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ΤΝΟΦΖ 

Έθξεμε Πιεξνθνξηώλ είλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δειψζεη 

ηελ ηαρεία αχμεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Ο φξνο απηφο, θαίλεηαη λα 

πεξηγξάθεη κε ηνλ πιένλ αθξηβή ηξφπν ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε 

δηθηπνθεληξηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπ Ζ/Τ θνηλσλία καο. Καζεκεξηλά, 

βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα δεδνκέλσλ, πξνεξρφκελε απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. Όζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, νη 

πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο γίλνληαη πνιππινθφηεξεο. Δπηπιένλ, ε Πιεξνθνξηαθή 

Τπεξπιεζώξα είλαη ππεχζπλε γηα ηηο ιαλζαζκέλεο ή άζηνρεο απνθάζεηο ησλ 

ηειηθψλ ρξεζηψλ. Ζ χπαξμε πνιιψλ επηινγψλ είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

επηηεχγκαηα ηεο θνηλσλίαο καο, αιιά ρσξίο θακία κνξθή ειέγρνπ ή 

θηιηξαξίζκαηνο, απμάλεηαη ε δπζθνιία ζσζηψλ επηινγψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ηεο Πιεξνθνξηαθήο 

Τπεξπιεζώξαο, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζηξάθεθε ζηελ βειηίσζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ηερληθψλ θηιηξαξίζκαηνο. Σα πζηήκαηα ύζηαζεο (Recommender 

Systems) αλαπηχρζεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα 

κεηξηάζνπλ ηηο αληημνφηεηεο πνπ πθίζηαηαη ε θνηλσλία καο. Ζ αλαδήηεζε 

εξγαζίαο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ καζηίδεηαη απφ ην θαηλφκελν ηεο Πιεξνθνξηαθήο 

Τπεξπιεζώξαο.  

ηελ παξνχζα δηαηξηβή αληηκεησπίδνπκε ην πξφβιεκα ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Τπεξπιεζώξαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, κέζσ ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο Βαζηζκέλν ζε Πεξηνξηζκνύο. 

Αξρηθά δηαηππψλεηαη καζεκαηηθά ην πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ 

πξνηεηλφκελν Αιγόξηζκν ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ. χκθσλα κε ηνλ 

αιγφξηζκν θάζε δεμηφηεηα κπνξεί λα εθθξαζηεί ππφ ηελ κνξθή ηεζζάξσλ 

πεξηνξηζηηθψλ θαηεγνξηψλ: αθξηβνχο ηηκήο, κε θάησ φξην, κε άλσ φξην θαη κε 

άλσ θαη θάησ φξην. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή ππνινγίδνπκε ηελ θαηαιιειόηεηα 

ηνπ εξγαδφκελνπ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο θαη φρη απιά ηελ νκνηόηεηα. Σέινο, ην 

πιαίζην ηεο δηαηξηβήο νινθιεξψλεηαη κέζσ ζπγθξηηηθψλ πεηξακάησλ κε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



XI 
 

ABSTRACT 

Information Explosion is the term used to declare the fast augmentation 

of the amount of published information or data and the influence of this 

abundance. This term seems to describe in the most targeted way the problem 

our computer-network oriented society suffers. In everyday life, we are faced 

with an information-storming coming from diverse sources. As the amount of 

available data grows, the challenge of managing this information becomes less 

straightforward. In order to overcome the problem of Information Overload, we 

must increase and improve our existing filtering capabilities. 

Moreover, the Information Overload is responsible for the poor decisions 

sometimes reached by end users such as purchasers, readers, recruiters or job 

seekers. Most of the times, having to select among many diverse items results in 

user decisions of lower-quality. Undoubtedly having choices is one of our 

society’s greatest accomplishments, but without any form of control, the more 

choices coming up, the more overwhelmed a user may end up feeling. Thus 

Recommender Systems (RSs), the scientific child of the coexistence of various 

computer science fields i.e. Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Mining, 

Information Retrieval and Human Computer Interaction, were invented to handle 

the issues and moderate the adversities emerged from Information Overload. 

In this Thesis, we present a framework for a Constrain-Based Job 

Recommender System that matches available job positions with job seekers. 

Our framework utilizes the Four Dimensions Recommendation Algorithm 

(FoDRA) in which a job attribute (e.g. age of candidate) can be modeled in four 

classes: exact value (E), a range with lower limit (L), a range with upper limit (U) 

and a range with both lower and upper limit (LU). FoDRA allows us to better 

formulate the job seeking and recruiting domain in a computational form. We 

describe both the system architecture in a high-level and the algorithm 

formulation of the job seeking and recruiting domain required by FoDRA. Our 

framework is validated through comparative experiments with real data. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

«Πιεξνθνξηαθή Τπεξπιεζώξα» Μηα ύγρξνλε Πξαγκαηηθόηεηα 

ηελ επνρή καο, ε νπνία εχζηνρα έρεη ραξαθηεξηζηεί σο Δπνρή ηεο 

Πιεξνθνξίαο1, γηλφκαζηε θαζεκεξηλά απνδέθηεο ελφο ηεξαζηίνπ φγθνπ 

πιεξνθνξηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεγέο (Castells, 

2010· 2015). Ζ έθζεζε ζηηο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίεο, άιινηε είλαη εθνχζηα, 

δειαδή ηελ επηδηψθεη ν ρξήζηεο σο ζθφπηκε θαη ρξεζηηθή. Άιινηε φκσο είλαη 

αθνχζηα θαη πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ρσξίο δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο πεγήο κεηάδνζεο ή αθφκε θαη ηεο ίδηαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. Γεγνλφο είλαη φηη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θη αλ γίλεηαη ε ιήςε, –

εθνχζηα ή αθνχζηα– ε πνζφηεηα ηεο κεηαδηδφκελεο πιεξνθνξίαο παξακέλεη 

εμαηξεηηθά πςειή κε απμεηηθέο ηάζεηο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ (Humbert, 2007· 

Hilbert, 2015). πληειεζηέο απηήο ηεο πξσηφγλσξεο θαηάζηαζεο είλαη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη 

κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ην δηαδίθηπν, πνπ έρεη 

                                                           
1
 Ο όροσ Εποχή τησ Πληροφορίασ ςτθν αγγλικι αποδίδεται ωσ Information Age. Επίςθσ ο ίδιοσ όροσ είναι 

γνωςτόσ και ωσ Εποχή των Υπολογιςτών (Computer Age) ή Ψηφιακή Εποχή (Digital Age) (Castells, 1996). 
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εηζρσξήζεη ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο καο 

δσήο, θαηά ηξφπν δπλακηθφ θαη ζπλάκα εμνπζηαζηηθφ (Poushter, 2016). 

Ο θίλδπλνο εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Πιεξνθνξηαθήο 

Τπεξπιεζώξαο2 είλαη πιένλ πξαγκαηηθφο θαη απεηιεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Ο θαηαθιπζκφο πιεξνθνξηψλ πνπ 

δερφκαζηε, δχλαηαη λα κεηαηξέςεη απιέο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο αλαδήηεζεο ζε 

πξαγκαηηθφ πνλνθέθαιν (Levitin, 2014). Ζ εχξεζε ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ3, 

φπσο εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο, ηαηλίεο, βηβιία ή αθφκε θαη ε αλαδήηεζε εξγαζίαο, 

έρεη γίλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε, κε πεληρξά απνηειέζκαηα πνιιέο θνξέο. Ζ 

Πιεξνθνξηαθή Τπεξπιεζώξα ζηνρνπνηείηαη γηα ηηο «θησρέο» επηινγέο πνπ 

θάλνπκε, έρνληαο θάζε θνξά σο ρξήζηεο δηαθνξεηηθφ ξφιν. Έηζη ινηπφλ, σο 

αλαγλψζηεο, αδπλαηνχκε λα βξνχκε ην βηβιίν ηνπ ελδηαθέξνληνο καο ή σο 

εξγνδφηεο απνηπγράλνπκε λα πξνζιάβνπκε ηνλ θαηάιιειν εξγαδφκελν, γηα λα 

θαιχςεη κηα ζέζε εξγαζίαο.  

