ψυχολογίας . Οι καταχωρήσεις αυτές θα 

γίνονται μέσω της συμπλήρωσης των απαιτούμενων πεδίων για τις φόρμες που 

αφορούν την εγγραφή του υποψηφίου.  

 Δυνατότητα διαγραφής του λογαριασμού του χρήστη σε περίπτωση που δεν εί-

ναι ικανοποιημένος από το σύστημα ή σε περίπτωση που προσληφθεί από κά-

ποια επιχείρηση και δεν επιθυμεί να προτείνεται το βιογραφικό του από το σύ-

στημα για άλλες  αγγελίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγράψει 

τον λογαριασμό του, τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται από την 

βάση δεδομένων και δεν απενεργοποιείται απλά ο λογαριασμό του. Έτσι, δια-

σφαλίζεται η ασφάλεια των στοιχείων του. 

 Δυνατότητα εμφάνισης του βιογραφικού του σε όποια επιχείρηση έχει καταχω-

ρήσει κάποια αγγελία που τα κριτήρια της ταιριάζουν πάνω από 70% με τα κρι-

τήρια του βιογραφικού του χρήστη. 

 Δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών του στοιχείων που έχει καταχωρή-

σει σε περίπτωση λάθος καταχώρησης ή αλλαγής των στοιχείων αυτών. 

 Δυνατότητα αλλαγής του κωδικού πρόσβασής του για το σύστημα. 

  Δυνατότητα προβολής του βιογραφικού του. 

 Δυνατότητα αλλαγής των στοιχείων του βιογραφικού του. 

 Δυνατότητα επικοινωνίας με τον διαχειριστή του συστήματος. Ο χρήστης μπο-

ρεί να αποστείλει κάποιο μήνυμα στον διαχειριστή και να λάβει κάποια απά-

ντηση που θα εμφανίζεται στον λογαριασμό του. 

 Δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη για τις επιχειρήσεις που έχει προβληθεί 

το βιογραφικό τους.  
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 Για τον διαχειριστή του συστήματος 

 

 Ο λογαριασμός του διαχειριστή θα έχει διαφορετική εμφάνιση και διαφορετικές 

λειτουργίες από τους υπόλοιπους χρήστες του συστήματος. 

 Δυνατότητα προβολής των μηνυμάτων που λαμβάνει από τους χρήστες του συ-

στήματος ή τους εν δυνάμει χρήστες για τυχόν απορίες που μπορεί να έχουν για 

τη λειτουργία του συστήματος ή για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσουν 

κατά την χρήση του. 

 Δυνατότητα αποστολής κάποιου μηνύματος σε κάποιον από τους χρήστες του 

συστήματος. Το μήνυμα αυτό θα παραλειφθεί από τον χρήστη μέσω του λογα-

ριασμού του. 

 Δυνατότητα αλλαγής του e-mail και του κωδικού πρόσβασής του. 

 

 Μη λειτουργικές απαιτήσεις - Nonfunctional requirements 

 

 Επιχειρησιακές απαιτήσεις – Operational 

 

 Το σύστημα θα λειτουργεί μέσω Web. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ο-

ποιουδήποτε Web Browser από τους παρακάτω : Google Chrome, Mozilla Fire-

fox, Windows Internet Explorer.  

 Θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης του συστήματος από οποιοδήποτε τερμα-

τικό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, Smartphone κινητά). 

 Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στην βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένη 

το σύστημα. 

 Το περιβάλλον του συστήματος θα είναι φιλικό προς τον χρήστη ( user- 

friendly). Θα εμφανίζονται μηνύματα καθοδήγησης για τους χρήστες, ώστε να 

είναι εύκολα διαχειρίσιμο. 

 

 Απόδοσης – Performance 

 

  Απόκριση χρόνου μικρότερη του ενός δευτερολέπτου. Το σύστημα θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται άμεσα στις εναλλαγές των σελίδων και στην εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων από την βάση δεδομένων. 
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 Διαθεσιμότητα όλες τις ημέρες του χρόνου. Το σύστημα θα πρέπει να λειτουρ-

γεί ακατάπαυστα εφόσον η απαίτηση των χρηστών είναι η χρήση του σε οποια-

δήποτε χρονική περίοδο. 

 Δυνατότητα για Real time Update. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εμφά-

νισης όλων των δεδομένων που απαιτούνται ακόμα και αμέσως μετά την κατα-

χώρησή τους. 

 

 Ασφάλειας – Security 

 

 Δημιουργία λογαριασμών για κάθε χρήστη ξεχωριστά. Ο κάθε χρήστης θα μπο-

ρεί να εισέλθει στο σύστημα πληκτρολογώντας το e-mail και τον κωδικό που ο 

ίδιος έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του.  

 Καθορισμός ρόλων των χρηστών. Οι χρήστες του συστήματος μπορούν να εγ-

γραφούν στο σύστημα καθορίζοντας την ιδιότητά τους. Οι ρόλοι που είναι δια-

θέσιμοι είναι του εργοδότη, του υποψήφιου εργαζομένου και του διαχειριστή. 

 Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που δημιουργούν λογαριασμό στο σύστημα δεν 

θα είναι πουθενά ορατά παρά μόνο στον χρήστη του συστήματος της εκάστοτε 

επιχείρησης.  

 

 Πολιτιστικές και Πολιτικές 

 

 Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα εφόσον απευθύνεται 

στην ελληνική αγορά προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

 

4.4.3.2 Η ροή των διαδικασιών που απαιτούνται από τους χρήστες 

 

 Για τη χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας απαιτούνται ορισμένες διαδικασίες οι 

οποίες πρέπει να εκτελεστούν από τους χρήστες. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να γίνουν 

με την παρακάτω σειρά για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα και να επιτευχθούν οι 

στόχοι των χρηστών. 
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 Αρχικά, όλοι όσοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα μπορούν να διαβάσουν τις ο-

δηγίες χρήσης του συστήματος και μπορούν να αποστείλουν ένα μήνυμα στον διαχει-

ριστή του μέσω της φόρμας επικοινωνίας του. Τα πεδία αυτά βρίσκονται στο μενού της 

ιστοσελίδας.  

 

Για τους υπεύθυνους αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού κάποιας επιχείρησης, οι 

διαδικασίες που απαιτούνται είναι οι εξής: 

 Ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, αν δεν διαθέτει λογαριασμό, τον δη-

μιουργεί. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του θα πρέπει να επιλέξει την ιδιότητα 

του και να επιλέξει το πεδίο "Εγγραφή ως εργοδότης". Έπειτα, πρέπει να εισάγει τα 

στοιχεία του μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας. Τα στοιχεία αυτά είναι Όνομα, Ε-

πίθετο, E-mail, Κωδικός, να επαληθεύσει τον κωδικό, Όνομα Εταιρίας, Περιγραφή Ε-

ταιρίας, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Χώρα, Πόλη και Ταχυδρομικό Κώδικα. 

Για να καταχωρήσει τα στοιχεία του πρέπει να πατήσει το κουμπί "ΟΚ". Ο χρήστης 

πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία για να του επιτρέψει το σύστημα να ενεργοποιή-

σει τον λογαριασμό του, επίσης, το e-mail που θα πληκτρολογήσει θα πρέπει να μην 

χρησιμοποιείται ήδη από κάποιον άλλον χρήστη και τέλος, θα πρέπει ο κωδικός πρό-

σβασης που πληκτρολόγησε και η επαλήθευσή του να είναι σε αντιστοιχία. Σε κάθε 

περίπτωση το σύστημα θα του εμφανίσει ένα ενημερωτικό μήνυμα για να γνωρίζει αν 

δημιουργήθηκε ο λογαριασμό του ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τα παραπάνω 

για την δημιουργία του λογαριασμού του.  

 

 Όταν ο χρήστης διαθέτει λογαριασμό στο σύστημα, θα πρέπει να πληκτρολο-

γήσει το e-mail και τον κωδικό που έχει δηλώσει για να εισέλθει στον λογαριασμό του. 

Σε περίπτωση που έχει ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να πατήσει πάνω στο πεδίο 

"Ξεχάσατε τον κωδικό σας;", να πληκτρολογήσει το e-mail που έχει δηλώσει στο σύ-

στημα και να λάβει ένα μήνυμα στο e-mail του, στο οποίο θα αναγράφεται το κωδικός 

πρόσβασής του.  
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Διάγραμμα 1: Είσοδος του εργοδότη στο σύστημα 

 

Από τη στιγμή που ο χρήστης εισέλθει στον λογαριασμό του, μπορεί να επιλέξει 

να εκτελέσει ανάμεσα από τις παρακάτω ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές είναι η καταχώ-

ρηση αγγελίας, η προβολή των αγγελιών, να προβάλει τα μηνύματα που έχει λάβει από 

το σύστημα, η επεξεργασία των στοιχείων της εταιρίας, να αποσυνδεθεί από τον λογα-

ριασμό του ή να τον διαγράψει. 

 

Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να καταχωρήσει ο χρήστης κάποια αγγελία 

είναι οι εξής. Ο χρήστης επιλέγει το πεδίο "Καταχώρηση νέας αγγελίας". Έπειτα, συ-

μπληρώνει την φόρμα για την καταχώρηση της αγγελίας. Η φόρμα αυτή εμπεριέχει 

στοιχεία που αφορούν την περιγραφή της θέσης εργασίας που προσφέρει και τα επιθυ-

μητά προσόντα που επιθυμεί να έχει ο εργαζόμενος για αυτήν την θέση. Τα επιθυμητά 

προσόντα του εργαζόμενου, εμπεριέχουν τις απαιτήσεις του χρήστη ως προς το φύλλο 

και την ηλικία του εργαζόμενου, την απαίτηση της εκπλήρωσης των στρατιωτικών του 

υποχρεώσεων, την επαγγελματική του εμπειρία, την εκπαίδευσή του, τις ξένες γλώσσες 

με τις οποίες έχει άνεση στην επικοινωνία, το επίπεδο των ψηφιακών του δεξιοτήτων 

και το είδος του διπλώματος οδήγησης που κατέχει. Όταν ο χρήστης συμπληρώσει κά-

ποια πεδία ή και όλα, τα οποία τον ενδιαφέρουν ως προς τα προσόντα του εργαζόμενου 

πρέπει να πατήσει το κουμπί "OK" για να καταχωρηθεί η αγγελία του. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την καταχώρηση της αγγελίας του είναι να συμπληρωθεί τουλάχιστον 

η περιγραφή της θέσης εργασίας που προσφέρει. Όταν η αγγελία του καταχωρηθεί, το 
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σύστημα του κάνει την ερώτηση άμα θέλει να προσθέσει περισσότερες απαιτήσεις για 

τον υποψήφιο και του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει να πατήσει το κουμπί "ΝΑΙ" ή 

το "ΟΧΙ". Σε περίπτωση που ο χρήστης πατήσει το κουμπί "ΝΑΙ" , εμφανίζεται μια 

φόρμα στην οποία μπορεί να συμπληρώσει περισσότερες απαιτήσεις για τον υποψήφιο 

ως προς την επαγγελματική του εμπειρία, το εκπαιδευτικό του επίπεδο ή τις ξένες 

γλώσσες. Κάθε φορά που θέλει να εισάγει μια απαίτηση θα πρέπει να πατάει το κουμπί 

"ΕΙΣΑΓΩΓΗ", το σύστημα εμφανίζει ένα ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχή κατα-

χώρηση του και τον ρωτάει ξανά άμα θέλει να προσθέσει κι άλλες απαιτήσεις για τον 

υποψήφιο. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ο χρήστης πατήσει το 

κουμπί "ΟΧΙ". Σε περίπτωση που πατήσει "ΝΑΙ" και τελικά δεν επιθυμεί να καταχω-

ρήσει κάποια παραπάνω απαίτηση, του δίνεται η δυνατότητα να πατήσει "ΕΠΙ-

ΣΤΡΟΦΗ" και να επιστρέψει στην σελίδα όπου το σύστημα τον ρωτάει άμα θέλει να 

καταχωρήσει επιπλέον απαιτήσεις για τον υποψήφιο και να πατήσει το κουμπί "ΟΧΙ" 

για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Όταν πατήσει το κουμπί "ΟΧΙ", ο χρήστης επιστρέ-

φει στην αρχική οθόνη του λογαριασμού του.  

 

Για να δει τις αγγελίες που έχει καταχωρήσει, αρκεί να πατήσει την "Προβολή 

αγγελιών". Έπειτα, εμφανίζονται οι αγγελίες που έχει καταχωρήσει συμπεριλαμβανο-

μένων όλων των στοιχείων που έχει καταχωρήσει σε αυτές. Μπορεί να διαγράψει κά-

ποια αγγελία πατώντας το κουμπί "ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ". Επίσης, μπορεί να προ-

βάλει τους προτεινόμενους υποψηφίους εργαζομένους για κάθε αγγελία, πατώντας το 

κουμπί "ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ". Άμα πατήσει το κουμπί 

"ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ",  εμφανίζονται τα στοιχεία της 

εκάστοτε αγγελίας και ένας πίνακας με τους 20 προτεινόμενους, από το σύστημα, υπο-

ψήφιους εργαζόμενους οι οποίοι διαθέτουν στο βιογραφικό τους στοιχεία που ταιριά-

ζουν με τα στοιχεία της αγγελίας πάνω από 70%. Ο πίνακας αυτός εμπεριέχει το επί-

θετο και το όνομα του υποψηφίου, το ποσοστό που ταιριάζουν τα στοιχεία του με αυτά 

της αγγελία και ένα κουμπί "CV", το οποίο άμα το πατήσει ο χρήστης θα προβάλει το 

βιογραφικό του εκάστοτε υποψηφίου. Στο βιογραφικό του εμφανίζονται τα προσωπικά 

του στοιχεία, τα στοιχεία του βιογραφικού του και τα χαρακτηριστικά της προσωπικό-

τητάς του. Η αξιολόγηση των 20 πιο ταιριαστών βιογραφικών για την θέση εργασίας 

που έχει καταχωρήσει, βρίσκεται πλέον καθαρά στην κρίση του χρήστη. 
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Για να δει ο χρήστης τα μηνύματα που έχει λάβει από τον διαχειριστή του συ-

στήματος πρέπει να πατήσει στο πεδίο του λογαριασμού του "Μηνύματα". Έπειτα, 

προβάλλεται ένας πίνακας ο οποίος εμπεριέχει το όνομα του αποστολέα του μηνύματος 

(From), το μήνυμα που το έχει αποστείλει (Message) και ένα πεδίο εν ονόματι Seen το 

οποίο δείχνει αν ο χρήστης έχει διαβάσει το μήνυμα που έχει λάβει ή όχι για να γνωρίζει 

αν κάποιο μήνυμα είναι καινούργιο. Επίσης, στην αρχική οθόνη του λογαριασμού του, 

στο πεδίο Μηνύματα, εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων, έτσι ο χρήστης δεν 

χρειάζεται να ελέγχει αν έχει καινούργια μηνύματα. 

 

Αν ο χρήστης επιθυμεί να αλλάξει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για τον 

λογαριασμό του, επιλέγει το πεδίο "Επεξεργασία στοιχείων εταιρίας". Εκεί εμφανίζο-

νται τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει και από δίπλα μια φόρμα στην οποία μπορεί να 

καταχωρήσει τα στοιχεία που επιθυμεί να καταχωρηθούν έναντι των ήδη υπαρχόντων. 