Ο Schwartz ππνζηεξίδεη, φηη ην λα έρεη θάπνηνο επηινγέο είλαη κηα απφ ηηο 

ζπνπδαηφηεξεο δπλαηφηεηεο, πνπ καο παξέρεη ε ζχγρξνλε θνηλσλίαο καο. Υσξίο 

φκσο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ειέγρνπ ή θηιηξαξίζκαηνο, ν θαζεκεξηλφο ρξήζηεο 

θαηαθιχδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ πιεξνθνξίεο, ελψ παξάιιεια 

απμάλεηαη ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ ηνπ. Παξά ηελ ειεπζεξία ρξήζεο 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ επηινγψλ, ε θαηάζηαζε ηεο ππεξπιεζψξαο 

πιεξνθνξηψλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρηθή θφξηηζε, ε νπνία ηειηθά, ηείλεη λα 

νδεγήζεη ηνλ ρξήζηε ζε έλα είδνο ςπρνινγηθήο θαηαπίεζεο (Schwartz, 2015). 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο Πιεξνθνξηαθήο 

Τπεξπιεζώξαο, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ ζηξέςεη 

ην βιέκκα ηνπο ζηελ επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ Φηιηξαξίζκαηνο Πιεξνθνξηώλ4, έλαλ ηνκέα πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ην 

                                                           
2
  Ο όροσ Πληροφοριακή Υπερπληθώρα, για πρϊτθ φορά χρθςιμοποιικθκε το 1964 από τον Bertram 

Gross ςτο βιβλίο του The Managing of Organizations (Gross, 1964). Όμωσ, ιδιαίτερα δθμοφιλισ ζγινε το 
1970 από το bestseller του Alvin Toffler, Future Shock (Toffler, 1970). τθν αγγλικι αποδίδεται ωσ 
Information Overload. 
3
  τθν αγγλικι ο όροσ αντικείμενο αποδίδεται ωσ item. Επίςθσ, ςτθν αγγλικι, ςυναντάται και ωσ object, 

record, point, sample, observation ή instance. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υποδθλϊνεται το ίδιο 
περιεχόμενο, εκείνο του αντικειμζνου. 
4
 Αγγλ. Information Filtering. 
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ινγηζκηθφ (software) (Hanani, 2001· Lai et al., 2017). Παξάιιεια, νη εξεπλεηέο 

πξνζπαζνχλ λα αμηνπνηήζνπλ θαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ζηνλ ηνκέα ηνπ 

πιηθνχ ησλ ππνινγηζηψλ (hardware) (Kato & Kori, 2013· Ignatin, 2016). 

ηαδηαθά, νη αλσηέξσ πξνζπάζεηεο νδήγεζαλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

επηζηεκνληθνχ ηνκέα, πνπ ζηφρεπε λα βνεζήζεη πξνζσπηθά ηνλ ρξήζηε λα θάλεη 

θαιχηεξεο επηινγέο, παξά λα θηιηξάξεη πιεξνθνξίεο θαηά ηξφπν γεληθφ. 

Σν 1997, ζε κία δεκνζίεπζε ηνπ Resnick and Varian, έθαλε ηελ 

εκθάληζε ηνπ ν φξνο πζηήκαηα ύζηαζεο5 (Resnick and Varian 1997). Απφ 

ηφηε θαζηεξψζεθε, ραξάζζνληαο κηα λέα εξεπλεηηθή πνξεία, πνπ θηινδνμεί λα 

αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο Πιεξνθνξηαθήο Τπεξπιεζώξαο. Με κηα 

δπλακηθή πνπ πεγάδεη απφ ππάξρνπζεο πινπνηήζεηο ψξηκσλ επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ, εθείλσλ ηεο Μεραληθήο Μάζεζεο, ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, ηεο 

Δμφξπμεο Γεδνκέλσλ θαη ηεο Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ-Τπνινγηζηή, ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαηλνηφκεο θαη πξσηφηππεο ηερληθέο, ηα πζηήκαηα χζηαζεο 

νξηνζεηνχλ ηνλ δηθφ ηνπο επηζηεκνληθφ ρψξν (Ricci et al., 2015).  

ηα πιαίζηα κηαο ηδηαίηεξα δπλακηθή παξνπζίαο, ηα πζηήκαηα ύζηαζεο 

ελζσκαηψλνληαη ζε έλα κεγάιν αξηζκφ εθαξκνγψλ, πνπ ζηφρν έρνπλ λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηελ δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απφθαζεο (Zhang Z. et 

al., 2013· Zhang F. et al., 2016· Smith & Linden, 2017). πγθεθξηκέλα ε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ ιήςε απφθαζεο ζπλίζηαηαη ζηνλ πεξηνξηνξηζκφ ησλ 

επηινγψλ. Γηαρσξίδνπλ ή/θαη εμαηξνχλ εθείλεο ηηο επηινγέο, πνπ εκθαλψο ζα 

απέξξηπηε ν ρξήζηεο, ιφγσ κε ζπλάθεηαο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, βάζεη ηνπ 

πξνθίι θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ. Σειηθά ιηγφηεξεο ζρεηηθέο (ή ρξεζηηθέο) 

επηινγέο, κπνξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα θαη λα 

επηιεγεί κία απφ απηέο (Ricci et al., 2015).  

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθεη θαη ν ηνκέαο ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο-

εξγαδνκέλνπ. Οη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα ελ γέλεη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζα καο 

απαζρνιήζνπλ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Σν ππφ κειέηε ζέκα ηεο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ ζα πεξηγξαθεί ζηελ επφκελε παξάγξαθν θαη ζα 

παξνπζηαζηεί κε ηελ κνξθή ηνπ πξνο επίιπζε πξνβιήκαηνο. 

                                                           
5
 Αγγλ. Recommender System ι Recommendation System. 



 
 
 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

6 
 

Σν Πξόβιεκα Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζχγρξνλσλ εηαηξεηψλ ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν 

πφξσλ6 γηα λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ηεο ζθνπνχο. Αλ θαη νη ζηφρνη ησλ 

εηαηξηψλ δηαθέξνπλ, φινη εθκεηαιιεχνληαη έλαλ θνηλφ πφξν γηα λα εθπιεξψζνπλ 

ηνπο ζθνπνχο ηνπο, εθείλνλ ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. Αληίζεηα κε ηνπο άιινπο 

ηχπνπο πφξσλ, ην αλζξώπηλν δπλακηθό ζπληζηά μερσξηζηή πξφθιεζε. Ζ ρξηζηή 

δηαρείξηζε ηνπ ζπλδξάκεη θαηαιπηηθά ζηελ αλνδηθή πνξεία ελφο νξγαληζκνχ, 

θαζφζνλ επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη ησλ ππνινίπσλ 

πφξσλ (Armstrong & Taylor, 2014). 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, γελλάηαη ε αλάγθε αλαδήηεζεο εξγαδνκέλσλ 

πνπ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε. Παξάιιεια, θάζε ππνςήθηνο 

εξγαδφκελνο, σο θάηνρνο δεμηνηήησλ, δχλαηαη λα αλαδεηά κηα ζέζε εξγαζίαο, 

πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ πξνζφληα. Δχθνια 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαδήηεζεο εξγαζίαο-

εξγαδνκέλνπ είλαη ακθίδξνκε. Οη δπν δηαθξηηέο δηαδξνκέο πνπ ζθηαγξαθνχληαη, 

είλαη απηή πνπ μεθηλά απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηειεηψλεη ζηελ επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εξγαδνκέλνπ θαη εθείλε πνπ μεθηλά απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηειεηψλεη 

ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξγαζίαο (Δηθόλα 1). Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

πιήζνο ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ θαη αληίζηνηρα ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηφζν δπζθνιφηεξε γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο έθαζηεο πιεπξάο. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε Πιεξνθνξηαθή Τπεξπιεζώξα είλαη θη εδψ ππαξθηή, 

σζψληαο ηνπο εξεπλεηέο ζηελ αλαδήηεζε ιχζεο. 

Σα πζηήκαηα χζηαζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ην 

αλσηέξσ πξφβιεκα, νλνκάζηεθαλ πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο7 θαη έρνπλ 

πξνζειθχζεη  ην  ελδηαθέξνλ  ηφζν  ησλ  εηαηξεηψλ  φζν θαη  ησλ  εξεπλεηψλ,  

 

                                                           
6
  υμφωνα με τουσ Armstrong and Taylor οι εταιρικοί πόροι μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν: ςε 

υλικοφσ πόρουσ, όπωσ εξοπλιςμόσ, μεταφορικά μζςα, κτίρια, ςε ανθρώπινουσ πόρουσ, όπωσ οι 
εργαηόμενοι ςτθν επιχείρθςθ και οι ςυνεργάτεσ, ςε ςυςτήματα, όπωσ διαχείριςθ λειτουργιϊν και 
ποιότθτασ και τζλοσ ςε άυλουσ πόρουσ, όπωσ θ φιμθ και οι ςχζςεισ με πελάτεσ (Armstrong and Taylor, 
2014). 
7
  Ο όροσ Σφςτημα Σφςταςησ Εργαςίασ ςτθν αγγλικι αποδίδεται ωσ Job Recommender System ι Job 

Recommendation System 
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Δηθόλα 1. Σν πξφβιεκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ: Οη δπν 

δηαθξηηέο δηαδξνκέο πνπ ζθηαγξαθνχληαη, είλαη απηή πνπ μεθηλά απφ ηνλ 

εξγνδφηε θαη ηειεηψλεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εξγαδνκέλνπ θαη 

εθείλε πνπ μεθηλά απφ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηειεηψλεη ζηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο εξγαζίαο. 

 

ηδηαηηέξσο ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο (Diaby et al., 2013· Deng et al., 2018). 

πγθεθξηκέλα ηα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο έρνπλ δηηηφ ζθνπφ:  

α) λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ιίζηα πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ, ψζηε ν 

εξγνδφηεο λα θάλεη ηελ επηινγή ηνπ, 

β) λα δεκηνπξγήζνπλ κία ιίζηα πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ, ψζηε ν 

εξγαδφκελνο λα θάλεη ηελ δηθή ηνπ επηινγή. 

Οη δχν δηαδηθαζίεο, πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ, θάλνπλ 

ρξήζε πιεξνθνξηψλ, πνπ ηηο αληινχλ απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, 

δειαδή ηηο απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ εξγαδνκέλνπ, δειαδή 

ηηο δεμηφηεηεο ηνπ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 

Δπίζεο, ηα ππάξρνληα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο βαζίδνληαη ζηελ 

εχξεζε νκνηνηήησλ κεηαμχ κηαο ζέζεο εξγαζίαο θαη ελφο ππνςεθίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ πξνηάζεηο (Aggarwal, 2016· Al-Otaibi et al.,  2017). 

Απηή ε πξνζέγγηζε πνιιέο θνξέο δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, δηφηη ε έλλνηα ηεο 
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νκνηόηεηαο δελ πεξηθιείεη πάληα θαη ηελ έλλνηα ηεο θαηαιιειόηεηαο, πνπ είλαη 

νπζηαζηηθά ην επηζπκεηφ ηειηθφ πξντφλ ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο θαη 

πνπ απνηππψλεηαη ζηελ παξαγφκελε ιίζηα πξνηάζεσλ.  

Δλ θαηαθιείδη, ηα ππάξρνληα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο πνπ 

θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ, 

δελ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, αιιά ηελ εχξεζε νκνηνηήησλ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο, αξθεηέο θνξέο κε ηθαλνπνηεηηθέο έσο θαη κε ξεαιηζηηθέο. 

 

ηόρνη θαη Γνκή Γηαηξηβήο 

Σν πξφβιεκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ, φπσο πεξηγξάθεθε 

ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ δνκή ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο. πγθεθξηκέλα νη ζηφρνη δηαθξίλνληαη φπσο παξαθάησ: 

α) Αξρηθφο ζηφρνο  

 Ζ καζεκαηηθή δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο αλαδήηεζεο εξγαζίαο- 

εξγαδνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα νξηνζεηεζεί ην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. 

β) Δλδηάκεζνο ζηφρνο 

 Ζ δεκηνπξγία, ζε πςειφ επίπεδν, ηεο αξρηηεθηνληθήο ζρεδίαζεο 

ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο, πνπ απνηειεί ηνλ πξνηεηλφκελν νδεγφ 

αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ εθαξκνγψλ ζην ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο-

εξγαδνκέλνπ. 

γ) Σειηθφο ζηφρνο 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο αιγνξίζκνπ, πνπ ελζσκαηψλεη ηελ πεξηγξαθή 

ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ εξγαδφκελνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ εξγαδφκελνπ ψζηε λα 

ππνινγίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, κε ηειηθφ 

ζθνπφ λα παξάγεη πξνηάζεηο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ πιήξε θαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζηφρσλ, ε 

δηαηξηβή δνκείηαη ζε ηξία κέξε, κε θάζε κέξνο λα δηαζέηεη αξηζκφ θεθαιαίσλ, 

φπσο παξαθάησ: 
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Μέξνο «Α» 

Αξρηθά παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηζαγσγή ην πξν επίιπζε πξφβιεκα θαη νη 

ζηφρνη, ελψ ζην 1ν Κεθάιαην πεξηγξάθνληαη γεληθά ηα πζηήκαηα ύζηαζεο. 

Μέξνο «Β» 

Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα, πνπ ζηαδηαθά παξνπζηάδνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. Σν Μέξνο «Β» μεθηλά κε ην 2ν Κεθάιαην, φπνπ γίλεηαη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο, ζην 3ν 

Κεθάιαην δηαηππψλεηαη καζεκαηηθά ην πξφβιεκα αλαδήηεζεο εξγαζίαο-

εξγαδνκέλνπ, ζην 4ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ζε 

πςειφ επίπεδν ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο θαη ζην 5ν Κεθάιαην 

αλαπηχζζεηαη ν πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο. 

Μέξνο «Γ» 

Απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα θαη αθνξά ηελ πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο έξεπλαο. ην 6ν Κεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεηξακαηηθή κεζνδνινγία, ε 

κνληεινπνίεζε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ, ζην 7ν Κεθάιαην εθηειείηαη 

ζπγθξηηηθή πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε θαη ζην 8ν Κεθάιαην θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη γίλνληαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα.  

Ζ δηαηξηβή νινθιεξψλεηαη κε ηελ πινπνίεζε ελφο Πιεξνθνξηαθνύ 

πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο, βαζηζκέλν ζηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή 

θαη ζηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν εχξεζεο θαηαιιειφηεηαο. Σν Πιεξνθνξηαθό 

ύζηεκα ύζηαζεο Δξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ζε ηξία παξαξηήκαηα: 

Παξάξηεκα «Α» 

Παξνπζηάδνληαη νη νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνχ πνπ 

απαηηνχληαη. 

Παξάξηεκα «Β» 

Γίλνληαη νη νδεγίεο ρξήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Παξάξηεκα «Γ» 

Παξνπζηάδεηαη ν ιεηηνπξγηθφο θψδηθαο. 

Γηα ηελ εχθνιε αλαδήηεζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ 

πηλάθσλ ηεο δηαηξηβήο, έρνπλ θαηαξηηζζεί δχν θαηάινγνη, έλαο γηα θάζε 

πεξίπησζε θαη έρνπλ ηνπνζεηεζεί ακέζσο κεηά ηα πεξηερφκελα. 
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Οινθιεξψλνληαο ηελ εηζαγσγή, επηζεκαίλεηαη φηη ε ινγηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε ζηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζεο δηαηξηβήο έρεη σο ζηφρν ηελ 

ζηαδηαθή εκβάζπλζε ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο θαη 

ηειηθά ζηε παξνπζίαζε ηεο λέαο θαηλνηνκίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαζηζηά ην 

παξφλ πφλεκα εχιεπην, ζρεδφλ θαζ’ νινθιεξία θαη απφ άιινπο επηζηεκνληθνχο 

ηνκείο κε ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ. Ζ δπλαηφηεηα απηή αλνίγεη ην παξφλ πεδίν 

γηα ζχδεπμε κε άιινπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο θαη εθηφο Πιεξνθνξηθήο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εποχι τθσ Πλθροφορίασ και υςτιματα φςταςθσ 
 

11 
 

 

 

«Τὰ πάμηα ῥεῖ» 

Ηράκλειηος 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δπνρή ηεο Πιεξνθνξίαο θαη πζηήκαηα ύζηαζεο 

 

1.1 πζηήκαηα ύζηαζεο – Ζ Απάληεζε ζηελ «Πιεξνθνξηαθή 

Τπεξπιεζώξα» 

Ζ ηδέα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, γελλήζεθε απφ κηα 

απιή παξαηήξεζε. Σα άηνκα ζπρλά βαζίδνληαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ άιισλ γηα λα 

ιάβνπλ απιέο, θαζεκεξηλέο απνθάζεηο. Δίλαη ζπλεζηζκέλν έλα άηνκν λα 

βαζίδεηαη ζην ηη ηνπ πξνηείλεη θάπνηνο άιινο, κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο κε ηηο 

δηθέο ηνπ, γηα λα επηιέμεη π.ρ. έλα βηβιίν. Δπίζεο, νη εξγνδφηεο ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο ζπζηαηηθέο επηζηνιέο ηξίησλ, γηα λα επηιέμνπλ ηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ζα πξνζιάβνπλ. Δπηπιένλ, ηα άηνκα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα επεξεάδνληαη απφ ηηο θξηηηθέο, πνπ έρνπλ γξαθηεί ζηηο εθεκεξίδεο, ψζηε 

λα επηιέμνπλ π.ρ. πνηα ηαηλία ζα παξαθνινπζήζνπλ (Beel et al., 2016). 

Πξνζπαζψληαο λα κηκεζνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηή, ηα πξψηα 

πζηήκαηα ύζηαζεο εθάξκνδαλ αιγφξηζκνπο κε ζθνπφ ηελ παξνρή 
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πξνηάζεσλ, πνπ παξάγνληαη απφ κηα νκάδα ρξεζηψλ, γηα λα ηηο πξνζθέξνπλ 

ζε θάπνηνλ άιιν ρξήζηε πνπ αλαδεηά ζπκβνπιέο. Οη πξνηάζεηο αθνξνχζαλ 

αληηθείκελα ηα νπνία άξεζαλ ζε παξφκνηνπο ρξήζηεο, δειαδή ζε ρξήζηεο κε 

πεξίπνπ ίδηεο πξνηηκήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νξίδεηαη πιένλ σο 

πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα8 θαη βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη, εάλ έλαο ρξήζηεο είρε ζην 

παξειζφλ ίδηεο ή παξφκνηεο πξνηηκήζεηο κε άιινπο ρξήζηεο, άλεθε δειαδή ζηελ 

ίδηα νκάδα κε θνηλά ελδηαθέξνληα, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ νη λέεο πξνηάζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα νκάδα ρξεζηψλ, λα ελδηαθέξνπλ θαη ηνλ αξρηθφ 

ρξήζηε ζε κειινληηθέο αλαδεηήζεηο (Berkovsky et al., 2007). 