Για να καταχωρηθούν τα νέα στοιχεία ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί "ΑΛ-

ΛΑΓΗ" και το σύστημα τον ενημερώνει για την επιτυχή αλλαγή των στοιχείων του. 

Εάν πατήσει το κουμπί "ΑΚΥΡΟ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ" δεν αλλάζει κανένα στοιχείο του 

και επιστρέφει στην αρχική οθόνη του λογαριασμού του.  Εάν ο χρήστης επιθυμεί να 

αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του, πρέπει να πατήσει το πεδίο "Αποσύνδεση" και 

μεταφέρεται στην αρχική σελίδα του συστήματος. Σε περίπτωση που επιθυμεί να δια-

γράψει τον λογαριασμό του, πρέπει να πατήσει το πεδίο "Διαγραφή λογαριασμού εται-

ρίας". Το σύστημα τον ρωτάει αν είναι σίγουρος πως θέλει να διαγράψει τον λογαρια-

σμό του. Αν πατήσει το κουμπί "ΝΑΙ"  τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει διαγράφο-

νται ολοκληρωτικά από την βάση δεδομένων για την διασφάλιση των στοιχείων του. 

Αν πατήσει "ΟΧΙ" επιστρέφει στην αρχική οθόνη του λογαριασμού του. 
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Διάγραμμα 2: Ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης με την ιδιότητα του εργοδότη 

 

 

Για τη χρήση της ιστοσελίδας από τους υποψήφιους εργαζόμενους απαιτούνται οι πα-

ρακάτω ενέργειες. 

 Ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, αν δεν διαθέτει λογαριασμό, τον δη-

μιουργεί. Για τη δημιουργία του λογαριασμού του θα πρέπει να επιλέξει την ιδιότητα 

του και να επιλέξει το πεδίο "Εγγραφή ως υποψήφιος". Έπειτα, πρέπει να εισάγει τα 

προσωπικά του στοιχεία μέσω της συμπλήρωσης μιας φόρμας. Τα στοιχεία αυτά είναι 

Όνομα, Επίθετο, Φύλλο, Ημερομηνία Γέννησης, E-mail, Κωδικός, να επαληθεύσει τον 

κωδικό, Διεύθυνση, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Χώρα, Πόλη και Ταχυδρομικό Κώδικα. 

Για να καταχωρήσει τα στοιχεία του πρέπει να πατήσει το κουμπί "ΟΚ". Ο χρήστης 

πρέπει να συμπληρώσει όλα τα πεδία για να του επιτρέψει το σύστημα να ενεργοποιή-

σει τον λογαριασμό του, επίσης, το e-mail που θα πληκτρολογήσει θα πρέπει να μην 

χρησιμοποιείται ήδη από κάποιον άλλον χρήστη και τέλος, θα πρέπει ο κωδικός πρό-

σβασης που πληκτρολόγησε και η επαλήθευσή του να είναι σε αντιστοιχία. Σε κάθε 

περίπτωση το σύστημα θα του εμφανίσει ένα ενημερωτικό μήνυμα για να γνωρίζει αν 

καταχωρήθηκαν τα προσωπικά του στοιχεία ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τα 

παραπάνω για την καταχώρησή τους. Έπειτα, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει μια 

φόρμα για να καταχωρήσει τα στοιχεία του βιογραφικού του. Τα πεδία που πρέπει να 

συμπληρώσει είναι η σύντομη περιγραφή του εαυτού του, η επιθυμητή θέση εργασίας, 
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ένα σύντομο μήνυμα προς τους εργοδότες, στοιχεία για την επαγγελματική του εμπει-

ρία, στοιχεία για την εκπαίδευσή του, οι ξένες γλώσσες στις οποίες έχει άνεση στην 

επικοινωνία, το επίπεδο των ψηφιακών του δεξιοτήτων, άλλες δεξιότητες που τυχόν να 

έχει, τον τύπο του διπλώματος οδήγησης που έχει και όποια άλλη πρόσθετη πληροφο-

ρία επιθυμεί να αναγράφεται στο βιογραφικό του. Για να καταχωρηθούν τα στοιχεία 

του βιογραφικού του πρέπει να πατήσει το κουμπί "OK", μπορεί να συμπληρώσει ό-

ποια στοιχεία από τη φόρμα επιθυμεί και τα άλλα να τα αφήσει κενά, δεν απαιτείται η 

συμπλήρωση όλης της φόρμας. Μετά την υποβολή της φόρμας αυτής, το σύστημα το 

ρωτάει άμα θέλει να προσθέσει περισσότερα στοιχεία στο βιογραφικό του. Εάν πατήσει 

το κουμπί "ΝΑΙ", εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία μπορεί να συμπληρώσει περισ-

σότερες πληροφορίες για το βιογραφικό του ως προς την επαγγελματική του εμπειρία, 

το εκπαιδευτικό του επίπεδο ή τις ξένες γλώσσες. Κάθε φορά που θέλει να εισάγει 

κάποιο επιπλέον στοιχείο, θα πρέπει να πατάει το κουμπί "ΕΙΣΑΓΩΓΗ", το σύστημα 

εμφανίζει ένα ενημερωτικό μήνυμα για την επιτυχή καταχώρηση του και τον ρωτάει 

ξανά άμα θέλει να προσθέσει κι άλλες πληροφορίες για το βιογραφικό του. Η διαδικα-

σία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ο χρήστης πατήσει το κουμπί "ΟΧΙ". Σε περί-

πτωση που πατήσει "ΝΑΙ" και τελικά δεν επιθυμεί να καταχωρήσει κάποια παραπάνω 

πληροφορία, του δίνεται η δυνατότητα να πατήσει "ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩ-

ΡΗΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ" και να επιστρέψει στην σελίδα όπου το σύστημα τον ρωτάει 

άμα θέλει να καταχωρήσει επιπλέον στοιχεία για το βιογραφικό του και να πατήσει το 

κουμπί "ΟΧΙ" για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της 

δημιουργίας του λογαριασμού του, απαιτείται η συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 

με 60 γενικές ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις είναι τα δεδομένα που χρησιμο-

ποιεί το σύστημα για να υπολογίσει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του. Όταν 

ο χρήστης πατήσει το κουμπί "ΟΚ", ενώ έχει απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και μόνο 

τότε, η δημιουργία του λογαριασμού του έχει ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση το σύ-

στημα του εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα, είτε για την επιτυχή εγγραφή του υποψη-

φίου, είτε για την έλλειψη κάποιας απάντησης.  
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Διάγραμμα 3: Είσοδος του υποψηφίου στο σύστημα 

 

 

Από τη στιγμή που ο χρήστης διαθέτει λογαριασμό στο σύστημα, πληκτρολογεί 

το e-mail του και τον κωδικό πρόσβασής του στην αρχική οθόνη της ιστοσελίδας και 

μεταφέρεται στην αρχική οθόνη του λογαριασμού του. Εκεί μπορεί να δει το βιογρα-

φικό του από το πεδίο "Προβολή Βιογραφικού", να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής 

του, να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία του που καταχώρησε, να δει τα μηνύματα 

που έλαβε από τον διαχειριστή του συστήματος, να δει σε ποιες εταιρίες έχει προβληθεί 

το βιογραφικό του, να αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό του ή να τον διαγράψει από 

το σύστημα, διαγράφοντας όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει για την προστασία 

των ιδιωτικών του στοιχείων.  
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Διάγραμμα 4 Ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης με την ιδιότητα του υποψήφιου εργαζόμενου 

 

 

 

Για τον διαχειριστή του συστήματος, οι ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει είναι οι 

εξής. 

 Ο διαχειριστής του συστήματος, δεν εγγράφεται σε αυτό, το e-mail και ο κωδι-

κός του έχουν οριστεί στη βάση δεδομένων. Ο διαχειριστής πληκτρολογεί το e-mail 

του και τον κωδικό του και μεταφέρεται στον μοναδικό λογαριασμό του διαχειριστή. 

Εκεί μπορεί να δει τα μηνύματα που του έχουν αποσταλεί μέσω της φόρμας της επι-

κοινωνίας, μπορεί να αποστείλει μήνυμα σε κάποιον από τους χρήστες του συστήματος 

το οποίο θα εμφανιστεί στον δικό του λογαριασμό και τέλος, μπορεί να αλλάξει τα 

στοιχεία πρόσβασής του στο σύστημα.  

 

Διάγραμμα 5 Ενέργειες που μπορεί να πραγματοποιήσει ο χρήστης με την ιδιότητα του διαχειριστή 
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4.4.4 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 

 

 Μετά από την θεωρητική ανάλυση της νέας ιστοσελίδας υποβοήθησης εύρεσης 

εργασίας Easy Hire, στο στάδιο αυτό, το οποίο σύμφωνα με τον Dennis et al (Dennis 

Alan, Wixom Barbara Haley, Tegarden David, 2010) απαιτεί περίπου το 35% του συ-

νολικού απαιτούμενου χρόνου για τη δημιουργία του συστήματος, θα παρακολουθή-

σουμε πως εμφανίζεται η ιστοσελίδα αυτή στις οθόνες των χρηστών της. 

 

Σε όλες τις σελίδες τις ιστοσελίδας, εμφανίζεται το μενού της το οποίο περι-

λαμβάνει το λογότυπό της και πεδία όπου μεταφέρουν τον χρήστη στην αρχική οθόνη 

τις ιστοσελίδας, στην σελίδα όπου βρίσκονται οι οδηγίες του συστήματος και στην σε-

λίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή και μια φόρμα επικοι-

νωνίας. Επιπλέον, σε κάθε σελίδα υπάρχει το υποσέλιδο της.   

 

Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται η μορφή του συστήματος. Κάθε εικόνα 

απεικονίζει την μορφή μιας σελίδας του. Κάποιες σελίδες από αυτές είναι στατικές 

όπως η σελίδα που εμπεριέχει τις οδηγίες για τους χρήστες. Άλλες είναι δυναμικές, 

δηλαδή αλληλεπιδρούν με την βάση δεδομένων είτε για την καταχώρηση δεδομένων 

σε αυτήν, είτε για την προβολή τους.  
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Εικόνα 1: Η αρχική οθόνη της ιστοσελίδας 

 

 

Εικόνα 2: Η σελίδα με τις οδηγίες για τους χρήστες του συστήματος 
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Εικόνα 3: Η σελίδα επικοινωνίας του συστήματος 

 

 

Εικόνα 4: Επιλογή της ιδιότητας του χρήστη για την εγγραφή του 
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Εικόνα 5: Επαναφορά κωδικού πρόσβασης 

 

 

Εικόνα 6: Φόρμα για την εγγραφή του εργοδότη 
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Εικόνα 7: Εγγραφή του υποψηφίου - Καταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων 

 

 

 

Εικόνα 8: Αρχική οθόνη του λογαριασμού του εργοδότη 
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Εικόνα 9: Αρχική οθόνη του λογαριασμού του υποψηφίου 

 

Εικόνα 10: Περιεχόμενο στον λογαριασμό του διαχειριστή 
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4.4.5 Υλοποίηση του συστήματος 

 

 Στο σημείο αυτό, το σύστημα υλοποιείται και ελέγχεται. Σύμφωνα με τον 

«Dennis et al» (Dennis Alan, Wixom Barbara Haley, Tegarden David, 2010), το στάδιο 

της υλοποίησης απαιτεί περίπου το 30% του συνολικού απαιτούμενου χρόνου για τη 

δημιουργία του.  Παρακάτω θα αναλυθούν οι βασικοί αλγόριθμοι που θα χρησιμοποι-

ηθούν στο σύστημα για τον υπολογισμό των αποτελεσμάτων του, ο σχεδιασμός της 

βάσης δεδομένων του συστήματος καθώς επίσης και τα βασικά τμήματα του κώδικα 

που υλοποιήθηκε για να λειτουργεί το σύστημα. 

 

4.4.5.1 Περιγραφή των βασικών αλγορίθμων του συστήματος 

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει η περιγραφή των δυο βασικών αλγορίθμων του συ-

στήματος. Του αλγορίθμου για τον υπολογισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

υποψηφίου και του αλγορίθμου για την αντιστοιχία των βιογραφικών των υποψήφιων 

με τις αγγελίες.  

 

4.4.5.1.1 Αλγόριθμος για τον υπολογισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

υποψήφιου εργαζομένου 

 

Για τον υπολογισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υποψηφίων εργαζο-

μένων, απαιτείται να υλοποιηθεί ένας αλγόριθμος ο οποίος θα δέχεται ως δεδομένα τις 

απαντήσεις των υποψηφίων σε 60 ερωτήσεις γενικού περιεχομένου και θα έχει ως α-

ποτέλεσμα το επίπεδο που κατέχει κάθε υποψήφιος σε κάθε χαρακτηριστικό της προ-

σωπικότητας του. Ο αλγόριθμος αυτός θα υλοποιηθεί σύμφωνα με το βιβλίο More Psy-

chometric testing - 1000 new ways to assess your personality, creativity intelligence 

and lateral thinking (Carter Philip and Russell Ken, 2003) και απαντάει στο τέταρτο 

ερευνητικό ερώτημα. Η απάντηση είναι θετική, δηλαδή, είναι εφικτό να παρουσια-

στούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κάθε υποψήφιου εργαζομένου με αντικειμενικά 

κριτήρια, αρκεί να υλοποιηθεί η τεχνική υπολογισμού τους όπως περιγράφεται στο βι-

βλίο More Psychometric testing - 1000 new ways to assess your personality, creativity 
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intelligence and lateral thinking (Carter Philip and Russell Ken, 2003) στο νέο σύ-

στημα. Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος υποχρεούται να απαντήσει σε ένα τεστ προσω-

πικότητας με 60 ερωτήσεις γενικού περιεχομένου κατά την εγγραφή του. Οι απαντή-

σεις που δίνει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι τα δεδομένα που δέχεται ο αλγόριθμος. Για 

παράδειγμα θα αναλύσουμε πως θα υπολογιστεί ένα χαρακτηριστικό της προσωπικό-

τητας του. Κάθε χαρακτηριστικό αντιστοιχεί σε πέντε ερωτήσεις. Οι απαντήσεις που 

μπορεί να δώσει ο χρήστης είναι «ΝΑΙ», «ΔΕΝ ΞΕΡΩ» και «ΟΧΙ».  

 

Θέτουμε a το σύνολο των βαθμών για ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

του υποψηφίου. Το a αρχικά αρχικοποιείται με μηδέν (a = 0). Για κάθε απάντηση 

«ΝΑΙ» που θα δώσει ο χρήστης, στο a προστίθενται 2 βαθμοί (a = a + 2). Για κάθε 

απάντηση «ΔΕΝ ΞΕΡΩ» που θα δώσει ο χρήστης, στο a προστίθεται1 βαθμός (a = a + 

1). Και για κάθε απάντηση «ΟΧΙ» που θα δώσει ο χρήστης, στο a προστίθενται 0 βαθ-

μοί (a = a + 0). Η ελάχιστη τιμή που μπορεί να έχει το a είναι 0, ενώ η μέγιστη είναι 

10. Αν η τιμή του a βρίσκεται μεταξύ  0 και 3 τότε ως απάντηση του αλγορίθμου για 

το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχουμε «* (λίγο)». Αν η τιμή του a βρίσκεται μεταξύ 

του 4 και του 7 τότε ως απάντηση του αλγορίθμου για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

έχουμε «** (μέτρια)». Και τέλος αν η τιμή του a είναι μεγαλύτερη από 7 τότε ως απά-

ντηση του αλγορίθμου για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό έχουμε «*** (πολύ)». 