Καζψο νη ηζηνζειίδεο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη, θαηέζηε επηηαθηηθή ε αλάγθε παξνρήο πξνηάζεσλ πνπ ζα 

πξνέθππηαλ απφ ην θηιηξάξηζκα φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

Γηαπηζηψζεθε φηη, νη ρξήζηεο δπζθνιεχνληαλ λα θαηαιήμνπλ ζηηο 

θαηαιιειφηεξεο επηινγέο, θαζψο είραλ λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα ηεξάζηηα 

πνηθηιία αληηθεηκέλσλ (πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ), ηα νπνία πξνζθέξνληαλ 

απφ ηηο ελ ιφγσ ηζηνζειίδεο (Omondi & Mbugua, 2017). 

Απηή ε εθξεθηηθή αχμεζε θαη ε πνηθηινκνξθία ησλ δηαζέζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ ζην δηαδίθηπν, θαζψο θαη ε ηαρχηαηε εκθάληζε λέσλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο: ε αγνξά πξντφλησλ, ε ζχγθξηζε πξντφλησλ θαη νη 

δεκνπξαζίεο, ζπρλά θαηέθιπδε ηνπο ρξήζηεο, νδεγψληαο ηνπο ζηελ ιήςε 

ιαλζαζκέλσλ απνθάζεσλ. Ζ δηαζεζηκφηεηα πνιιψλ επηινγψλ, αληί λα απνηειεί 

πιενλέθηεκα, ζηαδηαθά ρεηξνηέξεπε ηελ εκπεηξία ηνπο. Έγηλε αληηιεπηφ φηη, ελψ 

ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ είλαη επηζπκεηή, ε ζπλερήο αχμεζε ηνπ 

πιήζνπο ησλ επηινγψλ δελ παξάγεη πάληα ζεηηθά απνηειέζκαηα. Πξάγκαηη, ην 

αίζζεκα ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο, πνπ έρεη θάζε ρξήζηεο, κπνξεί λα θαηαζηεί 

ππεξβνιηθφ, δεκηνπξγψληαο ηειηθά ηελ αίζζεζε φηη ε ειεπζεξία θαηαιήγεη λα 

ζεσξείηαη έλα είδνο ηπξαλλίαο, πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη ηελ δπζαξέζθεηα, 

ζηνλ «θνξησκέλν» κε πνιιέο επηινγέο, θαηαλαισηή (Schwartz, 2015).  

                                                           
8
 τθν αγγλικι αποδίδεται ωσ Collaborative Filtering και αποτελεί ζνα από τα βαςικά είδθ τεχνικϊν των 

Συςτημάτων Σφςταςησ. 
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Σα ηειεπηαία ρξφληα ηα πζηήκαηα ύζηαζεο έρνπλ απνδείμεη φηη 

απνηεινχλ έλα πνιχηηκν κέζν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

Πιεξνθνξηαθήο Τπεξθόξησζεο. Σα πζηήκαηα απηά δηαρεηξίδνληαη ην ελ ιφγσ 

θαηλφκελν θαζνδεγψληαο ηνλ ρξήζηε ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, πεξηνξίδνληαο ηηο 

επηινγέο ηνπ. πγθεθξηκέλα δηαρσξίδνπλ εθείλεο ηηο επηινγέο, πνπ εκθαλψο ζα 

απέξξηπηε ν ρξήζηεο, ιφγσ κε ζπλάθεηαο κε ηα ελδηαθέξνληα ηνπ, βάζεη ηνπ 

πξνθίι θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ. Σειηθά ιηγφηεξεο ζρεηηθέο (ή ρξεζηηθέο) 

επηινγέο, κπνξνχλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν λα αμηνινγεζνχλ θαιχηεξα θαη λα 

επηιεγεί κία απφ απηέο.  

Αλαιπηηθφηεξα, έπεηηα απφ αίηεκα ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν δηαηππψλεηαη κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ην θάζε 

ζχζηεκα, παξάγνληαη πξνηάζεηο. Γηα ηηο πξνηάζεηο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη νη αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, αληινχληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή πξνηάζεσλ απφ ζηνηρεία ησλ ρξεζηώλ, ησλ 

δηαζέζηκσλ αληηθείκελσλ, θαζψο θαη απφ πξνεγνχκελεο ζπλαιιαγέο, πνπ είλαη 

απνζεθεπκέλεο ζε πξνζαξκνζκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ. εκεηψλεηαη φηη, νη 

Υξήζηεο, ηα Αληηθείκελα θαη νη πλαιιαγέο είλαη ηα ηξία δνκηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλζέηνπλ ηα πζηήκαηα ύζηαζεο θαη ζηα νπνία ζα γίλεη ιεπηνκεξήο αλαθνξά 

ζηελ παξάγξαθν 1.4. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη κέζσ ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ν 

ρξήζηεο δχλαηαη λα νδεγεζεί πξνο λέα αλεμεξεχλεηα αληηθείκελα, γηα ηα νπνία 

ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξέρνπζα επηζπκία ηνπ. 

(Carenini et al., 2003). 

Οινθιεξψλνληαο, νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πεξηήγεζεο κεηαμχ 

ησλ δηαζεζίκσλ εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ πνπ έρνπλ παξαρζεί. Γχλαληαη 

είηε λα ηηο δερζνχλ, είηε λα ηηο απνξξίςνπλ θαη ελ ζπλερεία λα παξέμνπλ άκεζε ή 

έκκεζε αλάδξαζε, εθείλε ηελ ζηηγκή ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο αλάδξαζεο, πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ρξήζηε, 

απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

αμηνπνηνχληαη κειινληηθά, ζηελ επφκελε αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην 

ζχζηεκα, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή λέσλ ζπζηάζεσλ, πην ζηνρεπκέλσλ θαη 

επνκέλσο πην ρξεζηηθψλ (George & Merugu, 2005). 
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1.2 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο  

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο απνηεινχλ εξγαιεία ινγηζκηθνχ πνπ 

εθαξκφδνπλ εηδηθέο ηερληθέο θαη αιγνξίζκνπο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή 

εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ ζηνπο ρξήζηεο, ζρεηηθά κε αληηθείκελα πνπ 

επηζπκνχλ λα επηιέμνπλ γηα ρξήζε (Felfernig et al., 2007). Οη πξνηάζεηο απηέο, 

ζρεηίδνληαη κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ, απφ 

απιέο επηινγέο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηινγή 

πξντφλησλ πξνο αγνξά, ε ελνηθίαζε ηαηληψλ, ε αθξφαζε κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ή 

ε αλάγλσζε εηδήζεσλ ζην δηαδίθηπν, κέρξη θαη ζχλζεηεο επηινγέο πνπ 

επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηελ δσή ηνπ αηφκνπ, φπσο ε αλαδήηεζε εξγαζίαο 

(Greiner, 2004· Kara et al., 2017· Laumer et al., 2018). 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηινγψλ, ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν αληηθείκελν9. Ο φξνο απηφο είλαη ν έλαο γεληθφο 

πξνζδηνξηζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην είδνο ηεο πξφηαζεο 

πνπ παξέρεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα πξνο ζηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ζπλεζίδεηαη ε 

παξερφκελε ιίζηα ησλ πξνηάζεσλ λα απνθαιείηαη θαη σο ιίζηα ησλ πξνο 

επηινγή αληηθεηκέλσλ. Δπνκέλσο, ν φξνο αληηθείκελν θαζξεθηίδεη ηελ πξφηαζε ή 

ηελ ζχζηαζε θαη απνηειεί, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν, έλα απφ ηα ηξία βαζηθά δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ ππφ κειέηε 

ζπζηεκάησλ (Lam, 2016· Lian et al., 2017). 

Δπίζεο, θάζε πζηήκαηα ύζηαζεο εζηηάδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο 

αληηθεηκέλνπ, π.ρ. ζε νπηηθνχο δίζθνπο (CDs) πνπ πεξηέρνπλ κνπζηθά θνκκάηηα, 

άξζξα ζε ηζηνζειίδεο ζην δηαδίθηπν, ηαηλίεο, εθεκεξίδεο, βηβιία, παθέηα 

δηαθνπψλ θ.α.. Χο εθ ηνχηνπ ε ζρεδίαζε ηνπο, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο 

ηνπο κε ηνλ ρξήζηε θαη ε θχξηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

πξνηάζεσλ, είλαη πξνζαξκνζκέλεο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρνπλ 

ρξήζηκεο θαη απνδνηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία αληηθεηκέλνπ 

(Jannach, 2006· Liu et al., 2016). 

                                                           
9
 τθν αγγλικι ο όροσ αντικείμενο αποδίδεται ωσ item. Επίςθσ, ςτθν αγγλικι, ςυναντάται και ωσ object, 

record, point, sample, observation ή instance. ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ υποδθλϊνεται το ίδιο 
περιεχόμενο, εκείνο του αντικειμζνου. 
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Αθφκε, ηα πζηήκαηα ύζηαζεο απεπζχλνληαη ζε ρξήζηεο, νη νπνίνη 

ζηεξνχληαη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία ή δεμηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηνλ ηεξάζηην 

αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ παξέρεη κηα ηζηνζειίδα ή γεληθφηεξα έλα 

ζχζηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί κηα 

ηζηνζειίδα πνπ δηαζέηεη βηβιία πξνο πψιεζε θαη ζηελ νπνία είλαη 

ελζσκαησκέλν έλα ζχζηεκα πξφηαζεο βηβιίσλ, ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηνπο 

ρξήζηεο ζην λα επηιέμνπλ πνην βηβιίν λα αγνξάζνπλ. Ζ δεκνθηιήο ηζηνζειίδα 

Amazon10, πνπ απνηειεί έλα δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα, εθαξκφδεη κία εηδηθή 

ηερληθή πξνηάζεσλ, γηα ηελ εμαηνκίθεπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ δηαδηθηπαθψλ 

αγνξψλ ηνπ θάζε πειάηε μερσξηζηά. Δπνκέλσο δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο ή νκάδεο 

ρξεζηψλ ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο ν θαζέλαο απφ ην ζχζηεκα 

(Linden et al., 2003· Smith & Linden, 2017).  

Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη κε εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο, νη νπνίεο 

παξάγνληαη πνιχ επθνιφηεξα θαη ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζε πεξηνδηθά, 

εθεκεξίδεο ή ηζηνζειίδεο. Σππηθά παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ είδνπο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δέθα θνξπθαίεο επηινγέο βηβιίσλ, νπηηθψλ δίζθσλ, ηαηληψλ, 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ επηινγψλ ησλ ρξεζηψλ. Παξφιν 

πνπ κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα είλαη ρξήζηκεο θαη απνηειεζκαηηθέο, νη 

κε εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο δελ εμεηάδνληαη απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν ησλ ππφ 

κειέηε ζπζηεκάησλ, θαζφζνλ απνπζηάδεη ην ζηνηρείν ηεο εμαηνκίθεπζεο, ην 

νπνίν είλαη βαζηθή παξάκεηξνο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κία δηαδηθαζία σο ζχζηαζε 

(Bobadilla et al., 2013· Tripathi et al., 2016). 

Οινθιεξψλνληαο, φζνλ αθνξά ηελ ηειηθή κνξθή παξνπζίαζεο, νη 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο απνηεινχλ ηαμηλνκεκέλεο ιίζηεο αληηθεηκέλσλ. Ζ 

ηαμηλφκεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη 

αιγνξίζκσλ. Οη ιίζηεο πεξηιακβάλνπλ ηα θαηαιιειφηεξα πξντφληα ή ππεξεζίεο, 

βάζεη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε, θαζψο θαη βάζεη νξηζκέλσλ πεξηνξηζκψλ 

                                                           
10

 φμφωνα με το https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon (20 Ιουλίου 2018), θ Amazon είναι μια 
αμερικανικι εταιρία θλεκτρονικοφ εμπορίου με ζδρα το ιάτλ τθσ Ουάςιγκτον, που ιδρφκθκε από τον 
Jeff Bezos ςτισ 5 Ιουλίου 1994. H Amazon χαρακτθρίηεται ωσ ζνασ τεχνολογικόσ γίγαντασ, κακϊσ είναι ο 
μεγαλφτεροσ πωλθτισ προιόντων του διαδικτφου ςτον κόςμο. Ο ιςτότοποσ του amazon.com 
https://www.amazon.com, ξεκίνθςε ωσ θλεκτρονικό βιβλιοπωλείο και αργότερα διαςτθριοποιικθκε ςε 
πωλιςεισ και άλλων προιόντων όπωσ μουςικισ MP3, βιντεοπαιχνίδια, θλεκτρονικά είδθ, ενδφματα, 
ζπιπλα, φαγθτά, παιχνίδια και κοςμιματα 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon%20(20
https://www.amazon.com/
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πνπ ζέηνληαη, είηε απφ ηνλ ρξήζηε, είηε ππαγνξεχνληαη απφ ην ίδην ην 

αληηθείκελν. Γηα λα νινθιεξσζεί απηνχ ηνπ είδνπο ε ππνινγηζηηθή δηεξγαζία, ηα 

πζηήκαηα ύζηαζεο ζπιιέγνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ εθθξάδνληαη, 

είηε έκκεζα απνθσδηθνπνηψληαο ηηο ελέξγεηεο ηνπο, είηε άκεζα σο αμηνινγήζεηο 

πξντφλησλ. Παξάδεηγκα, ε πεξηήγεζε ζηελ ηζηνζειίδα θάπνηνπ πξντφληνο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έκκεζε έθθξαζε πξνηίκεζεο, γηα ηα αληηθείκελα πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζειίδα (Burke, 2005· Wang et al., 2015· Tran 

et al., 2017).  

Θέκαηα αζθαιείαο, πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ έκκεζε ζπιινγή 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, απνηεινχλ μερσξηζηφ εξεπλεηηθφ πεδίν, ην νπνίν δελ 

θαιχπηεηαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

 

1.3 Ο Γηηηόο Ρόινο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν πξνζδηνξίζακε ηα πζηήκαηα ύζηαζεο 

σο εξγαιεία ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηερληθέο, πνπ παξέρνπλ πξνηάζεηο ζηνπο 

ρξήζηεο, ζρεηηθά κε αληηθείκελα, πνπ επηζπκνχλ λα επηιέμνπλ πξνο ρξήζε. ηελ 

ζπλέρεηα ζα επηρεηξήζνπκε λα απνζαθελίζνπκε απηφλ ηνλ νξηζκφ, 

αλαδεηθλχνληαο έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηεινχλ. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ δηηηφ ξφιν ησλ ελ ιφγσ ζπζηεκάησλ αιιά θαη κε ηελ 

νπηηθήο έθαζηεο νληφηεηαο πνπ ηα ρξεζηκνπνηεί. Γηαθξίλνπκε ηνπο δχν 

παξαθάησ ξφινπο:  

α) Σνπ παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο 

β) Σνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο  

Έλα παξάδεηγκα, κέζα απφ ην νπνίν κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ νη δχν 

αλσηέξσ δηαθξηηνί ξφινη, απνηειεί έλα ηαμηδησηηθφ γξαθείν πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

θαηάιιειν ύζηεκα ύζηαζεο. Παξαηεξνχκε φηη, απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξφρνπ, 

ππάξρνπλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα, φπσο ε αχμεζε ησλ θξαηήζεσλ ζε 

μελνδνρεία, ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ζε θάπνηνλ 

πξννξηζκφ θαη γεληθά ε αχμεζε ηνπ ηειηθνχ θέξδνπο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ρξήζηε, ηα βαζηθά θίλεηξα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζαθψο δελ είλαη ην θέξδνο, 
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αιιά ε εχξεζε θαηάιιεινπ μελνδνρείνπ, ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο ή ηνπξηζηηθψλ 

αμηνζέαησλ ζε θάπνηνλ πξννξηζκφ θαη φια απηά ζε ζπκθέξνπζεο ηηκέο. Γίλεηαη 

ινηπφλ αηζζεηή ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ξφινπ ηνπ παξφρνπ απφ ηνλ ξφιν ηνπ 

ρξήζηε, θαζψο ε θάζε νληφηεηα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα εθαιηήξηα ηνπο (Ricci, 2002· Zhang & 

Cheng, 2016).  

Δλ θαηαθιείδη, νη ιεηηνπξγίεο θάζε νπηηθήο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη 

ζθηαγξαθνχλ ηνλ θάζε ξφιν κε ηνλ δηθφ ηνπο δηαθξηηφ ηξφπν. Οη ξφινη, ηνπ 

παξφρνπ θαη ηνπ ρξήζηε ηεο ππεξεζίαο, κε ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο 

αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 

 

1.3.1 Ο Ρόινο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο από ηελ Οπηηθή ηνπ 

Παξόρνπ Τπεξεζηώλ 

Οη πάξνρνη ππεξεζηψλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή έδεημαλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ λέα ηερλνινγία πνπ εηζήγαγαλ ηα πζηήκαηα ύζηαζεο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ήηαλ νη πάξνρνη πνπ ψζεζαλ ηελ πξφνδν ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ηνκέα, πξνζθέξνληαο κεγάια πνζά γηα εξεπλεηηθφ 

έξγν. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εθπιεθηηθά, κε θνξσλίδα ηνλ δηαγσληζκφ πνπ 

δηνξγάλσζε ην δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα ελνηθίαζεο ηαηληψλ Netflix11 (Bennett and 

Lanning, 2007). 