 

4.4.5.1.2 Αλγόριθμος για τον υπολογισμό της αντιστοιχίας των βιογραφικών με 

τις αγγελίες 

 

Για να απαντηθεί το πέμπτο ερευνητικό ερώτημα δηλαδή, πως θα υπολογιστεί 

το ποσοστό αντιστοιχίας των βιογραφικών των υποψηφίων εργαζομένων με τις αγγε-

λίες εργασίας θα περιγράψουμε τον αλγόριθμο που υλοποιεί την λειτουργία αυτή. Για 

παράδειγμα θα περιγράψουμε πως υπολογίζεται το ποσοστό αντιστοιχίας μιας αγγελίας 

με ένα βιογραφικό. Ως δεδομένα έχουμε τα στοιχεία της αγγελίας και τα στοιχεία του 

βιογραφικού. Θέτουμε a τον συνολικό βαθμό αντιστοιχίας. Αρχικά αρχικοποιούμε το 

a ίσο με μηδέν (a=0).  Εν συνεχεία, θέτουμε b το σύνολο των βαθμών για τις απαιτήσεις 

της αγγελίας και το αρχικοποιούμε κι αυτό ίσο με μηδέν (b = 0). Για κάθε παράμετρο 
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της αγγελίας (φύλλο, ηλικία, εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία, επίπεδο ψηφιακών δε-

ξιοτήτων, δίπλωμα οδήγησης, πόλη, διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας, κατηγορία 

εκπαίδευσης, επίπεδο ξένης γλώσσας) που δεν είναι κενή προστίθεται στο b ένας βαθ-

μός (b = b +1). Εκτός από συγκεκριμένες παραμέτρους που έχουν άλλη βαρύτητα. Οι 

παράμετροι αυτοί αντιπροσωπεύουν την απαίτηση του εργοδότη όσον αφορά στην κα-

τηγορία της επαγγελματικής εμπειρίας, το επίπεδο εκπαίδευσης και την ξένη γλώσσα. 

Η ύπαρξη αυτών προσθέτει στο b δύο βαθμούς (b = b +2). Έπειτα, ελέγχεται η ισότητα 

των παραμέτρων της αγγελίας με τις παραμέτρους του βιογραφικού. Για κάθε παράμε-

τρο του βιογραφικού που είναι ίση με την αντίστοιχη παράμετρο της αγγελίας (φύλλο, 

ηλικία, εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία, επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, δίπλωμα ο-

δήγησης, πόλη, διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας, κατηγορία εκπαίδευσης, επίπεδο 

ξένης γλώσσας), στο a προστίθεται ένας βαθμός (a = a +1). Εκτός από τις παραμέτρους 

που προαναφέρθηκαν με την μεγαλύτερη βαρύτητα, η ισότητα των οποίων προσθέτει 

στο a δύο βαθμούς (a = a +2).   

 

Το ποσοστό της αντιστοιχίας της αγγελίας με το βιογραφικό ορίζεται από την παρα-

κάτω σχέση: 

Ποσοστό αντιστοιχίας = 
το σύνολο των βαθμών συσχέτισης μεταξύ των δεδομένων 

το σύνολο των βαθμών για τις απαιτήσεις της αγγελίας
 * 100 

 

Δηλαδή είναι : Ποσοστό αντιστοιχίας = 
𝑎

𝑏
 * 100 
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4.4.5.2 Βάση Δεδομένων 

 

Εικόνα 11: Σχεδίαση Βάσης Δεδομένων 

 

 Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση των απαραίτη-

των πληροφοριών ονομάστηκε diplwmatiki. Σε αυτήν υπάρχουν 15 πίνακες οι οποίοι 

αντιπροσωπεύουν τις οντότητες του συστήματος και εμπεριέχουν συγκεκριμένα γνω-

ρίσματα. Οι πίνακες και τα γνωρίσματα του συστήματος είναι τα παρακάτω: 

 

admin: Αντιπροσωπεύει τον διαχειριστή του συστήματος. Τα γνωρίσματα που διαθέτει 

είναι το μοναδιαίο κλειδί του, το οποίο ονομάζεται id, το e-mail του διαχειριστή και ο 

κωδικός πρόσβασής του. 

messages: Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τα μηνύματα που λαμβάνει ο διαχειριστής 

από τους χρήστες ή τους εν δυνάμει χρήστες του συστήματος. Ως γνωρίσματα έχει το 

μοναδιαίο κλειδί  id, το όνομα του αποστολέα, το επίθετό του, το e-mail του, το μήνυμα 

που έχει πληκτρολογήσει και ένα boolean πεδίο εν ονόματι Seen που περιγράφει άμα 

ο διαχειριστής έχει διαβάσει το εν λόγω μήνυμα ή όχι.  

messagesfromadmin: Ο πίνακας αυτός περιγράφει τα μηνύματα που στέλνει ο διαχει-

ριστής στους χρήστες του συστήματος. Τα στοιχεία του είναι το κλειδί του code, το 

όνομα του αποστολέα, το e-mail του δέκτη, το μήνυμα που θέλει να του αποστείλει και 
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ένα boolean πεδίο εν ονόματι Seen που περιγράφει άμα ο χρήστης έχει διαβάσει το 

μήνυμα ή όχι.   

ergodotis: Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τον χρήστη του συστήματος που διαθέτει 

την ιδιότητα του εργοδότη.  Το κλειδί του πίνακα είναι το code, τα υπόλοιπα γνωρί-

σματα του πίνακα είναι τα στοιχεία του χρήστη που καταχωρεί κατά την εγγραφή του. 

aggelia: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία που καταχωρεί ο χρήστης με την 

ιδιότητα του εργοδότη, κατά την εισαγωγή της κάθε αγγελίας του στο σύστημα. Ως 

κύριο κλειδί έχει το γνώρισμα code, ενώ ως ξένο κλειδί έχει το κλειδί του εργοδότη 

που ονομάζεται code_erg για να γίνεται σωστά η αντιστοιχία του εργοδότη και των 

αγγελιών που έχει καταχωρήσει. 

Ag_empeiria: Η οντότητα αυτή περιγράφει τις απαιτήσεις του χρήστη που καταχωρεί 

την αγγελία ως προς την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων εργαζομένων. Το 

κύριο κλειδί του πίνακα είναι το id και το ξένο κλειδί του πίνακα είναι το code_ag το 

οποίο συνδέει την εγγραφή του πίνακα με την αγγελία που καταχώρησε ο εργοδότης 

αυτός. 

Ag_ekpaideysi: Στον πίνακα αυτόν αποθηκεύονται οι απαιτήσεις του χρήστη που κα-

ταχωρεί την αγγελία ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο των υποψηφίων εργαζομένων. 

Το κύριο κλειδί του πίνακα είναι το id και το ξένο κλειδί του πίνακα είναι το code_ag 

το οποίο συνδέει την εγγραφή του πίνακα με την αγγελία που καταχώρησε ο εργοδότης 

αυτός. 

Ag_glwsses: Εδώ εμπεριέχονται τα στοιχεία που εισήγαγε ο χρήστης ο οποίος κατα-

χώρησε κάποια αγγελία για τις ξένες γλώσσες που θέλει να γνωρίζει ο υποψήφιος ερ-

γαζόμενος για την συγκεκριμένη θέση εργασίας που προσφέρει. Ως κύριο κλειδί έχει 

το πεδίο id, ενώ ως ξένο κλειδί έχει το κλειδί της αγγελίας code_ag με την οποία συν-

δέεται η εγγραφή αυτή. 

ypopsifios: Ο πίνακας αυτός αντιπροσωπεύει τον χρήστη του συστήματος που διαθέτει 

την ιδιότητα του υποψηφίου εργαζομένου. Το κλειδί του πίνακα είναι το code_Yp , τα 

υπόλοιπα γνωρίσματα του πίνακα είναι τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη που κατα-

χωρεί κατά την εγγραφή του. 
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cv: Η οντότητα cv περιλαμβάνει τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει ο χρήστης κατά την 

εγγραφή του για την καταχώρηση του βιογραφικού του. Ως κύριο κλειδί έχει το γνώ-

ρισμα id, ενώ το ξένο κλειδί του είναι το code_Yp το οποίο είναι το κλειδί του πίνακα 

ypopsifios για να γνωστοποιείται η σχέση του εκάστοτε βιογραφικού με τον κατάλληλο 

υποψήφιο.  

Cv_empeiria: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψη-

φίου τα οποία αφορούν την επαγγελματική του εμπειρία. Ο πίνακας έχει ως κύριο 

κλειδί το πεδίο id, ενώ ως ξένο κλειδί έχει το κύριο κλειδί του πίνακα ypopsifios, 

code_Yp. 

Cv_ekpaideysi:  Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία του βιογραφικού του υπο-

ψηφίου τα οποία αφορούν την εκπαίδευσή του. Ο πίνακας έχει ως κύριο κλειδί το πεδίο 

id, ενώ ως ξένο κλειδί έχει το κύριο κλειδί του πίνακα ypopsifios, code_Yp. 

Cv_glwsses: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψη-

φίου τα οποία αφορούν τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει. Ο πίνακας έχει ως κύριο κλειδί 

το πεδίο id, ενώ ως ξένο κλειδί έχει το κύριο κλειδί του πίνακα ypopsifios, code_Yp. 

testproswpikotitas: Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που υπολόγισε το 

σύστημα βασισμένα στις απαντήσεις του υποψήφιου εργαζομένου που καταχώρησε 

στο τεστ προσωπικότητας κατά την εγγραφή του. Το κύριο και μοναδιαίο του κλειδί 

είναι το id_test, ενώ το ξένο κλειδί του είναι το code_Yp, το οποίο είναι το κλειδί του 

πίνακα ypopsifios για να γνωστοποιείται η σχέση των αποτελεσμάτων του τεστ προ-

σωπικότητας που συμπλήρωσε με τον κατάλληλο υποψήφιο. 

 

Τα προαναφερθέντα ξένα κλειδιά που συνδέουν τους πίνακες μεταξύ τους, έχουν 

την ιδιότητα on delete cascade και on update cascade. Η ιδιότητα αυτή σημαίνει πως 

αν διαγραφεί μια εγγραφή στον γονικό πίνακα τότε θα διαγραφούν και οι αντίστοιχες 

εγγραφές του πίνακα που έχει ως ξένο κλειδί το κλειδί του γονικού. Με τον τρόπο αυτό 

υλοποιείται η απαίτηση των χρηστών που αναφέρεται στην διαγραφή όλων των δεδο-

μένων που έχουν καταχωρήσει σε περίπτωση που επιθυμούν να διαγράψουν τον λογα-

ριασμό τους. Η ιδιότητα on delete cascade και on update cascade μπορεί να ενεργοποι-

ηθεί κατά την δημιουργία του ξένου κλειδιού. Για παράδειγμα, στην παρακάτω φωτο-

γραφία, παρουσιάζεται το ξένο κλειδί code_yp στον πίνακα testproswpikotitas. 
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Εικόνα 12 : Foreign key στον πίνακα testproswpikotitas 

 

Επιπλέον, η παραπάνω ιδιότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί και με κώδικα sql όπως φαί-

νεται παρακάτω: 

ALTER TABLE `testproswpikotitas` 

 ADD CONSTRAINT `testproswpikotitas_fk` FOREIGN KEY (`code_Yp`) REFERENCES `ypopsi-

fios` (`code_Yp`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE; 

 

4.4.5.2.1 Σχέσεις πινάκων βάσης δεδομένων 

 

Η σχέση του πίνακα ypopsifios με τον πίνακα testproswpikotitas αλλά και με τον 

πίνακα cv είναι ένα προς ένα. Αυτό σημαίνει πως κάθε εγγραφή του πίνακα ypopsifios 

αντιστοιχεί μόνο με μια εγγραφή του πίνακα testproswpikotitas ή του cv.  

 

Οι πίνακες cv_empeiria, cv_ekpaideysi και cv_glwsses έχουν ως ξένο κλειδί το 

code_Yp δηλαδή τον κωδικό του υποψηφίου (το κύριο κλειδί του πίνακα ypopsifios). 

Η σχέση τους με τον πίνακα ypopsifios είναι ένα προς πολλά. Δηλαδή, μια εγγραφή 

του πίνακα ypospsifios αντιστοιχεί σε πολλές εγγραφές των πινάκων cv_empeiria, 

cv_ekpaideysi και cv_glwsses. 

 

 Η σχέση του πίνακα ergodotis με τον πίνακα aggelia είναι ένα προς πολλά. Δη-

λαδή μια εγγραφή του πίνακα ergodotis αντιστιχεί σε πολλές εγγραφές του πίνακα 

aggelia γιατί ένας εργοδότης καταχωρεί πολλές αγγελίες. 
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 Οι πίνακες ag_empeiria, ag_ekpaideysi και ag_glwsses έχουν ξένο κλειδί το 

code_ag που είναι το κύριο κλειδί του πίνακα aggelia. Η σχέση τους με τον πίνακα 

aggelia είναι ένα προς πολλά. Δηλαδή μια εγγραφή του πίνακα aggelia αντιστοιχούν 

σε πολλές εγγραφές των πινάκων ag_empeiria, ag_ekpaideysi και ag_glwsses. 

 Οι πίνακες aggelia και ypopsifios συνδέονται με τον πίνακα search. Η σχέση 

τους είναι πολλά προς πολλά και αντιπροσωπεύεται από τον πίνακα search. Πολλές 

εγγραφές του πίνακα aggelia αντιστοιχούν σε πολλές εγγραφές του πίνακα ypopsifios 

και αντίστροφα, πολλές εγγραφές του πίνακα ypopsifios αντιστοιχούν σε πολλές εγ-

γραφές του πίνακα aggelia. Πολλά βιογραφικά υποψηφίων εργαζόμενων μπορούν να 

αντιστοιχούν σε πολλές αγγελίες εργασίας.  

 

4.4.5.3 Βασικά σημεία του κώδικα για την υλοποίηση του συστήματος 

4.4.5.3.1 Σύνδεση στο σύστημα 

 

Για να συνδεθεί κάποιος υπάρχον χρήστης στο σύστημα, πληκτρολογεί το e-mail 

και τον κωδικό, που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του, στα κατάλληλα πεδία της 

αρχικής οθόνης(index.php)1. Έπειτα, πατάει το κουμπί LOGIN. 

 

Στην σελίδα index.php γίνονται οι παρακάτω διαδικασίες για να πραγματοποιη-

θεί η είσοδος του χρήστη στον λογαριασμό του.  

Αρχικά, το σύστημα συνδέεται με την βάση δεδομένων. 

Εικόνα 13: Σύνδεδη με τη βάση δεδομένων 

 

 

Η σύνδεση με την βάση δεδομένων, έχει υλοποιηθεί σε ξεχωριστή σελίδα της 

php εφόσον καλείται πολύ συχνά. Η χρησιμότητα του να διαχωρίζουμε τις διαδικασίες 

που καλούνται συχνά από το πρόγραμμα είναι η παρακάτω. Αν χρειαστεί για οποιοδή-

ποτε λόγο να γίνει κάποια αλλαγή στην διαδικασία που επαναλαμβάνεται, ο κώδικας  

                                                           
1 Βλ. 4.3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εικόνα 2 
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θα αλλαχτεί μια φορά και όχι σε όλα τα σημεία που καλείται. Έτσι, αποφεύγονται τυχόν 

παραλήψεις. 