Ο ξφινο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, απφ ηελ νπηηθή ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ, κε βάζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξνχλ λα επηηειεζζνχλ απφ απηά, 

ζχκθσλα κε ηνπο (Ricci et al., 2015) είλαη: 

α) Αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθφηεξε 

ιεηηνπξγία γηα έλα εκπνξηθφ θαηάζηεκα, δειαδή ε επηρείξεζε λα είλαη ζε ζέζε 

λα πνπιήζεη πεξηζζφηεξα αληηθείκελα αιιά θαη λέα αληηθείκελα, ζε βαζκφ 

                                                           
11

 Tο Netflix, μια διαδικτυακι υπθρεςία ενοικίαςθσ ταινιϊν, διοργάνωςε ζναν ανοικτό διαγωνιςμό,με 
χρθματικό ζπακλο ενόσ εκατομμυρίου δολαρίων, ςτθν ομάδα που κα κατάφερνε πρϊτθ, να βελτιϊςει 
κατά 10% τθν απόδοςθ του υπάρχοντοσ υςτιματοσ φςταςθσ που χρθςιμοποιοφςε. 
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αληίζηνηρν κε ηα αληηθείκελα πνπ πσινχληαη, ζπλήζσο ρσξίο θακία είδνπο 

ζχζηαζε. Ο ζηφρνο απηφο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κέζσ θαηάιιεισλ εθαξκνγψλ 

ζπζηάζεσλ, θαζφζνλ ηα πξνηεηλφκελα αληηθείκελα είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε.  

Οη κε εκπνξηθέο εθαξκνγέο έρνπλ παξφκνηνπο ζηφρνπο, παξφιν 

πνπ ε επηινγή θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ ρξήζηε δελ εκπεξηέρεη θάπνην 

άκεζν θέξδνο γηα ηνλ πάξνρν. Παξάδεηγκα, κηα δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα ζηνρεχεη 

ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαγλσζκέλσλ εηδήζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, 

ρσξίο απφ απηή ηελ ρξήζε λα επσθειείηαη άκεζα. Βέβαηα, έκκεζα κε άιιν 

ηξφπν, π.ρ. κέζσ δηαθεκίζεσλ πηζαλψο λα έρεη θάπνην θέξδνο. Γεληθά θαη ζηηο 

δχν πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ (εκπνξηθψλ θαη κε εκπνξηθψλ), ν ρξήζηεο θαιείηαη 

λα αλαγλσξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αθξίβεηα ησλ πξνηάζεσλ απφ ην 

αληίζηνηρν ζχζηεκα, αθνχ πξψηα δνθηκάζεη κηα ζεηξά απφ ζρεηηθέο ζπζηάζεηο. 

Σειηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη, απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ 

παξφρνπ ηεο ππεξεζίαο ν βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

επηηπρίαο ησλ ζπζηάζεσλ, δειαδή ηνπ πιήζνπο ησλ ρξεζηψλ πνπ απνδέρνληαη 

ηελ ζχζηαζε θαη επηιέγνπλ θάπνην αληηθείκελν, ην νπνίν ρσξίο ηελ ζχζηαζε δελ 

ζα επέιεγαλ. Σν γεγνλφο ηεο απνδνρήο ησλ ζπζηάζεσλ ζπληειεί ελ θαηαθιείδη 

ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ (άκεζα ή έκκεζα), πνπ φπσο αξρηθά αλαθέξζεθε 

είλαη θαη ν θχξηνο ζηφρνο. 

β) Πψιεζε δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ 

Μηα αθφκε πνιχ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο 

είλαη λα σζήζνπλ ηνλ ρξήζηε ζηελ επηινγή αληηθεηκέλσλ, πνπ πηζαλψο δχζθνια 

ζα εληφπηδε ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ζχζηαζε. Παξάδεηγκα, ζην δηαδηθηπαθφ 

θαηάζηεκα Netflix12, ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο ελδηαθέξεηαη λα ελνηθηάζεη φιεο 

ηηο ηαηλίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ, θαη φρη κφλν ηηο πην 

δεκνθηιείο. Απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν ρσξίο ηελ ρξεζηκνπνίεζε ελφο θαηάιιεινπ 

ζπζηήκαηνο, αθνχ ν πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

νηθνλνκηθά ην ξίζθν πνπ εκπεξηέρεη ε δηαθήκηζε ηαηληψλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο. 

Δπνκέλσο, ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα πξνηείλνπλ ή δηαθεκίδνπλ κε δεκνθηιή 

                                                           
12

 Βλ. υπος. 10. 
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αληηθείκελα ζηνπο θαηάιιεινπο ρξήζηεο, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα λα ηα 

επηιέμνπλ.  

γ) Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ 

Έλα θαιά ζρεδηαζκέλν ύζηεκα ύζηαζεο κπνξεί επηπιένλ λα 

βειηηψζεη ηελ άπνςε ηνπ ρξήζηε γηα ηελ ηζηνζειίδα ή ηελ εθαξκνγή. Ο ρξήζηεο 

δχλαηαη λα θξίλεη ηηο πξνηάζεηο σο ελδηαθέξνπζεο θαη ζρεηηθέο, κέζα ζε έλα 

θηιηθφ πεξηβάιινλ αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ θαη κεραλήο, θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλν. Ο ζπλδπαζκφο ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζπζηάζεσλ θαη κηαο 

εχρξεζηεο δηεπαθήο βειηηψλεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ζην ππνθεηκεληθφ 

βιέκκα ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη ηειηθά απμάλνπλ ηε ρξήζε ηεο, θαζψο θαη ηελ 

πηζαλφηεηα απνδνρήο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ παξέρνληαη. 

δ) Αχμεζε ηεο αθνζίσζεο ησλ ρξεζηψλ 

Σν ζχζηεκα αληακείβεη ηελ αθνζίσζε ηνπ ρξήζηε ζε κηα 

ηζηνζειίδα ή κηα εθαξκνγή, νπφηε φηαλ ηελ επηζθέπηεηαη αλαγλσξίδεη ηνλ παιηφ 

ηεο πειάηε θαη ηνλ αληηκεησπίδεη ζαλ έλα αμηφηηκν επηζθέπηε. Απηφ απνηειεί κηα 

ζπλεζηζκέλε ιεηηνπξγία ησλ ππφ κειέηε ζπζηεκάησλ, θαζψο πνιιά απφ απηά 

δηακνξθψλνπλ ζπζηάζεηο αμηνπνηψληαο δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε απφ 

πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο ηνπ, π.ρ. απφ παιαηφηεξεο αμηνινγήζεηο πξντφλησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, φζν πεξηζζφηεξν αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο κε ηελ ηζηνζειίδα, 

ηφζν εκπινπηίδεηαη ην πξνθίι ηνπ, δειαδή ε εηθφλα πνπ έρεη ην ζχζηεκα γηα ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ, φπσο επίζεο ηφζν πεξηζζφηεξν ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζαξκφδνληαη, ψζηε λα ζπκπίπηνπλ κε εθείλα ηνπ ρξήζηε. 

ε) Καηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ ησλ ρξεζηψλ 

Αθφκε κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο είλαη ε 

ζθηαγξάθεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ρξήζηε. Οη πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη, είηε 

κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο δηεπαθήο (έκκεζα), είηε κε απεπζείαο ππνβνιή ηνπ 

πξνθίι ηνπ ρξήζηε (άκεζα). Ο πάξνρνο ηεο ππεξεζίαο κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα 

απνθαζίζεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο δηαζέζηκεο γλψζεο γηα ηελ επίηεπμε 

κηαο ζεηξάο άιισλ ζθνπψλ, φπσο ηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ απνζέκαηνο 

ησλ πξντφλησλ ή ηεο παξαγσγήο. 
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Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα νη δηάθνξνη νξγαληζκνί 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαθεκίζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε θαηλνχξηεο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ, λα πξνσζήζνπλ θάπνην λέν πξντφλ ή αθφκε θαη λα 

απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ζε θάπνην πξντφλ πνπ αξέζεη πεξηζζφηεξν. Απηέο νη 

ελέξγεηεο αλαδεηθλχνληαη αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη έκκεζα ή 

άκεζα. Δλ θαηαθιείδη, ηα πζηήκαηα ύζηαζεο, απφ ηελ νπηηθή ηνπ παξφρνπ 

ππεξεζηψλ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ, αθφκε θαη 

ζε κε δεκνθηιή ή λέα πξντφληα, αμηνπνηψληαο ηελ γλψζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ 

πειαηψλ. 

 

1.3.2 Ο Ρόινο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο από ηελ Οπηηθή ηνπ 

Υξήζηε 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν αλαθέξακε θάπνηα ζεκαληηθά θίλεηξα 

ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ρξήζε ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο. Οη ρξήζηεο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά επηζπκνχλ ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο ζθνπνχο ηνπο, νη νπνίνη είλαη εκθαλψο δηαθνξεηηθνί. 

Δπνκέλσο, ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο αλάγθεο 

θάζε κίαο πιεπξάο θαη λα πξνζθέξνπλ πνιχηηκεο ππεξεζίεο θαη ζηνπο δχν. 