 

Έπειτα, πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι.  Το σύστημα ελέγχει αν ο 

χρήστης έχει πληκτρολογήσει το e-mail και τον κωδικό του.  

 

Εικόνα 14: Έλεγχος επάρκειας δεδομένων 

 

 

Ο έλεγχος της επάρκειας των δεδομένων υλοποιείται με τον παραπάνω κώδικα. 

Το σύστημα ελέγχει αν τα πεδία δεν είναι κενά. Τα πεδία αυτά είναι απαραίτητα για να 

πραγματοποιηθεί η σύνδεση του χρήστη στον λογαριασμό του. Έτσι, αν ο χρήστης δεν 

έχει συμπληρώσει ένα από αυτά τα πεδία, η διαδικασία θα σταματήσει. Έπειτα ελέγχε-

ται αν ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί LOGIN 

Εικόνα 15: Έλεγχος για το πάτημα κουμπιού 

 

 

Αν οι παραπάνω έλεγχοι είναι αληθείς, η διαδικασία προχωράει. Το σύστημα 

ψάχνει την ιδιότητα του χρήστη για να τον μεταφέρει στην κατάλληλη σελίδα. Κατά 

την καταχώρηση των στοιχείων κάθε χρήστη, υπάρχει ο περιορισμός το e-mail που θα 

καταχωρήσει να είναι μοναδικό στην βάση δεδομένων του συστήματος μας. Έτσι, όταν 

θα αναζητήσει τον χρήστη, αν υπάρχει, ο λογαριασμός του θα είναι μοναδικός. Η ανα-

ζήτηση γίνεται μέσω queries στην βάση δεδομένων.  

Εικόνα 16: Αναζήτηση στη βάση δεδομένων 
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Αν το πρώτο ερώτημα επιστρέψει εγγραφές, τότε ο χρήστης υπάρχει και η ιδιό-

τητά του είναι υποψήφιος εργαζόμενος. Το σύστημα συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα 

από το παραπάνω ερώτημα για να τα μεταφέρει στην επόμενη σελίδα php η οποία είναι 

η Ypopsifios.php που αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό του υποψηφίου εργαζομένου. 

Εικόνα 17: Συλλογή στοιχείων και μεταφορά σε άλλη σελίδα του ίδιου συστήματος 

 

 

Αν δεν επιστρέψει το πρώτο ερώτημα εγγραφές αλλά επιστρέψει το δεύτερο, ο 

χρήστης υπάρχει και η ιδιότητα του είναι εργοδότης. Ακολουθείται ίδια διαδικασία ε-

λέγχου και συλλογής των απαραίτητων δεδομένων και έπειτα καλείται η σελίδα 

ergodotis.php η οποία αντιπροσωπεύει τον λογαριασμό του εργοδότη. 

 

Τέλος, αν ο χρήστης είναι ο διαχειριστής του συστήματος, δηλαδή αν τα δυο  

παραπάνω ερωτήματα δεν επιστρέψουν εγγραφές και επιστρέψει το τρίτο, ακολουθεί-

ται η ίδια διαδικασία ελέγχου και συλλογής δεδομένων και καλείται η σελίδα 

admin.php. 

 

Αν κανένα από τα ερωτήματα δεν επιστρέψει εγγραφές, δηλαδή αν δεν υπάρχει 

χρήστης με το συγκεκριμένο e-mail και κωδικό που πληκτρολογήθηκε, τότε εμφανίζε-

ται μήνυμα λάθους. 
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Εικόνα 18: Εμφάνιση μηνύματος λάθους 

 

 

 

4.4.5.3.2 Καταχώρηση δεδομένων 

 

Στο σύστημα που υλοποιήθηκε, η καταχώρηση των δεδομένων γίνεται μέσω ο-

ρισμένων φορμών οι οποίες προαναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν στην σχεδίαση του 

συστήματος. 

 

Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της εκάστοτε φόρμας και πατάει το κουμπί 

καταχώρησης. Από την στιγμή που θα πατηθεί το κουμπί καταχώρησης, το σύστημα 

αντλεί τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης , ελέγχει την επάρκειά τους και τα κατα-

χωρεί στην βάση δεδομένων. Η καταχώρηση των δεδομένων είναι η διαδικασία που 

υλοποιείται για να επιτευχθεί η δημιουργία λογαριασμού νέου χρήστη, η καταχώρηση 

του βιογραφικού του υποψήφιου εργαζομένου, η καταχώρηση αγγελίας από κάποια 

επιχείρηση κ.α. Οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν είναι οι πιο βασικές διαδικασίες 

που χρησιμοποιούν την καταχώρηση δεδομένων για την επίτευξη του στόχου του συ-

στήματος και θα αναλυθούν παρακάτω. 
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4.4.5.3.3 Δημιουργία λογαριασμού για τον υποψήφιο εργαζόμενο 

 

Για την δημιουργία του λογαριασμού για τον υποψήφιο εργαζόμενο, χρησιμο-

ποιείται η σελίδα EggrafiYpopsifiou.php2.  Όταν ο χρήστης συμπληρώσει την φόρμα 

καταχώρησης, το σύστημα ελέγχει την επάρκεια των δεδομένων που εισήγαγε και ε-

λέγχει την ορθότητά τους, όπως για παράδειγμα αν ο κωδικός που καταχώρησε και η 

επαλήθευσή του βρίσκονται σε αντιστοιχία. Έπειτα, το σύστημα συνδέεται στη βάση 

δεδομένων. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί καταχώρησης, το σύστημα υλοποιεί πε-

ρεταίρω ελέγχους, όπως αν το e-mail που καταχώρησε είναι μοναδικό.  

 

Εικόνα 19: Έλεγχος μοναδικότητας e-mail 

 

Αν το e-mail υπάρχει ήδη στους πίνακες ypopsifios, ergodotis ή admin, το σύ-

στημα εμφανίζει μήνυμα λάθους και η διαδικασία σταματάει. Αν δεν υπάρχει λάθος 

στην καταχώρηση των δεδομένων από τον χρήστη, το σύστημα τα καταχωρεί στον 

πίνακα ypopsifios και μετά καλείται η σελίδα KataxwrisiViografikou.php. 

 

Εικόνα 20: Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα ypopsifios 

 

 

                                                           
2 Βλ. 4.3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εικόνα 8 
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4.4.5.3.4 Καταχώρηση βιογραφικού του υποψήφιου εργαζομένου 

 

Αν ο χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό στο σύστημα, θα πρέπει να δημιουργή-

σει έναν για να το αξιοποιήσει. Για την δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη με 

την ιδιότητα υποψήφιος εργαζόμενος απαιτούνται τρία βήματα. Το πρώτο είναι η κα-

ταχώρηση των προσωπικών του στοιχείων το οποίο αναλύθηκε παραπάνω3. Το δεύ-

τερο είναι η καταχώρηση του βιογραφικού του και το τρίτο η απάντηση του τεστ προ-

σωπικότητας. Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί η υλοποίηση του δεύτερου βήματος που 

απαιτείται για την δημιουργία του λογαριασμού του υποψήφιου εργαζόμενου, δηλαδή 

η καταχώρηση του βιογραφικού του4. 

 

 Η σελίδα της καταχώρησης του βιογραφικού ονομάζεται 

KataxwrisiViografikou .php. Σε αυτήν, αρχικά αντλούνται τα δεδομένα που εισήγαγε 

ο χρήστης και έπειτα γίνεται σύνδεση με την βάση δεδομένων. Αν ο χρήστης πατήσει 

το κουμπί «ΟΚ»  και αν η σύνδεση με την βάση δεδομένων ήταν επιτυχής, τότε το 

σύστημα εισάγει τα δεδομένα στους κατάλληλους πίνακες.  

 

Εικόνα 21: Εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες cv, cv_empeiria, cv_ekpaideysi και cv_glwsses 

 

 

Ο πίνακας cv_empeiria διαθέτει τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου 

τα οποία αφορούν την επαγγελματική του εμπειρία. Ο πίνακας cv_ekpaideysi διαθέτει 

τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου τα οποία αφορούν την εκπαίδευση του. 

Και τέλος, ο πίνακας cv_glwsses, διαθέτει τα στοιχεία του βιογραφικού του υποψηφίου 

                                                           
3 Βλ. 4.4.3.3 Δημιουργία λογαριασμού για τον υποψήφιο εργαζόμενο 
4 Βλ. 7. Παραρτήματα, Παράρτημα 1, Εικόνα 8 
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τα οποία αφορούν τις γνώσεις του σε ξένες γλώσσες. Τα πεδία των πινάκων αυτών δεν 

είναι ενσωματωμένα στον πίνακα cv διότι σε ένα βιογραφικό μπορούν να αντιστοιχούν 

πολλές εγγραφές που αφορούν την επαγγελματική εμπειρία, την εκπαίδευση και τις 

γνώσεις σε ξένες γλώσσες του υποψηφίου. Συνεπώς, η σχέση τους με τον πίνακα cv 

είναι ένα προς πολλά όπως προαναφέρθηκε 5. Σε αυτούς τους πίνακες μπορούν να κα-

ταχωρηθούν περισσότερες εγγραφές σε επόμενο βήμα της δημιουργίας λογαριασμού 

του υποψηφίου.  

 

Αν επιτευχθεί η εισαγωγή των δεδομένων στους κατάλληλους πίνακες, ο χρή-

στης μεταφέρεται στην σελίδα questionYpopsifios.php 6. Εκεί το σύστημα ρωτάει τον 

υποψήφιο άμα θέλει να προσθέσει περισσότερα στο βιογραφικό του. Αν πατήσει το 

κουμπί «ΝΑΙ» το σύστημα μεταφέρεται στην σελίδα prosthikiCV.php στην οποία μπο-

ρεί να προσθέσει περισσότερες πληροφορίες ως προς την επαγγελματική του εμπειρία, 

την εκπαίδευσή του και τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει. Από αυτή τη σελίδα εισάγο-

νται περισσότερες εγγραφές στους πίνακες cv_empeira, cv_ekpaideysi και cv_glwsses 

για τον ίδιο υποψήφιο. Αν πατήσει «ΟΧΙ» μεταφέρεται στην σελίδα 

TestProswpikotitas.php. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να πατήσει 

το κουμπί «ΟΧΙ». 

 

4.4.5.3.5 Test Προσωπικότητας 

 

Το τρίτο βήμα για την δημιουργία του λογαριασμού του υποψηφίου είναι η α-

πάντηση ενός ερωτηματολογίου. Σκοπός του ερωτηματολογίου αυτού είναι η συλλογή 

δεδομένων για τον υπολογισμό κάποιων γνωρισμάτων της προσωπικότητας του υπο-

ψηφίου7. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 60 ερωτήσεις. Κάθε χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας που υπολογίζεται είναι αποτέλεσμα του συνυπολογισμού των απα-

ντήσεων από πέντε ερωτήσεις.   

                                                           
5 Βλ. 4.4.2 Σχέσεις πινάκων βάσης δεδομένων 
6 Βλ. 10. Παραρτήματα, Παράρτημα 1, Εικόνα 10 
7 Βλ. 10. Παραρτήματα, Παράρτημα 1, Εικόνα 9 
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Η σελίδα ονομάζεται TestProswpikotitas.php. Αρχικά, σε αυτήν αντλούνται οι 

απαντήσεις του χρήστη.  Έπειτα, αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί της καταχώρησης, 

το σύστημα υπολογίζει τις απαντήσεις του. Ο υπολογισμός των χαρακτηριστικών της 

προσωπικότητας των υποψηφίων έχει γίνει με βάση το βιβλίο More Psychometric test-

ing (Carter Philip and Russell Ken 2003). Για παράδειγμα, παρακάτω θα αναλυθεί ο 

υπολογισμός του πρώτου γνωρίσματος της προσωπικότητας του χρήστη, το οποίο είναι 

η Ευγένεια. Αντίστοιχα υπολογίζονται και τα υπόλοιπα γνωρίσματα. 

 

Για τον υπολογισμό της Ευγένειας χρησιμοποιείται η μεταβλητή $kindness η 

οποία αρχικοποιείται πριν τον υπολογισμό και παίρνει την τιμή μηδέν (0). Για κάθε 

ερώτηση, αν η απάντηση είναι «ΝΑΙ» τότε στην μεταβλητή $kindness θα προστεθούν 

2, αν η απάντηση είναι «ΔΕΝ ΞΕΡΩ» θα προστεθεί 1 και αν η απάντηση είναι «ΟΧΙ» 

η μεταβλητή θα παραμείνει ως έχει (δηλαδή θα προστεθεί το 0). 

 

Αν δεν έχει απαντηθεί κάποια ερώτηση, στην βοηθητική μεταβλητή $a1, η ο-

ποία έχει αρχικοποιηθεί πριν τον υπολογισμό με την τιμή μηδέν (0), θα προστεθεί 1. 

Αυτή η βοηθητική μεταβλητή ελέγχεται στο τέλος. Αν είναι μεγαλύτερη από μηδέν 

τότε το σύστημα βγάζει μήνυμα λάθους διότι κάποια ερώτηση δεν έχει απαντηθεί. 
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Εικόνα 22: Υπολογισμός Ευγένειας 
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Όταν γίνει ο υπολογισμός των μεταβλητών οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα γνω-

ρίσματα της προσωπικότητας του υποψηφίου, ελέγχεται η βοηθητική μεταβλητή $a1. 

Αν αυτή είναι ίση με μηδέν, δηλαδή έχουν απαντηθεί όλες οι ερωτήσεις, η διαδικασία 

συνεχίζει. 

Εικόνα 23: Υπολογισμός Ευγένειας 

 

 

Το εύρος τιμών που μπορεί να πάρει η μεταβλητή $kindness και αντίστοιχα και 

οι υπόλοιπες οι οποίες αντιπροσωπεύουν κάποιο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας 

του υποψηφίου είναι από 0 μέχρι 10. Αν η μεταβλητή $kindness είναι μεγαλύτερη ή 

ίση με μηδέν (0) και μικρότερη ή ίση με τρία (3) τότε η μεταβλητή $a θα είναι ίση με 

«Ευγένεια – Καλοσύνη – Kindness: * (λίγο)». Αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με τέσσερα(4) 

και μικρότερη ή ίση με επτά (7) τότε η μεταβλητή $a θα είναι ίση με «Ευγένεια – Κα-

λοσύνη – Kindness: **(μέτρια)». Και αν είναι μεγαλύτερη από επτά (7) τότε η μετα-

βλητή $a θα είναι ίση με «Ευγένεια – Καλοσύνη – Kindness: ***(πολύ)».   

 

Όταν ολοκληρωθεί ο υπολογισμός όλων των μεταβλητών που αντιπροσωπεύ-

ουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του υποψηφίου,  το σύστημα συνδέεται 

με τη βάση δεδομένων. Ελέγχει αν ο χρήστης έχει πατήσει το κουμπί καταχώρησης και 

αν η σύνδεση με τη βάση δεδομένων ήταν επιτυχής. Αν ισχύουν οι παραπάνω έλεγχοι, 

εισάγονται τα δεδομένα στον πίνακα testproswpikotitas, η διαδικασία ολοκληρώνεται 

και ο χρήστης επιστρέφει στην αρχική οθόνη του συστήματος.  

Εικόνα 24: Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα testproswpikotitas 
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4.4.5.3.6 Δημιουργία λογαριασμού για τον εργοδότη 

 

Για την δημιουργία λογαριασμού από τον χρήστη με την ιδιότητα του εργοδότη 

χρησιμοποιείται η σελίδα EggrafiErgodoti.php. Σε αυτήν αρχικά ελέγχεται η επάρκεια 

των δεδομένων που εισήγαγε ο χρήστης κατά την συμπλήρωση της κατάλληλης φόρ-

μας8. Έπειτα, το σύστημα συνδέεται με τη βάση δεδομένων. Αν η σύνδεση με τη βάση 

δεδομένων είναι επιτυχής και αν ο χρήστης έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας 

και έχει πατήσει το κουμπί της καταχώρησης, το σύστημα θα κάνει περεταίρω ελέγ-

χους. Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν την αντιστοιχία του κωδικού που εισήγαγε ο χρήστης 

με την επαλήθευσή του και την ύπαρξη ή μη ύπαρξη του e-mail που εισήγαγε. Αν ο 

κωδικός και η επαλήθευσή του βρίσκονται σε αντιστοιχία η διαδικασία συνεχίζεται 

διαφορετικά το σύστημα εμφανίζει στον χρήστη ένα μήνυμα λάθους για να διορθώσει 

τον κωδικό του. Όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη ύπαρξη του e-mail που εισήγαγε, το 

σύστημα ψάχνει αν υπάρχει ήδη καταχωρημένο το συγκεκριμένο e-mail. Αν δεν υπάρ-

χει, η διαδικασία συνεχίζεται αλλιώς το σύστημα του εμφανίζει μήνυμα λάθους για την 

διόρθωση του πεδίου αυτού. 

 

Σε περίπτωση όπου η διαδικασία δε διακοπεί από κάποιον από τους παραπάνω 

ελέγχους, τα δεδομένα εισάγονται στον πίνακα ergodotis και ο χρήστης μεταφέρεται 

στην αρχική οθόνη του συστήματος. 

 

Εικόνα 25: Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα ergodotis 

 

 

 

 

                                                           
8 Βλ. 4.3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εικόνα 7 
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4.4.5.3.7 Καταχώρηση αγγελίας από τον εργοδότη 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης με την ιδιότητα του εργοδότη επιθυμεί να κατα-

χωρήσει κάποια αγγελία εργασίας, αρχικά εισέρχεται στον λογαριασμό του πληκτρο-

λογώντας το e-mail και τον κωδικό του στην αρχική οθόνη του συστήματος 9.  Στην 

αρχική οθόνη του λογαριασμού του υπάρχει ένα menu το οποίο εμπεριέχει όλες τις 

λειτουργίες που μπορεί να εκτελέσει το σύστημα για τον χρήστη με την ιδιότητα 

αυτή10. Για να καταχωρήσει κάποια αγγελία επιλέγει την επιλογή «Καταχώρηση νέας 

αγγελίας». Ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα KataxwrisiAggelias.php όπου εκεί υ-

λοποιείται η καταχώρηση της αγγελίας.  

 

Στην σελίδα αυτή,  αρχικά το σύστημα αντλεί τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρή-

στης. Έπειτα, ελέγχει την επάρκειά τους. Αν ο χρήστης πατήσει το κουμπί της κατα-

χώρησης, το σύστημα συνδέεται με τη βάση δεδομένων. Αν η σύνδεση είναι επιτυχής, 

τότε εισάγονται τα κατάλληλα δεδομένα στον πίνακα aggelia.  

 

Εικόνα 26: Εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα aggelia 

 

 

Αν επιτευχθεί η παραπάνω εισαγωγή των δεδομένων, το σύστημα κάνει αναζή-

τηση στον πίνακα aggelia για να εντοπίσει τον τελευταίο κωδικό(code) που εισήχθη 

στον πίνακα αυτόν. Ο κωδικός αυτός απαιτείται για την αντιστοιχία της αγγελίας με 

τους πίνακες ag_empeiria, ag_ekpaideysi και ag_glwsses. Η σχέση των τριών αυτών 

πινάκων με τον πίνακα aggelia είναι ένα προς πολλά όπως προαναφέρθηκε11.Δηλαδή, 

μια αγγελία μπορεί να έχει πολλές εγγραφές που αφορούν τις απαιτήσεις του εργοδότη 

για την επαγγελματική εμπειρία του εργαζομένου(πίνακας βάσης δεδομένων 

                                                           
9 Βλ. 4.3 Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, Εικόνα 2 
10 Βλ. 10. Παραρτήματα, Παράρτημα 1, Εικόνα 11 
11 Βλ. 4.4.2 Σχέσεις πινάκων βάσης δεδομένων 
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ag_empeiria), επίσης μπορεί να έχει πολλές εγγραφές που αφορούν τις απαιτήσεις του 

εργοδότη ως προς την εκπαίδευση του εργαζομένου(πίνακας βάσης δεδομένων 

ag_ekpaideysi) και τέλος μπορεί να έχει πολλές εγγραφές που αφορούν τις απαιτήσεις 

του εργοδότη ως προς τις γνώσεις του υποψηφίου σε ξένες γλώσσες (πίνακας βάσης 

δεδομένων ag_glwsses). 

 

 Έπειτα, εισάγονται τα κατάλληλα δεδομένα στους πίνακες ag_empeiria, 

ag_ekpaideysi και ag_glwsses. Αν η διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, ο χρήστης 

μεταφέρεται στην σελίδα question.php όπου εκεί το σύστημα τον ρωτάει άμα επιθυμεί 

να προσθέσει περισσότερες απαιτήσεις ή όχι. Αν ο χρήστης επιλέξει «ΝΑΙ» μεταφέρε-

ται στην σελίδα prosthikiAggelia.php όπου από εκεί μπορεί να καταχωρήσει περισσό-

τερες εγγραφές στους πίνακες ag_empeiria, ag_ekpaideysi και ag_glwsses για την ίδια 

αγγελία. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρις ότου ο χρήστης πατήσει το κουμπί 

«ΟΧΙ» όπου θα μεταφερθεί στην αρχική σελίδα του λογαριασμού του ergodotis.php. 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ΟΧΙ» το σύστημα καλεί την σελίδα search.php 

όπου εκεί βρίσκεται ο μηχανισμός αναζήτησης και αντιστοίχισης της αγγελίας που κα-

ταχώρησε με τα στοιχεία των υποψήφιων εργαζόμενων. 

 

Εικόνα 27: Αναζήτηση κωδικού αγγελίας και εισαγωγή δεδομένων στους πίνακες  

ag_empeiria, ag_ekpaideysi και ag_glwsses 

 

 

 



[74] 
 

4.4.5.3.8 Μηχανισμός αναζήτησης και αντιστοίχισης δεδομένων 

 

Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί το σημαντικότερο τμήμα του κώδικα του συστήμα-

τος.  Ο μηχανισμός αναζήτησης και αντιστοίχισης των δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα 

τα ποσοστά αντιστοίχισης της εκάστοτε αγγελίας με τα στοιχεία των υποψήφιων εργα-

ζόμενων. Η σελίδα που υλοποιεί την αντιστοίχιση αυτή ονομάζεται search.php. Η σε-

λίδα αυτή δεν είναι ορατή από τους χρήστες, αλλά καλείται από το σύστημα κατά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας της καταχώρησης κάποιας αγγελίας.  

 

Στην σελίδα search.php, αρχικά το σύστημα συνδέεται με την βάση δεδομένων. 

Έπειτα, αντλεί τα δεδομένα που εισήγαγε ο χρήστης προηγουμένως για την καταχώ-

ρηση της αγγελίας και τα περνάει σε τοπικές μεταβλητές. Επίσης, αρχικοποιεί μια βοη-

θητική μεταβλητή εν ονόματι $apaitiseis με μηδέν (0). Η βοηθητική μεταβλητή αυτή 

αντιστοιχεί στο 100% των απαιτήσεων του εργοδότη στην συγκεκριμένη αγγελία. Για 

κάθε μια μεταβλητή που αντιπροσωπεύει κάποια απαίτηση του εργοδότη, ελέγχει αν 

είναι διάφορη του κενού, δηλαδή αν είναι συμπληρωμένη. Αν ο έλεγχος αυτός είναι 

αληθής, η βοηθητική μεταβλητή $apaitiseis αυξάνεται κατά ένα (1).  

Εικόνα 28: Πρώτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων αγγελίας και υπολογισμός απαιτήσεων 
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Μια ακόμα χρήσιμη πληροφορία για την αντιστοιχία της αγγελίας με τα στοιχεία 

των υποψηφίων είναι η πόλη που έχει έδρα η επιχείρηση. Η πληροφορία αυτή βρίσκε-

ται στον πίνακα ergodotis. Το σύστημα αντλεί την πληροφορία αυτή από τον πίνακα 

ergodotis όπου ο κωδικός του εργοδότη είναι ίσος με τον κωδικό του εργοδότη που 

υπάρχει στην εγγραφή της αγγελίας στον πίνακα aggelia. Αν η πόλη που έχει καταχω-

ρήσει ο χρήστης κατά την εγγραφή του δεν είναι κενή, τότε στην βοηθητική μεταβλητή 

$apaitiseis προστίθεται ένα (1). 

Εικόνα 29: Δεύτερο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τον πίνακα ergodotis 

 

 

Έπειτα, το σύστημα αντλεί τα δεδομένα ως προς τις απαιτήσεις του εργοδότη για 

την επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων (πίνακας ag_empeiria). Επειδή μια αγγε-

λία μπορεί να διαθέτει πολλές εγγραφές στον πίνακα ag_empeiria, δημιουργούνται δύο 

λίστες (array) στις οποίες καταχωρούνται τα δεδομένα από τον πίνακα αυτόν. Η πρώτη 

λίστα ονομάζεται ag_emp_katigoria_List και εμπεριέχει όλες τις κατηγορίες (katigoria) 

των απαιτήσεων του χρήστη ως προς την επαγγελματική εμπειρία. Το κλειδί της λίστας 

για κάθε κατηγορία είναι το κλειδί (id) της εγγραφής του πίνακα ag_empeiria. Για κάθε 

κατηγορία που εισάγεται στην λίστα, γίνεται ο παρακάτω έλεγχος. Αν η κατηγορία δεν 

είναι κενή τότε η μεταβλητή $apaitiseis αυξάνεται κατά δύο (2). Η απαίτηση ως προς 

την κατηγορία της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου έχει μεγαλύτερη σημασία 

από τις παραπάνω μεταβλητές για την αντιστοιχία των δεδομένων, γι’ αυτό και αυξάνει 

την μεταβλητή $apaitiseis κατά δύο. Γενικά, οι μεταβλητές με μεγαλύτερη σημασία για 

την αντιστοίχιση των στοιχείων αυξάνουν την μεταβλητή αυτή κατά δύο ενώ οι υπό-

λοιπες την αυξάνουν κατά ένα. Η δεύτερη λίστα ονομάζεται ag_emp_diarkeia_List  και 
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εμπεριέχει την διάρκεια(diarkeia) που επιθυμεί ο χρήστης να έχει εργαστεί ο υποψή-

φιος στην συγκεκριμένη κατηγορία επαγγέλματος.  Ως κλειδί της λίστας είναι το κλειδί 

(id) του πίνακα ag_empeiria για την συγκεκριμένη εγγραφή. Για κάθε εγγραφή που θα 

βρει το σύστημα και θα καταχωρήσει στην λίστα ag_emp_diarkeia_List, θα ελέγξει αν 

δεν είναι κενή και αν δεν έχει την τιμή ‘ - ’. Αν ο έλεγχος αυτός είναι αληθής τότε στην 

μεταβλητή $apaitiseis θα προσθέσει ένα (1). 

 

Εικόνα 30: Τρίτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τον πίνακα ag_empeiria 

 

 

 Αντίστοιχα με την παραπάνω διαδικασία για την συλλογή των απαραίτητων 

δεδομένων (κατηγορία και διάρκεια) από τον πίνακα ag_empeiria, συλλέγονται και τα 

απαραίτητα δεδομένα από τον πίνακα ag_ekpaideysi (επίπεδο και κατηγορία) και 

ag_glwsses (γλώσσα και επίπεδο). 
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Εικόνα 31: Τρίτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα ag_ekpaideysi 

 

 

Εικόνα 32: Τρίτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τον πίνακα ag_glwsses 

 

 

 Στο επόμενο βήμα, το σύστημα μετράει όλους τους υποψήφιους εργαζόμενους 

και το αποτέλεσμα το βάζει στην μεταβλητή $sum1. Έπειτα, δημιουργεί μια λίστα 

(array) που ονομάζεται codesYp. Στην λίστα αυτήν εμπεριέχονται όλοι οι κωδικοί των 
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υποψήφιων εργαζόμενων. Ξεκινάει ένας βρόγχος για τους υποψήφιους μέσα στον ο-

ποίο, για κάθε υποψήφιο θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για την αντιστοιχία των 

δεδομένων που συνδέονται με αυτόν και των δεδομένων της παραπάνω αγγελίας. 

Εικόνα 33: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php 

Βρόγχος για κάθε υποψήφιο 

 

 

Μέσα στον παραπάνω βρόγχο, σε πρώτο στάσιο αρχικοποιείται η βοηθητική με-

ταβλητή $sum. Η μεταβλητή αυτή είναι ένας μετρητής, ο οποίος υπολογίζει τους πό-

ντους αντιστοιχίας κάθε υποψήφιου για την εκάστοτε αγγελία.  Έπειτα, συλλέγει τα 

απαραίτητα δεδομένα των πινάκων cv_empeiria (κατηγορία και διάρκεια), 

cv_ekpaideysi (επίπεδο και κατηγορία) και cv_glwsses (γλώσσα και επίπεδο) και τα 

καταχωρεί σε τοπικές λίστες (array). Η διαδικασία της καταχώρησης των δεδομένων 

των πινάκων αυτών σε τοπικές λίστες είναι ίδια με την διαδικασία καταχώρησης των 

δεδομένων του πίνακα ag_empeiria σε λίστα η οποία αναλύθηκε παραπάνω με την δια-

φορά ότι η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας του υποψηφίου υπολογίζεται και 

στην λίστα καταχωρείται η αντίστοιχη τιμή που θα μπορούσε να είναι ίση με μια από 

τις τιμές που μπορεί να λάβει η διάρκεια στον πίνακα ag_empeiria. 
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Εικόνα 34: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα cv_empeiria 

 

 

Εικόνα 35: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα cv_ekpaideysi 
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Εικόνα 36: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα cv_glwsses 

 

 

Στη συνέχεια, συλλέγονται τα χρήσιμα δεδομένα από τον πίνακα ypopsifios 

(φύλλο, ηλικία, πόλη κατοικίας) και συγκρίνονται με τα δεδομένα της αγγελίας. Άμα 

βρίσκονται σε αντιστοιχία, η μεταβλητή $sum αυξάνεται κατά ένα (1). 

 

Εικόνα 37: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα ypopsifios και έλεγχος αντιστοιχίας αυτών με τα δεδομένα της αγγελίας 
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Αντίστοιχα, συλλέγονται και τα χρήσιμα δεδομένα από τον πίνακα cv (Εκπληρω-

μένη στρατιωτική θητεία, επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, δίπλωμα οδήγησης) και τα 

συγκρίνει με τις απαιτήσεις της αγγελίας. 