Οη Herlocker et al. ζε κηα κειέηε ηνπο (Herlocker et al., 2004), ε νπνία 

έρεη εμειηρζεί ζε ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, νξίδνπλ έληεθα 

δεκνθηιείο ιεηηνπξγίεο, πνπ κπνξεί έλα ύζηεκα ύζηαζεο λα ππνζηεξίμεη φζνλ 

αθνξά ηνπο ρξήζηεο. Κάπνηεο απφ απηέο ίζσο λα ζεσξνχληαη βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο, πνπ πξνθαλψο ζρεηίδνληαη κε ην ππφ κειέηε ηνκέα, φπσο ε παξνρή 

πξνηάζεσλ γηα ρξήζηκα αληηθείκελα, ελψ άιιεο κέζνδνη, ίζσο λα ζεσξνχληαη 

πεξηζζφηεξν θαηξνζθνπηθέο, πξνθεηκέλνπ θάπνηνο ρξήζηεο λα εθκεηαιιεπηεί ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζπζηάζεσλ. Όπνην θαη αλ είλαη ην εθαιηήξην, ν 

ρξήζηεο δελ παχεη λα είλαη ν θχξηνο ρεηξηζηήο, πνπ δχλαηαη λα επηιέμεη απφ 

κφλνο ηνπ ηελ ζρέζε πνπ ζα έρεη κε ηελ δηεπαθή.  

Αλαιπηηθά νη ιεηηνπξγίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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α) Δληνπηζκφο νξηζκέλσλ ρξήζηκσλ αληηθεηκέλσλ  

Να πξνηείλεη ζε θάπνηνλ ρξήζηε νξηζκέλα αληηθείκελα, 

παξνπζηάδνληαο απηά ζε κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα, ελψ παξάιιεια λα ζπλδπάζεη 

πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ην πφζν ζα άξεζε ην θαζέλα απφ απηά ζε κία 

βαζκνινγηθή θιίκαθα π.ρ. απφ ην έλα έσο ην πέληε (1-5). Απηή είλαη κηα βαζηθή 

ιεηηνπξγία, ηελ νπνία πνιιά απφ ηα εκπνξηθά δηαδηθηπαθά θαηαζηήκαηα έρνπλ 

ελζσκαηψζεη θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ψξηκε θαη ηθαλνπνηεηηθή απφ 

πιεπξάο απφδνζεο. 

β) Δληνπηζκφο φισλ ησλ θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ 

Να πξνηείλεη φια ηα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ είλαη αξθεηή ε εχξεζε ελφο 

κφλν ππνζπλφινπ ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην 

ζχζηεκα πξννξίδεηαη γηα θάπνηνλ εηδηθφ ζθνπφ, π.ρ. γηα ηαηξηθέο ή νηθνλνκηθέο 

εθαξκνγέο. Σφηε ν ρξήζηεο πξέπεη λα έρεη δηαζέζηκεο φιεο ηηο θαιέο επηινγέο. 

Δπίζεο, πέξα απφ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζεθηηθή εμέηαζε φισλ 

ησλ πηζαλψλ πξνηάζεσλ, ν ρξήζηεο κπνξεί λα έρεη επηπιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επσθειεζεί θαη απφ ηελ ζεηξά θαηάηαμεο ησλ αληηθεηκέλσλ ή αθφκα θαη απφ 

επηπξφζζεηεο επεμεγήζεηο πνπ παξάγνληαη.  

γ) ρνιηαζκφο ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Να δψζεη έκθαζε, κέζσ ζρνιηαζκνχ, ζε νξηζκέλα απφ ηα 

αληηθείκελα κηαο ππάξρνπζαο ιίζηαο, βαζηζκέλν ζηηο καθξνπξφζεζκεο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ύζηεκα ύζηαζεο πνπ αθνξά 

ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, κπνξεί λα ζρνιηάζεη πνηα απφ απηά, πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ νδεγφ, είλαη αμηφινγα παξαθνινχζεζεο. 

δ) Πξφηαζε αθνινπζίαο επηινγψλ 

Αληί λα επηθεληξσζεί ζηελ παξαγσγή κηαο κεκνλσκέλεο 

πξφηαζεο, ε ηδέα είλαη λα πξνηείλεη κηα αθνινπζία αληηθεηκέλσλ ε νπνία είλαη 

επηζπκεηή ζαλ ζχλνιν. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

ζχζηαζε ελφο βηβιίνπ ζρεηηθνχ κε Σερλεηή Ννεκνζύλε χζηεξα απφ ηελ 

αλάγλσζε ελφο βηβιίνπ γηα Δμφξπμε Γεδνκέλσλ. 
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ε) Πξφηαζε δέζκεο επηινγψλ 

Να πξνηείλεη έλα ζχλνιν αληηθείκελσλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιά κεηαμχ 

ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ηαμηδησηηθφ ζρέδην κπνξεί λα απνηειείηαη απφ 

δηάθνξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, πξννξηζκνχο θαη ππεξεζίεο δηακνλήο, νη νπνίεο 

εληνπίδνληαη ζε κηα νξηνζεηεκέλε πεξηνρή. Απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ρξήζηε, νη 

δηάθνξεο απηέο ελαιιαθηηθέο (δέζκε επηινγψλ), κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη λα 

επηιεγνχλ σο έλαο κεκνλσκέλνο ηαμηδησηηθφο πξννξηζκφο. 

ζη) Απιή πεξηήγεζε 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία απηή, ν ρξήζηεο πεξηεγείηαη ζηνλ θαηάινγν 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ρσξίο θακία πξφζεζε λα αγνξάζεη θάηη. Ζ εξγαζία πνπ 

πξέπεη λα επηηειέζεη ην ζχζηεκα, είλαη απιά λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε λα 

πεξηεγεζεί ζηα αληηθείκελα ή ζηηο ππεξεζίεο, πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα εκπίπηνπλ 

εληφο ηνπ πεδίνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ, κεηαηξέπνληαο ηελ πεξηήγεζε ζε έλα ηαμίδη 

λέσλ εκπεηξηψλ. 

δ) Δληνπηζκφο αμηφπηζηνπ πζηήκαηνο πζηάζεσλ 

Οξηζκέλνη ρξήζηεο δελ εκπηζηεχνληαη ηα πζηήκαηα ύζηαζεο θαη 

σο εθ ηνχηνπ πεηξακαηίδνληαη κε απηά γηα λα αλαθαιχςνπλ πφζν 

απνηειεζκαηηθά είλαη ζην λα παξάγνπλ πξνηάζεηο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ρξεηάδνληαη απιψο γηα ηελ παξαγσγή πξνηάζεσλ, θάπνηα 

ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ αθφκε θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα λα επηηξέςνπλ 

ζηνπο ρξήζηεο λα δνθηκάζνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ε) Βειηίσζε ηνπ πξνθίι 

Απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ δπλαηφηεηα ηνπ ρξήζηε λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ζην ύζηεκα ύζηαζεο ζρεηηθά κε ην ηη ηνπ αξέζεη αιιά θαη κε ηη 

δελ ηνπ αξέζεη. Απηή είλαη κηα ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία ε νπνία είλαη απνιχησο 

απαξαίηεηε γηα ηελ παξνρή εμαηνκηθεπκέλσλ πξνηάζεσλ. ε πεξίπησζε πνπ ην 

ζχζηεκα δελ δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλε γλψζε γηα ηνλ ρξήζηε, ηφηε έρεη κφλν ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηνπ παξέρεη απιψο ηηο ίδηεο πξνηάζεηο, πνπ ζα πξφζθεξε θαη ζε 

έλαλ νπνηνδήπνηε ρξήζηε. 
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ζ) Απηφ-έθθξαζε 

Οξηζκέλνη ρξήζηεο ίζσο λα κελ λνηάδνληαη θαζφινπ γηα ηηο 

ζπζηάζεηο. Αληίζεηα, ην ζεκαληηθφηεξν γηα εθείλνπο είλαη φηη ηνπο δίλεηαη ε 

επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο. Ζ επραξίζηεζε ηνπ 

ρξήζηε απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα, εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ 

ηξφπν πξνζθφιιεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ εθαξκνγή.  

η) Παξνρή βνήζεηαο 

Οξηζκέλνη ρξήζηεο ληψζνπλ ηθαλνπνίεζε φηαλ ζπλεηζθέξνπλ κε 

πιεξνθνξίεο, φπσο ηελ αμηνιφγεζε αληηθεηκέλσλ, επεηδή ζεσξνχλ φηη ε 

θνηλφηεηα επσθειείηαη απφ ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλα κεγάιν θίλεηξν γηα ηελ εηζαγσγή πιεξνθνξηψλ ζε έλα ζχζηεκα, 

ην νπνίν δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ύζηεκα ύζηαζεο 

απηνθηλήησλ ν ρξήζηεο, ν νπνίνο έρεη ήδε αγνξάζεη ην λέν ηνπ απηνθίλεην 

γλσξίδεη φηη ε βαζκνιφγεζε πνπ εηζήγαγε ζην ζχζηεκα είλαη πηζαλφηεξν λα 

θαλεί ρξήζηκε ζε άιινπο ρξήζηεο, παξά γηα ηελ επφκελε θνξά πνπ ν ίδηνο ζα 

θιεζεί λα αγνξάζεη απηνθίλεην. 