Εικόνα 38: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php 

 Συλλογή δεδομένων από τον πίνακα cv και έλεγχος αντιστοιχίας αυτών με τα δεδομένα της αγγελίας 

 

 

Εν συνεχεία, το σύστημα συγκρίνει τις τιμές που έχουν καταχωρηθεί στις τοπικές 

λίστες που προαναφέρθηκαν. Παρακάτω θα αναλυθεί η σύγκριση των τιμών των λι-

στών που αφορούν την επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου εργαζόμενου και τις 

απαιτήσεις του εργοδότη προς αυτές. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και η αντιστοιχία 

των δεδομένων ως προς την εκπαίδευση και τις ξένες γλώσσες. Η σύγκριση αυτή γίνε-

ται ως  εξής: 

 

Για κάθε τιμή της λίστας ag_emp_katigoria_List, αρχικοποιείται η βοηθητική 

μεταβλητή $emp με μηδέν (0) η οποία ανάλογα με τις τιμές της ελέγχει αν έχει βρεθεί 

ίδια κατηγορία επαγγελματικής εμπειρίας και όχι διάρκεια. Η χρησιμότητα αυτού του 

ελέγχου είναι να μην προστεθούν περισσότεροι βαθμοί στην μεταβλητή $sum, αν υ-

πάρχουν περισσότερες από μια εγγραφές με την ίδια κατηγορία επαγγελματικής εμπει-

ρίας. Επίσης, για κάθε τιμή της λίστας αυτής, και κάθε τιμή της λίστας 

yp_emp_katigoria_list, αν η μεταβλητή $emp είναι ίση με μηδέν (0), δηλαδή δεν έχει 

βρεθεί η ίδια κατηγορία επαγγελματικής εμπειρίας και αν οι τιμές της κατηγορίας της 
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επαγγελματικής εμπειρίας είναι ίσες και δεν είναι κενές, τότε η μεταβλητή $sum αυξά-

νεται κατά 2, διότι όπως προαναφέρθηκε, οι κατηγορίες της επαγγελματικής εμπειρίας 

είναι μεταβλητές που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα για την αντιστοιχία των δεδομένων, 

η βοηθητική μεταβλητή $emp αυξάνεται κατά ένα και γίνεται ο έλεγχος για τις διάρ-

κειες που αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες που βρέθηκαν σε αντιστοιχία. Ο 

έλεγχος αυτός ελέγχει αν οι συγκεκριμένες διάρκειες είναι ίσες, δεν είναι κενές και δεν 

είναι ίσες με ‘ - ’ . Αν ο έλεγχος είναι αληθής, η μεταβλητή $sum και η μεταβλητή 

$emp αυξάνονται κατά ένα (1). Αν όμως η μεταβλητή $emp δεν είναι ίση με μηδέν και 

είναι ίση με ένα δηλαδή έχει βρεθεί κατηγορία που βρίσκεται σε αντιστοιχία αλλά όχι 

η αντίστοιχη διάρκεια γίνεται ο παρακάτω έλεγχος. Αν οι κατηγορίες είναι ίσες και δεν 

είναι κενές και αν οι διάρκειες είναι ίσες, δεν είναι κενές και δεν είναι ίσες με ‘ - ’ τότε 

η μεταβλητή $sum και η μεταβλητή $emp αυξάνονται κατά ένα (1). Η διαδικασία αυτή, 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου δεν υπάρχουν τιμές στην λίστα ag_emp_katigoria_List.  

 

Εικόνα 39: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Έλεγχος αντιστοιχίας των δεδομένων για την επαγγελματική εμπειρία 
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Εικόνα 40: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php 

 Έλεγχος αντιστοιχίας των δεδομένων για την εκπαίδευση 

 

 

Εικόνα 41: Τέταρτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Έλεγχος αντιστοιχίας των δεδομένων για τις γνώσεις σε ξένες γλώσσες 

 

 

Αφού έχουν συγκριθεί όλες οι τιμές που απαιτούνταν, έχουμε ως αποτέλεσμα 

τις μεταβλητές $apaitiseis (Ένας αριθμός που αντιστοιχεί στο 100 % για κάθε αγγελία) 

και $sum (Αριθμός αντιστοιχίας).  Έπειτα, σύστημα υπολογίζει την μεταβλητή $total  

η οποία αντιπροσωπεύει το ποσοστό αντιστοιχίας των απαιτήσεων της αγγελίας με τα 

δεδομένα που αντιστοιχούν σε έναν συγκεκριμένο εργοδότη. Αν το ποσοστό αυτό είναι 

μεγαλύτερο από 70, τότε το σύστημα εισάγει στον πίνακα search τον κωδικό της αγγε-

λίας, τον κωδικό του υποψηφίου και το ποσοστό της αντιστοιχίας τους. 
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Εικόνα 42: Πέμπτο μέρος του κώδικα της σελίδας search.php  

Υπολογισμός ποσοστού αντιστοιχίας και εισαγωγή δεδομένων στον πίνακα search 

 

 

4.4.5.3.9 Κάθε αγγελία να αντιστοιχεί το πολύ με 20 υποψήφιους 

 

Όταν ο εργοδότης επιλέξει την προβολή αγγελιών μεταφέρεται στην σελίδα 

provoliAggeliwn.php. Στην σελίδα αυτή υλοποιείται ο κώδικας ώστε κάθε αγγελία να 

αντιστοιχεί το πολύ με 20 υποψήφιους. Για κάθε αγγελία του συγκεκριμένου εργοδότη, 

αρχικά το σύστημα μετράει πόσες εγγραφές υπάρχουν στον πίνακα search και εισάγει 

τον αριθμό αυτόν στην μεταβλητή $sum. Αν η μεταβλητή $sum είναι μεγαλύτερη από 

20, τότε υπολογίζει την μεταβλητή $del_num η οποία υποδηλώνει τον αριθμό των εγ-

γραφών που πρέπει να διαγραφούν από τον πίνακα search. Έπειτα, ξεκινάει ένας βρόγ-

χος ο οποίος διαγράφει από τον πίνακα search τις εγγραφές με το μικρότερο ποσοστό 

μέχρις ότου να διαγραφούν τόσες εγγραφές όσες είναι ίσες με την μεταβλητή 

$del_num. Με τον τρόπο αυτό μείνουν στον πίνακα οι 20 εγγραφές με το μεγαλύτερο 

ποσοστό αντιστοιχίας για κάθε αγγελία. 

Εικόνα 43: Κάθε αγγελία να αντιστοιχεί το πολύ με 20 υποψηφίους 
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 Έρευνα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος 

 

Εφόσον το σύστημα Easy Hire έχει υλοποιηθεί, θα γίνει η προσπάθεια να απαντη-

θεί το έκτο και τελευταίο ερώτημα της παρούσας εργασίας, δηλαδή, να διερευνηθεί αν 

το σύστημα είναι αποτελεσματικό. Για την υλοποίηση της έρευνας αυτής απαιτείται η 

συλλογή πληροφοριών από κάποια ενεργή εταιρία οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν ως 

δείγμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος. Οι πληροφορίες 

που απαιτούνται είναι ορισμένες αγγελίες εργασίας που έχουν αναρτηθεί από την εται-

ρία στο παρελθόν, τα βιογραφικά που συνέλεξε η εταιρία για τις αγγελίες αυτές και 

τέλος ποιος εργαζόμενος επιλέχθηκε για κάθε θέση εργασίας. Από τη στιγμή που θα 

καταχωρηθούν τα δεδομένα αυτά, θα είμαστε σε θέση να διερευνήσουμε την αποτελε-

σματικότητα του συστήματος για το συγκεκριμένο δείγμα. Αν οι υποψήφιοι που τελικά 

επιλέχθηκαν για κάθε θέση εργασίας είναι ανάμεσα σε αυτούς που προτείνει το σύ-

στημα, τότε θα αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό.  

 

Η έρευνα αυτή διεξήχθη με τη βοήθεια της εταιρίας Αθλητικό Κέντρο Ατέρμων - 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  ( Κ.Δ.ΑΠ.). Η υπεύθυνη της εταιρίας 

και υπεύθυνη ανθρωπίνου δυναμικού, Έλλη Μεταλλίδου, δέχτηκε η εταιρία να συμμε-

τάσχει στην εν λόγω έρευνα. Από την εταιρία αντλήθηκαν οι παρακάτω χρήσιμες πλη-

ροφορίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως δείγμα για την αξιολόγηση του συστήματος 

που υλοποιήθηκε. 

 Δέκα (10) αγγελίες εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων που είχαν αναρτηθεί στο 

παρελθόν από την εταιρία. 

 Τριάντα έξι (36) βιογραφικά σημειώματα που συλλέχθηκαν για τις παραπάνω 

κενές θέσεις εργασίας και τελικά οι υποψήφιοι δεν επιλέχθηκαν. 

 Δέκα (10) βιογραφικά σημειώματα των οποίων οι κάτοχοι επιλέχθηκαν για τις 

αγγελίες αυτές. (Επισημάνθηκε ποιος υποψήφιος επιλέχθηκε για κάθε αγγελία.) 

 

Μετά την καταχώρηση των παραπάνω δεδομένων που συλλέχθηκαν στο σύστημα, 

είναι διακριτό  ποιους υποψήφιους θα πρότεινε το σύστημα για κάθε αγγελία εργασίας. 

Παρατηρείται ότι κάθε υποψήφιος που τελικά επιλέχθηκε βρίσκεται ανάμεσα στους 
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προτεινόμενους υποψήφιους αλλά χωρίς να κατέχει σε όλες τις περιπτώσεις το μεγα-

λύτερο ποσοστό αντιστοιχίας με τις απαιτήσεις της αγγελίας. Για την επιλογή του υπο-

ψηφίου υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες τους οποίους το σύστημα δεν μπορεί να τους 

υπολογίσει, όπως η ανθρώπινη κρίση ή οι κοινωνικές σχέσεις, οι οποίοι μπορεί να συ-

νέβαλλαν στην επιλογή των συγκεκριμένων υποψιών. Συνεπώς το σύστημα μπορεί να 

αξιολογηθεί ως αποτελεσματικό, για το γεγονός ότι οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από 

την εταιρία βρίσκονται ανάμεσα στους προτεινόμενους από αυτό. (Όλες οι αγγελίες 

και οι προτεινόμενοι από το σύστημα για κάθε αγγελία φαίνονται στα παραρτήματα. 

12) 

 

Το πλήθος των υποψηφίων εργαζομένων και των αγγελιών εργασίας είναι αδύνατο 

να καταμετρηθεί. Επιπλέον, εάν το πλήθος αυτό θα μπορούσε να προσεγγιστεί, θα ήταν 

αδύνατο να χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου για την αξιολόγηση του συστήματος. Συνε-

πώς επιλέχθηκε ένας στατιστικός πληθυσμός για την διερεύνηση αυτή. Η δειγματολη-

ψία υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της στρωματοποιημένης  δειγματοληψίας (stratified 

random sampling) (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Παναγιώτα, 

2015, σελ. 42). Δηλαδή, για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα υποσύνολο του πληθυ-

σμού , τα βιογραφικά που συνέλεξε μια εταιρία για τις αγγελίες που ανάρτησε. Κατά 

την δειγματοληψία, έγινε η προσπάθεια να αποφευχθούν τα συστηματικά σφάλματα. 

Ειδικότερα, έγινε η προσπάθεια να συλλεχθούν διαφορετικές ειδικότητες ως απαιτού-

μενες από τις αγγελίες εργασίας. Σκοπός αυτού ήταν να εξάγουμε συμπεράσματα για 

όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος του πληθυσμού.   

 

Η μεταβλητή που μελετάται μέσω του συγκεκριμένου δείγματος είναι το ποσοστό 

αντιστοιχίας 46 βιογραφικών με 10 αγγελίες. Συνεπώς, το πλήθος του δείγματος μας 

είναι 460 ποσοστά αντιστοιχίας (n = 460). Το δείγμα δεν είναι πολύ μεγάλο σε σχέση 

με το πραγματικό πλήθος, όμως το κυριότερο μέτρο εγκυρότητας δεν είναι το μέγεθος 

του δείγματος, αλλά η αντιπροσωπευτικότητά του που προκύπτει από τη σωστή επι-

λογή της μεθόδου. 

 

Στο σύστημα αποθηκεύονται μόνο τα ποσοστά εκείνα που είναι μεγαλύτερα από 

70% καθώς και μόνο τα 20 μεγαλύτερα ποσοστά για κάθε αγγελία. Στο σημείο αυτό 

                                                           
12 Βλ. 7. Παραρτήματα, Παράρτημα 2 
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όμως θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα ποσοστά αντιστοιχίας που προκύπτουν από το σύ-

στημα. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε ένας βοηθητικός πίνακας στη βάση δεδο-

μένων εν ονόματι search_for_research η δομή του οποίου είναι ίδια με την δομή του 

πίνακα search όπου αποθηκεύονται τα ποσοστά αντιστοιχίας των υποψηφίων εργαζο-

μένων με τις αγγελίες εργασίας στο σύστημα. Για την συμπλήρωση του πίνακα 

search_for_research με τις 460 εγγραφές, κλήθηκε η σελίδα search.php στην οποία γί-

νεται ο υπολογισμός της αντιστοιχίας των δεδομένων με την διαφορά ότι στο τέλος τα 

στοιχεία αποθηκεύτηκαν στον βοηθητικό πίνακα. 

 

Από τη στιγμή που έχει καθοριστεί το δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί στην πα-

ρούσα έρευνα, θα εκτιμηθούν τα μέτρα θέσεως και διασποράς του δείγματος που θα 

μας βοηθήσουν να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για την αντιπροσωπευτικότητα 

του δείγματος. 

 

Μέγεθος δείγματος :    n = 460 

Εύρος τιμών :     R = Xmax - Xmin = 92.3076 – 7.6923 = 84.6153 

 

Μέση τιμή :      �̅� =  
∑ 𝑋𝑖460

𝑖=1

𝑛
 = 

24828.6217

460
 = 53.9752 

 

Διακύμανση:     S2 = 
∑ 𝑋𝑖− �̅�460

𝑖=1

𝑛−1
 = 

131999.4360

459
 = 287.5804 

 

Τυπική απόκλιση:    S = √𝑆2 = √287.5804 = 16,9581 

 

Συντελεστής μεταβλητότητας :  CV = 
𝑆

�̅�
 = 

16.5804

53.9752
 = 0.307  = 30% 
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Το δείγμα μας θέλουμε να καλύπτει τις περισσότερες περιπτώσεις αντιστοιχίας 

βιογραφικών με αγγελίες. Συνεπώς, ένα μεγάλο εύρος τιμών 84.6% είναι θετικό πα-

ρόλο που επηρεάζεται μόνο από τις ακραίες τιμές του δείγματος. Η μέση τιμή του δείγ-

ματος 53.97%, βρίσκεται πολύ κοντά στο 50% όπου είναι το μέσο από τις τιμές που θα 

μπορούσε να έχει το δείγμα μας (0% - 100%). Το γεγονός αυτό, δηλώνει πως οι τιμές 

είναι διάσπαρτα κατανεμημένες.  

 

 Για την περίπτωση όπου το δείγμα μας αποτελείται από τα ποσοστά που απο-

θηκεύονται στο σύστημα, δηλαδή αυτά που έχουν ποσοστό μεγαλύτερο από 70% και 

είναι τα 20 μεγαλύτερα ποσοστά για κάθε αγγελία, αντλούμε τα δεδομένα από τον πί-

νακα search όπως καταχωρήθηκαν κατά την αντιστοιχία των βιογραφικών με τις αγγε-

λίες εργασίας.  Στην περίπτωση αυτή, το μέγεθος του δείγματος είναι n = 73. 

 

Μέγεθος δείγματος :    n = 73 

Εύρος τιμών :     R = Xmax - Xmin = 92.3076– 71.4285= 20.8791 

 

Μέση τιμή :      �̅� =  
∑ 𝑋𝑖73

𝑖=1

𝑛
 = 

5732.78388

73
 = 78.5312 

 

Διακύμανση:     S2 = 
∑ 𝑋𝑖− �̅�73

𝑖=1

𝑛−1
 = 

1814.4478

72
 = 25.2006 

Τυπική απόκλιση:    S = √𝑆2 = √287.5804 = 5.02 

 

Συντελεστής μεταβλητότητας :  CV = 
𝑆

�̅�
 = 

5.02

78.5312
 = 0.06  = 6% 
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Αν ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι μικρότερος από 10%, υπάρχει ομοιογένεια 

στο δείγμα. Επιπλέον, το δεύτερο δείγμα με τα ποσοστά που αποθηκεύονται στο σύ-

στημα έχει μικρότερο συντελεστή μεταβλητότητας από το πρώτο άρα είναι περισσό-

τερο αντιπροσωπευτικό.  

 

Ακόμα, για να διαπιστωθεί η αξιοπιστία του συστήματος, στο σημείο αυτό θα 

παρουσιαστούν τα στοιχεία μιας αγγελίας που επιλέχθηκε τυχαία, ένα βιογραφικό από 

εκείνα που εμφανίζει το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία και ένα από εκείνα 

που δεν το εμφανίζει. Με την απλή λογική αλλά και εμπειρικά, μπορούμε να κρίνουμε 

αν κάποιο βιογραφικό όντως ταιριάζει με κάποια αγγελία ή όχι.  

 

Στοιχεία μιας αγγελίας που επιλέχθηκε τυχαία 

 

 Στους παρακάτω πίνακες εμφανίζονται τα στοιχεία της αγγελίας που επιλέ-

χθηκε τυχαία για να παρατηρηθεί αν όντως ταιριάζουν περισσότερο με τα στοιχεία ενός 

βιογραφικού που το σύστημα εμφάνισε ως προτεινόμενο για την συγκεκριμένη αγγελία 

από εκείνα ενός βιογραφικού που το σύστημα το απέρριψε για την συγκεκριμένη αγ-

γελία.  

 

Πίνακας 3 Στοιχεία Εργοδότη 

 

 

 

Όνομα Επίθετο e-mail Κωδικός Όνομα  

Εταιρίας 

Περιγραφή 

Εταιρίας 

Οδός Τηλέφωνο Χώρα Πόλη Τ.Κ. 

Έλλη Μεταλλίδου elli.metallidou 

@yahoo.gr 

Atermon 

12345 

 

Αθλητικό 

Κέντρο  

Ατέρμων 

Κέντρο  

Δημιουργικής  

Απασχόλησης  

Παιδιών  

( Κ.Δ.ΑΠ.) 

Άγιος 

 Παντελε-

ήμων 

2341064793 Ελλάδα Κιλκίς 61100 
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Πίνακας 4 Στοιχεία αγγελίας 

 

 

Πίνακας 5 Στοιχεία αγγελίας για τις απαιτήσεις ως προς την επαγγελματική εμπειρία 

 

 

 

Πίνακας 6 Στοιχεία αγγελίας για τις απαιτήσεις ως προς την εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

Πίνακας 7 Στοιχεία αγγελίας για τις απαιτήσεις ως προς τις ξένες γλώσσες 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή 

Θέσης 

Φύλλο Ηλικία από Ηλικία έως Ηλικία 

Αδιάφορο 

Εκπληρωμένη 

Στρατιωτική 

Θητεία 

Αδιάφορη 

Εκπληρωμένη 

Στρατιωτική 

Θητεία 

Ψηφιακές 

Δεξιότητες 

Δίπλωμα 

Οδήγησης 

ΠΑΙΔΑΓΩ-

ΓΟΣ 

Γυναίκα 22 40 

 

Όχι Όχι Ναι Βασικός χρή-

στης (πχ απλή 

χρήση Η/Υ) 

 

Κατηγορία Διάρκεια 

Εκπαίδευση  

Επίπεδο Κατηγορία 

Προπτυ-

χιακό 

ΑΕΙ 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩ-

ΓΙΚΟ ΝΗ-

ΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Γλώσσα Επίπεδο 

Αγγλικά Β1/B2: Ανεξάρτη-

τος χρήστης 
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Στοιχεία ενός βιογραφικού που εμφανίστηκε ως προτεινόμενο από το σύστημα για την 

συγκεκριμένη αγγελία και επιλέχθηκε τυχαία  

 

Στο σημείο αυτό, εμφανίζονται τα στοιχεία ενός βιογραφικού το οποίο εμφανί-

στηκε ως προτεινόμενο από το σύστημα με ποσοστό αντιστοιχίας 83,33%. Το βιογρα-

φικό αυτό επιλέχθηκε τυχαία ανάμεσα από τα προτεινόμενα για την συγκεκριμένη αγ-

γελία. Σκοπός της παρουσίασης αυτού είναι να διαπιστωθεί εμπειρικά και χωρίς την 

χρήση κάποιου αλγόριθμου, αν όντως τα στοιχεία του βιογραφικού αυτού ταιριάζουν 

με τα στοιχεία της αγγελίας παραπάνω. 

 

Πίνακας 8 Στοιχεία υποψηφίου που επιλέχθηκε για την συγκεκριμένη αγγελία 

 

 

 

Πίνακας 9 Στοιχεία βιογραφικού για τον υποψήφιο που επιλέχθηκε 

 

 

 

Όνομα Επίθετο Φύλλο Ημ/νια 

Γέννησης 

e-mail Κωδικός Οδός Τηλέφωνο Χώρα Πόλη Τ.Κ. 

Ιωάννα Οταπασίδου Γυναίκα 31/08/1992 

 

iwanna318@outlook.com.gr iwanna318 Κιλκίς 6982946757 Ελ-

λάδα 

Κιλκίς 61100 

Περιγραφή Επιθυμητή 

Εργασία 

Μήνυμα 

Προς 

Εργοδότη 

Στρατός 

Εκπληρωμένος 

Επίπεδο 

Ψηφιακών  

Δεξιοτήτων 

Περιγραφή  

Ψηφιακών 

Δεξιοτή-

των 

Γενικές 

Δεξιότητες 

Δίπλωμα 

Οδήγησης 

Επιπλέον 

Πληροφορίες 

Χόμπι: 

Σταυρόλεξα, 

Sudoku, 

Γυμναστική 

  Όχι  

 

Βασικός χρήστης  

(πχ απλή χρήση 

Η/Υ) 

 Προσκοπισμός , 

Φύλαξη &  

Δημιουργική  

απασχόληση 

παιδιών,  

Εθελοντική  

αιμοδότρια 

 Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων 

στην Ελλάδα  

Ψυχολογία… 
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Πίνακας 10 Στοιχεία βιογραφικού ως προς την επαγγελματική εμπειρία 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 11 Στοιχεία βιογραφικού προς την εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 12 Στοιχεία βιογραφικού ως προς τις ξένες γλώσσες 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Διάρκεια Ημ/νια από Ημ/νια έως 

Γραμματειακή 

Υποστήριξη –  

Υπάλληλοι Γραφείου 

Γραμματειακή υποστήριξη 

και ασφαλιστικός  

διαμεσολαβητής,  

Ασφαλιστικά Γραφεία 

Νασσίμ Σύριου 

03/10/2016 31/07/2017 

 

 

 

Πωλήσεις Λιανικής – 

Merchandising 

Πωλήτρια σε κατάστημα 

υποδημάτων, Celebrity 

stores, Γ. Καλπακίδης και 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

01/08/2014 07/10/2015 

Επίπεδο Κατηγορία Τίτλος Σπουδών Ημ/νια από Ημ/νια εώς 

Μεταπτυχιακό 

 

ΠΑΙΔΑΓΩ-

ΓΙΚΟ ΝΗ-

ΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Καινοτόμες  

Παιδαγωγικές 

Προσεγγίσεις σε  

Εκπαιδευτικά  

Πολυπολιτισμικά 

Περιβάλλοντα, 

Δ.Π.Θ. 

01/10/2015 30/09/2017 

Προπτυχιακό ΑΕΙ ΠΑΙΔΑΓΩ-

ΓΙΚΟ ΝΗ-

ΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Απόφοιτη τμήματος 

Επιστημών  

Εκπαίδευσης  

Προσχολικής  

Ηλικίας,  

Δημοκρίτειο  

Πανεπιστήμιο  

Θράκης 

01/10/2010 30/09/2014 

Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου Ημερομηνία 

Αγγλικά Β1/B2: Ανεξάρτη-

τος χρήστης 

Certificate in English- 

counsil of Europe 

 

Τουρκικά Α1/A2: Βασικός 

χρήστης 

Dilmer  
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Στοιχεία ενός βιογραφικού που δεν εμφανίστηκε ως προτεινόμενο από το σύστημα για 

την συγκεκριμένη αγγελία και επιλέχθηκε τυχαία  

 

Παρακάτω εμφανίζονται τα στοιχεία ενός βιογραφικού το οποίο δεν εμφανί-

στηκε ως προτεινόμενο από το σύστημα. Το ποσοστό αντιστοιχίας του με την εν λόγω 

αγγελία είναι 58/,33%. Το βιογραφικό αυτό επιλέχθηκε τυχαία ανάμεσα από εκείνα που 

δεν προτάθηκαν από το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία. Σκοπός της παρουσί-

ασης αυτού είναι να διαπιστωθεί εμπειρικά και χωρίς την χρήση κάποιου αλγόριθμου, 

ότι όντως τα στοιχεία του βιογραφικού αυτού δεν ταιριάζουν με τα στοιχεία της αγγε-

λίας παραπάνω σε μεγάλο ποσοστό. 

 

Πίνακας 13 Στοιχεία υποψηφίου που δεν εμφανίστηκε από το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία 

 

 

 

Πίνακας 14 Στοιχεία βιογραφικού για τον υποψήφιο δεν εμφανίστηκε από το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία 

 

Όνομα Επίθετο Φύλλο Ημ/νια 

Γέννησης 

e-mail Κωδικός Οδός Τηλέφωνο Χώρα Πόλη Τ.Κ. 

Ιωάννα ΜΕΤΑΛΛΙ-

ΔΟΥ 

Γυναίκα 05/12/1985 

 

joannametallidou@

hotmail.com 

joannametallidou Επιδαύρου 19 

Ανω Τουμπα 

6974395367 Ελλάδα Θεσσαλονίκη 54351 

Περιγραφή Επιθυμητή 

Εργασία 

Μήνυμα 

Προς 

Εργοδότη 

Στρατός 

Εκπληρωμένος 

Επίπεδο 

Ψηφιακών  

Δεξιοτήτων 

Περιγραφή  

Ψηφιακών 

Δεξιοτήτων 

Γενικές 

Δεξιότητες 

Δίπλωμα 

Οδήγησης 

Επιπλέον 

Πληροφορίες 

Καλές  

επικοινωνιακές 

δεξιότητες που 

αποκτήθηκαν 

από την  

καθημερινή 

επικοινωνία με 

πελάτες καθώς 

και με προμη-

θευτές εσωτερι-

κού και εξωτε-

ρικού. 

ΛΟΓΙΣΤΗ-

ΡΙΟ 

 Όχι  

 

Έμπειρος  

χρήστης(πχ γνώ-

σεις πληροφορι-

κής, προγραμματι-

σμού, εξειδικευ-

μένου λογισμικού 

κ.α.) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

4 , PYLON-

EPSILON 

NET ,Καλός  

χειρισμός του 

Office 

,Γλώσσα  

προγραμματι-

σμού C 

Διαχείριση  

οικονομικών 

εκκρεμοτήτων 

Διαχείριση  

Ταμείου 

Προγραμματι-

σμός  

Πληρωμών 

Μισθοδοσία 

Καταχώρηση  

εσόδων εξόδων 

Β κατηγορία 

- Άδεια Οδή-

γησης  

Αυτοκινήτου 

έως 8 +1  

θέσεις & 

φορτηγό έως 

3500 kg μι-

κτό βάρος 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Α’ ΤΑΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Β‘ ΤΑΞΗΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Γ’ ΤΑΞΗΣ  

ΛΟΓΙΣΤΗ  
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Πίνακας 15 Στοιχεία βιογραφικού ως προς την επαγγελματική εμπειρία 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16 Στοιχεία βιογραφικού προς την εκπαίδευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 17 Στοιχεία βιογραφικού ως προς τις ξένες γλώσσες 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Διάρκεια Ημ/νια από Ημ/νια έως 

Λογιστήριο ΤΟΤΓΚΑΖ Α.Ε.  ΒΙ.ΠΑ   

Νεοχωρούδας 

(www.totgas.gr) 

11/07/2011 18/10/2016 

 

 

 

Γραμματειακή  

Υποστήριξη –  

Υπάλληλοι Γραφείου 

ΤΟΤΓΚΑΖ Α.Ε. ΒΙ.ΠΑ   

Νεοχωρούδας 

(www.totgas.gr) 

10/02/2010 10/07/2011 

Επίπεδο Κατηγορία Τίτλος Σπουδών Ημ/νια από Ημ/νια εώς 

Μεταπτυχιακό 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ-

ΚΗΣ 

MΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  

ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟ-

ΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ- 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙ-

ΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙ-

ΣΤΗΜΙΟ 

01/01/2015  

Προπτυχιακό ΑΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ- 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

01/10/2003 01/06/2010 

Γλώσσα Επίπεδο Τίτλος Πτυχίου Ημερομηνία 

Αγγλικά Β1/B2: Ανεξάρτη-

τος χρήστης 

Certification of 

English Language  

Proficiency  

MICHINGAN STATE 

UNIVERSITY 

 

Γαλλικά Β1/B2: Ανεξάρτη-

τος χρήστης 

DIPLOME D’ETUDES 

EN LANGUE FRAN-

CAISE 1er DEGREE RE-

PUBLIQUE FRANCAIS 
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Απεικόνιση εμπειρικής αντιστοίχισης των στοιχείων των παραπάνω βιογραφικών με 

την αγγελία που μελετάται. 

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι παράγοντες μιας αγγελίας που 

μπορούν να συγκριθούν με αυτούς ενός βιογραφικού για να διαπιστωθεί η αντιστοιχία 

τους. Στην πρώτη στήλη των πινάκων παρουσιάζονται οι παράγοντες που θα συγκρι-

θούν. Στην δεύτερη στήλη παρουσιάζονται ποσοτικά οι απαιτήσεις της αγγελίας που 

μελετάται. Κάθε παράγοντας της αγγελίας που δεν είναι κενός, δηλαδή είναι απαίτηση 

της αγγελίας, αντιστοιχεί σε έναν βαθμό. Κάθε στοιχείο  της αγγελίας που είναι αδιά-

φορο για τον εργοδότη, δηλαδή είναι κενό παίρνει την τιμή μηδέν.  Όσον αφορά στην 

τρίτη στήλη των πινάκων, απεικονίζει την ισότητα των στοιχείων της αγγελίας με τα 

αντίστοιχα των βιογραφικών. Κάθε παράγοντας που ταιριάζει ακριβώς στην αγγελία 

και το εκάστοτε βιογραφικό, παίρνει έναν βαθμό, ενώ κάθε παράγοντας που δεν ται-

ριάζει ακριβώς παίρνει μηδέν βαθμούς. Το σύνολο των απαιτήσεων της αγγελίας είναι 

το άθροισμα των βαθμών τους και απεικονίζει τον μέγιστο βαθμό που θα μπορούσε να 

αντιστοιχεί μια αγγελία με ένα βιογραφικό. Το σύνολο των στοιχείων που αντιστοιχούν 

απεικονίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί μια αγγελία με ένα βιογραφικό. 
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Πίνακας 18 Αντιστοίχιση αγγελίας με το     Πίνακας 19 Αντιστοίχιση αγγελίας με το  

βιογραφικό που εμφανίστηκε από το σύστημα    βιογραφικό που δεν εμφανίστηκε από το σύστημα 

 

Παράγοντες προς σύγκριση Απαιτήσεις 

αγγελίας 

Ισότητα 

Απαιτήσεων 

αγγελίας με τα 

στοιχεία του 

βιογραφικού 

Πόλη 1 0 

Φύλλο 1 1 

Ηλικία από 1 1 

Ηλικία έως 1 1 

Εκπληρωμένη Στρατιω-

τική Θητεία 

0 0 

Ψηφιακές Δεξιότητες 1 0 

Δίπλωμα Οδήγησης 0 0 

Επαγγελματική εμπειρία - 

Κατηγορία 

1 0 

Επαγγελματική εμπειρία - 

Διάρκεια 

0 0 

Εκπαίδευση- Επίπεδο 1 1 

Εκπαίδευση- Κατηγορία 1 0 

Γλώσσες - Γλώσσα 1 1 

Γλώσσες - Επίπεδο 

 

1 1 

Σύνολο 10 6 

Παράγοντες προς σύγκριση Απαιτήσεις 

αγγελίας 

Ισότητα 

Απαιτήσεων 

αγγελίας με τα 

στοιχεία του 

βιογραφικού 

Πόλη 1 1 

Φύλλο 1 1 

Ηλικία από 1 1 

Ηλικία έως 1 1 

Εκπληρωμένη Στρατιωτική 

Θητεία 

0 0 

Ψηφιακές Δεξιότητες 1 1 

Δίπλωμα Οδήγησης 0 0 

Επαγγελματική εμπειρία - 

Κατηγορία 

1 0 

Επαγγελματική εμπειρία - 

Διάρκεια 

0 0 

Εκπαίδευση- Επίπεδο 1 1 

Εκπαίδευση- Κατηγορία 1 1 

Γλώσσες - Γλώσσα 1 1 

Γλώσσες - Επίπεδο 

 

1 1 

Σύνολο 10 9 
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Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται πως το βιογραφικό που εμφάνισε το σύ-

στημα ως προτεινόμενο για την συγκεκριμένη αγγελία ταιριάζει κατά 90%, ενώ το βιο-

γραφικό που δεν εμφάνισε το σύστημα ταιριάζει κατά 60%. Τα ποσοστά αυτά υπολο-

γίστηκαν χωρίς να συνυπολογιστεί η μεγαλύτερη βαρύτητα που μπορεί να έχουν κά-

ποιοι παράγοντες, όπως δηλαδή γίνεται  στον υπολογισμό της αντιστοιχίας των αγγε-

λιών με τα βιογραφικά στο σύστημα.  

 

Παρατηρείται πως το σύστημα ορθά εμφάνισε το πρώτο βιογραφικό στους προ-

τεινόμενους για την συγκεκριμένη αγγελία διότι τα στοιχεία τους ταιριάζουν σε μεγάλο 

βαθμό. Όσον αφορά  το δεύτερο βιογραφικό, δεν ταιριάζει σε μεγάλο βαθμό, συνεπώς 

το σύστημα ορθά δεν το συμπεριέλαβε στους προτεινόμενους για την συγκεκριμένη 

αγγελία.  Μια ακόμα σημαντική παρατήρηση από τους παραπάνω πίνακες είναι πως οι 

παραπάνω παράγοντες κρίνονται πως αντιστοιχούν μόνο σε περίπτωση που είναι ακρι-

βώς ίσοι. Στον Πίνακα 1913 φαίνεται η αναντιστοιχία για τον παράγοντα «Ψηφιακές 

Δεξιότητες», όμως στην πραγματικότητα ο συγκεκριμένος υποψήφιος εργαζόμενος 

διαθέτει περισσότερες ψηφιακές δεξιότητες14 από αυτές που ζητούνται από την αγγε-

λία15, άρα καλύπτει τις απαιτήσεις του εργοδότη.  

 

Συμπερασματικά, η έρευνα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του 

συστήματος έγινε κυρίως με την μέθοδο της έρευνας πεδίου και τον υπολογισμό των 

μέτρων θέσεως (Χαλικιάς Μιλτιάδης, Μανωλέσου Αλεξάνδρα, Λάλου Παναγιώτα, 

2015, σελ. 31 και σελ. 43). Από την έρευνα αυτή, παρατηρήθηκε πως οι υποψήφιοι που 

τελικά επιλέχθηκαν από την εταιρία που ανάρτησε τις συγκεκριμένες αγγελίες, όντως 

προτάθηκαν από το σύστημα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε πως το κριτήριο που χρησιμο-

ποιεί το σύστημα για τα βιογραφικά που τελικά θα προτείνει για κάθε αγγελία, δηλαδή 

τα 20 βιογραφικά με το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχίας και με ποσοστό αντιστοιχίας 

                                                           
13 Πίνακας 19 Αντιστοίχιση αγγελίας με το βιογραφικό που δεν εμφανίστηκε από το σύστημα 

14 Πίνακας 14 Στοιχεία βιογραφικού για τον υποψήφιο δεν εμφανίστηκε από το σύστημα για την συ-

γκεκριμένη αγγελία – Επίπεδο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 

15 Πίνακας 4 Στοιχεία αγγελίας – Ψηφιακές Δεξιότητες 
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πάνω από 70% είναι περισσότερο αποτελεσματικό από το να εμφανίζει όλα τα βιογρα-

φικά. Αυτό αποδεικνύεται συγκρίνοντας τα μέτρα θέσεως των 2 δειγμάτων. Το πρώτο 

δείγμα αποτελείται από τα ποσοστά αντιστοιχίας όλων των βιογραφικών με όλες τις 

αγγελίες ενώ το δεύτερο δείγμα αποτελείται από τα ποσοστά αντιστοιχίας που θα εμ-

φανίζει το σύστημα για κάθε αγγελία. Τέλος, επιλέγοντας τυχαία μια αγγελία, ένα βιο-

γραφικό που πρότεινε το σύστημα για την συγκεκριμένη αγγελία και ένα βιογραφικό 

που δεν προτάθηκε από το σύστημα, παρατηρήθηκε ότι όντως το βιογραφικό που εμ-

φάνισε το σύστημα ταιριάζει περισσότερο με την αγγελία από εκείνο που δεν το εμφά-

νισε. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι θα ήταν καλύτερα ο αλγόριθμος για την αντιστοίχιση 

των αγγελιών με τα βιογραφικά να ελέγχει αν τα στοιχεία του βιογραφικού καλύπτουν 

τις απαιτήσεις τις αγγελίας και όχι να είναι ακριβώς ίσα διότι παρατηρήθηκε ότι αν 

ελέγχεται μόνο η ισότητα των παραμέτρων θα υπάρχει αναντιστοιχία σε περίπτωση 

που στο βιογραφικό κάποια παράμετρος είναι μεγαλύτερου επιπέδου από την αντί-

στοιχη της αγγελίας.  
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5 Συμπεράσματα και Προτάσεις 

 

 Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία, αρχικά επιχειρήθηκε η ανάδειξη του κυρίαρχου ρόλου που 

κατέχει η εύρεση εργασίας για τους υποψήφιους εργαζόμενους αλλά και η εύρεση του 

κατάλληλου υποψηφίου για τις επιχειρήσεις. Μελετήθηκαν σχετικές έρευνες για την 

υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα βελτιώνει τις διαδικασίες για την εύρεση ερ-

γασίας. Επίσης, μελετήθηκαν οι πηγές εύρεσης εργασίας και ειδικότερα οι υπάρχουσες 

ιστοσελίδες ως προς την κάλυψη των αναγκών των χρηστών τους. Επιπρόσθετα, επι-

χειρήθηκε η ανάλυση και η σχεδίαση ενός νέου συστήματος εύρεσης εργασίας που θα 

αυτοματοποιεί περισσότερο τις διαδικασίες που μελετήθηκαν και θα ενσωματώνει α-

ντικειμενικά κριτήρια για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εργαζομένων. Κύρια απαί-

τηση του συστήματος αυτού είναι η μείωση των χρόνων αναμονής για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας για την εύρεση εργασίας από τους υποψήφιους εργαζόμενους αλλά και 

την εύρεση του καταλληλότερου υποψήφιου από τις επιχειρήσεις. 

 

Εν συνεχεία, περιγράφονται τα σημαντικότερα σημεία της υλοποίησης του νέου 

συστήματος. Εφόσον το νέο σύστημα είχε υλοποιηθεί και ήταν ικανό να λειτουργήσει, 

πραγματοποιήθηκε μια έρευνα για την αποτελεσματικότητά του. Για την έρευνα αυτή, 

χρησιμοποιήθηκαν αληθινά στοιχεία που αφορούσαν αγγελίες που έχει αναρτήσει στο 

παρελθόν η εταιρία Ατέρμων, τα βιογραφικά που συνέλεξε γι’ αυτές και τα βιογραφικά 

των υποψηφίων που επιλέχθηκαν για την κάλυψη των θέσεων εργασίας που αφορού-

σαν οι παραπάνω αγγελίες.  Όταν καταχωρήθηκαν τα δεδομένα αυτά, παρατηρήθηκε 

πως οι εργαζόμενοι που επιλέχθηκαν από την εταιρία για την κάλυψη των θέσεων ερ-

γασίας ήταν ανάμεσα στους προτεινόμενους του συστήματος. Με βάση το γεγονός 

αυτό το νέο σύστημα αξιολογήθηκε ως αποτελεσματικό. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν 

ορισμένες προτάσεις βελτίωσης του συστήματος για να ανταποκρίνεται ακόμα περισ-

σότερο στην πραγματικότητα.  
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Συμπερασματικά, το σύστημα που υλοποιήθηκε εν ονόματι Easy Hire, ικανοποιεί 

τις απαιτήσεις των χρηστών(4.2.1 Απαιτήσεις) εφόσον δημιουργήθηκε με βάση αυτές. 

Επιπλέον, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα με βάση τα αποτελέσματα της έρευ-

νας που διεξήχθη άρα θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία με ορισμένες βελτιώσεις.  

 

 Προτάσεις βελτιστοποίησης συστήματος 

 

Το σύστημα που υλοποιήθηκε εν ονόματι Easy Hire, παρόλο που αξιολογήθηκε 

ως αποτελεσματικό και καλύπτει τις απαιτήσεις των χρηστών, θα μπορούσε να βελτιω-

θεί μελλοντικά για την κάλυψη περισσότερων αναγκών. Οι μελλοντικές βελτιώσεις 

που μπορούν να γίνουν αναφέρονται παρακάτω.  

 

Αρχικά, η αντιστοιχία των δεδομένων αυτήν την στιγμή γίνεται μόνο εάν τα δεδο-

μένα αυτά είναι ίσα. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν σε μια αγγελία ο εργοδότης 

έχει ως απαίτηση ο υποψήφιος να έχει γνώσεις αγγλικών επιπέδου Α1/Α2 και ένας 

υποψήφιος έχει γνώσεις αγγλικών C1/C2, δηλαδή διαθέτει περισσότερες γνώσεις από 

αυτές που ζητάει ο εργοδότης, τότε το σύστημα θα θεωρήσει πως στο επίπεδο των 

ξένων γλωσσών υπάρχει αναντιστοιχία δεδομένων. Για να βελτιωθεί αυτή η λειτουρ-

γία, το σύστημα θα μπορούσε να θεωρεί τις απαιτήσεις του εργοδότη ως τις ελάχιστες 

και ο κώδικας να διαμορφωθεί αναλόγως.  

 

Επιπλέον, μια ακόμα χρήσιμη λειτουργία θα ήταν να μπορεί ο εργοδότης να επι-

λέξει ποιες απαιτήσεις του θέλει να είναι υποχρεωτικές για κάθε αγγελία. Για παρά-

δειγμα, αν θέλει οι υποψήφιοι που θα του προτείνει το σύστημα να είναι μόνο άντρες.  

 

Μια ακόμα χρήσιμη λειτουργία θα ήταν να μπορεί ο εργοδότης να προβάλλει άλλα 

βιογραφικά διότι αυτά που του πρότεινε το σύστημα δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις του 

για τον οποιοδήποτε λόγο. Η λειτουργία αυτή θα μπορούσε να μειώσει το πρόβλημα 

ότι για την επιλογή των υποψήφιων εργαζόμενων υπάρχει ο αστάθμητος παράγοντας 
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της ανθρώπινης κρίσης. Το σύστημα κάθε φορά θα προτείνει στον εργοδότη τους υπο-

ψήφιους που δεν του πρότεινε προηγουμένως, με το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχίας 

με την αγγελία.  

 

Επιπροσθέτως, μια ακόμα λειτουργία που δεν υπάρχει στο σύστημα και θα ήταν 

χρήσιμο να προστεθεί είναι, ο υποψήφιος εργαζόμενος να μπορεί να επεξεργαστεί το 

βιογραφικό του και να προσθέσει περισσότερες πληροφορίες σε αυτό. Τα βιογραφικά 

των υποψηφίων δεν παραμένουν στάσιμα αλλά ανανεώνονται συχνά. Έτσι, για να α-

νταποκρίνεται το σύστημα στην πραγματικότητα, θα ήταν μια χρήσιμη λειτουργία.  

 

Ένα ακόμα σημείο του συστήματος που χρήζει βελτίωσης είναι ότι δεν υπάρχει η 

επιλογή να προσθέσει ο υποψήφιος εργαζόμενος την φωτογραφία του στο βιογραφικό 

του. Στα περισσότερα βιογραφικά υπάρχει η προσωπική φωτογραφία του υποψηφίου. 

Έτσι, θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθεί και αυτή η δυνατότητα στο σύστημα για να 

είναι πιο κοντά στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία για την εύρεση εργασίας.   

 

Τέλος, θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα ο εργαζόμενος να επιλέγει κατά την 

εγγραφή του την χιλιομετρική ακτίνα που θα μπορούσε να εργαστεί, με βάση τον τα-

χυδρομικό του κώδικα. Κάποιοι υποψήφιοι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να με-

τοικήσουν, έτσι το σύστημα θα τους βγάζει προτεινόμενους μόνο στις επιχειρήσεις που 

στεγάζονται εντός της χιλιομετρικής ακτίνας που επέλεξαν.   
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