ηα) Δπεξεαζκψλ ηξίησλ 

ε δηαδηθηπαθά πζηήκαηα ύζηαζεο ππάξρνπλ ρξήζηεο ησλ 

νπνίσλ ν θχξηνο ζθνπφο είλαη απνθιεηζηηθά λα επεξεάζνπλ άιινπο ρξήζηεο 

ψζηε λα αγνξάζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Δίλαη γεγνλφο φηη ππάξρνπλ αθφκε 

θαη θάπνηνη θαθνήζεηο ρξήζηεο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα 

απνθιεηζηηθά γηα λα πξνσζήζνπλ ή λα δπζθεκίζνπλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο. 

Όπσο ππνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ ζεκεία, ν ξφινο ελφο πζηήκαηνο 

ύζηαζεο κπνξεί λα παξνπζηάζεη αξθεηή πνηθηινκνξθία ζηα πιαίζηα κηαο 

πιεξνθνξηαθήο εθαξκνγήο. Απηή ε πνηθηινκνξθία, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε 

θαζνξηζκνχ ησλ βαζηθψλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ψζηε λα γίλεη απνδνηηθφηεξε 

δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ηερληθψλ πνπ ηα 

ζπλζέηνπλ. 
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1.4 Γνκηθή Αλάιπζε ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο είλαη εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, νη 

νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ κε δπλακηθφ ή ζηαηηθφ ηξφπν δεδνκέλα δηαθφξσλ εηδψλ, 

κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνηάζεσλ ηνπο. Σα δεδνκέλα αθνξνχλ θπξίσο 

ζηα αληηθείκελα πνπ ζα πξνηαζνχλ, θαζψο θαη ηνπο ρξήζηεο πνπ ζα είλαη νη 

παξαιήπηεο ησλ πξνηάζεσλ. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα δεδνκέλα θαη νη πεγέο 

γλψζεο είλαη δηαζέζηκα ηειηθά ελαπφθεηηαη ζηηο ηερληθέο ζπζηάζεσλ ζην λα ηα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα παξάγνπλ πξνηάζεηο.  

Γεληθά, ππάξρνπλ ηερληθέο ζπζηάζεσλ νη νπνίεο πζηεξνχλ ζε γλψζε, 

δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ απιντθά θαη βαζηθά δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, 

βαζκνινγήζεηο ή αμηνινγήζεηο ηνπ ρξήζηε γηα αληηθείκελα. Άιιεο ηερληθέο είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλεο ζηελ γλψζε, δειαδή ρξεζηκνπνηνχλ νληνινγηθέο 

πεξηγξαθέο ησλ ρξεζηψλ, ησλ αληηθεηκέλσλ, πεξηνξηζκνχο, θνηλσληθέο ζρέζεηο ή 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ρξεζηψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ γεληθά ζε ηξία είδε: Αληηθείκελα, Υξήζηεο θαη πλαιιαγέο, 

δειαδή ζρέζεηο κεηαμχ ρξεζηψλ θαη αληηθεηκέλσλ. Απηέο νη ηξείο νληφηεηεο 

απνηεινχλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο. 

 

1.4.1 Σν Γνκηθό ηνηρείν «Αληηθείκελν» 

Σα αληηθείκελα είλαη ε νληφηεηα πνπ πξνηείλεηαη ζηνλ ρξήζηε. Σα 

αληηθείκελα είλαη πηζαλφ λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο, ελψ 

ε αμία ηνπο βξίζθεηαη ζηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο. Ζ αμία ελφο αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα 

είλαη ζεηηθή, εάλ ην αληηθείκελν είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ ρξήζηε ή αξλεηηθή, εάλ ην 

αληηθείκελν είλαη αθαηάιιειν. εκεηψλνπκε εδψ, φηη φηαλ θάπνηνο ρξήζηεο 

απνθηά έλα αληηθείκελν, ζα πξέπεη πάληνηε λα επσκηζηεί θάπνην θφζηνο ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ην γλσζηηθφ θφζηνο γηα ηελ αλαδήηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

ην πξαγκαηηθφ ρξεκαηηθφ θφζηνο πνπ πιεξψλεη ηειηθά γηα ην αληηθείκελν. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ζρεδηαζηήο ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο εηδήζεσλ ζα 

πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ηνπ ηελ πνιππινθφηεηα κηαο είδεζεο, δειαδή ηελ δνκή 
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ηεο, ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζε κνξθή θεηκέλνπ θαη ηελ εμαξηψκελε απφ ηνλ 

ρξφλν ζπνπδαηφηεηα ηεο είδεζεο. Όκσο ζπγρξφλσο, ν ζρεδηαζηήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζεη φηη, παξφιν πνπ ν ρξήζηεο δελ πιεξψλεη 

γηα λα δηαβάζεη ηηο εηδήζεηο, ππάξρεη πάληα θάπνην γλσζηηθφ θφζηνο ζρεηηδφκελν 

κε ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ αλάγλσζε εηδήζεσλ. Δάλ ην επηιεγκέλν αληηθείκελν 

είλαη ζρεηηθφ γηα ηνλ ρξήζηε, απηφ ην θφζηνο αληηζηαζκίδεηαη απφ ην φθεινο ηεο 

απφθηεζεο κηαο ρξήζηκεο πιεξνθνξίαο, ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ην αληηθείκελν 

δελ είλαη ζρεηηθφ, ε θαζαξή αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηνλ ρξήζηε 

θαη ε ζχζηαζή ηνπ είλαη αξλεηηθή. ε άιινπο ηνκείο, φπσο ηα απηνθίλεηα ή νη 

νηθνλνκηθέο επελδχζεηο, ην πξαγκαηηθφ ρξεκαηηθφ θφζηνο ησλ αληηθεηκέλσλ 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ηεο πην θαηάιιειεο 

πξνζέγγηζεο γηα ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ.  

Αληηθείκελα κε ρακειή πνιππινθφηεηα θαη αμία είλαη: νη εηδήζεηο, νη 

ηζηνζειίδεο, ηα βηβιία, νη νπηηθνί δίζθνη ηξαγνπδηψλ, νη ηαηλίεο. Αληηθείκελα κε 

κεγαιχηεξε πνιππινθφηεηα θαη αμία είλαη: νη ςεθηαθέο θάκεξεο, ηα θηλεηά 

ηειέθσλα, νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο θιπ. Σα πην ζχλζεηα αληηθείκελα είλαη νη 

πνιηηηθέο αζθαιείαο, νη νηθνλνκηθέο επελδχζεηο, ηα ηαμίδηα, νη ζέζεηο εξγαζίαο 

(Montaner et al., 2003). 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ 

ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ αλάινγα κε ηελ ηερληθή πνπ 

εθαξκφδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα ύζηεκα ύζηαζεο ηαηληψλ, ην είδνο π.ρ. 

θσκσδία, ηαηλία ηξφκνπ, δξάκα, ν ζθελνζέηεο θαη νη εζνπνηνί, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πεξηγξάςνπλ κηα ηαηλία θαη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ε ρξεζηκφηεηα ελφο αληηθείκελνπ εμαξηάηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ. Δπίζεο ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε δηάθνξεο 

πιεξνθνξίεο θαη πξνζεγγίζεηο αλαπαξάζηαζεο. Με έλαλ κηληκαιηζηηθφ ηξφπν, 

δειαδή κε έλαλ κεκνλσκέλν αλαγλσξηζηηθφ θσδηθφ ή κε κηα πην εκπινπηηζκέλε 

κνξθή ζαλ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ή αθφκα θαη σο κηα έλλνηα ζε κηα 

νληνινγηθή αλαπαξάζηαζε. 

Δλ θαηαθιείδη, γηα ην δνκηθφ ζηνηρείν Αληηθείκελν ζα πξέπεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε έλαλ θαηάιιειν ηξφπν, ψζηε νη 
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ηερληθέο παξαγσγήο πξνηάζεσλ λα δχλαληαη λα πξνθξίλνπλ ην ρξεζηηθφηεξν, 

απμάλνληαο παξάιιεια κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αμία ηνπ ζην ππνθεηκεληθφ 

βιέκκα ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. 

 

1.4.2 Σν Γνκηθό ηνηρείν «Υξήζηεο» 

Οη ρξήζηεο ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο φπσο πξναλαθέξζεθε, κπνξεί 

λα έρνπλ απφ ίδηνπο έσο θαη πνιχ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα λα εμαηνκηθεχζνπλ ηηο πξνηάζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-

κεραλήο, ηα πζηήκαηα ύζηαζεο αμηνπνηνχλ έλα εχξνο πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο 

ρξήζηεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, 

θαη γηα αθφκε κηα θνξά ε επηινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, πνπ ζα κνληεινπνηεζνχλ, 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηερληθή ζπζηάζεσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζην πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα13, νη ρξήζηεο κνληεινπνη-

νχληαη σο κηα απιή ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο βαζκνινγίεο πνπ παξέρεη ν 

ρξήζηεο γηα νξηζκέλα αληηθείκελα. ε έλα Γεκνγξαθηθό ύζηεκα ύζηαζεο14 

ρξεζηκνπνηνχληαη θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ειηθία, ην 

θχιν, ην επάγγεικα θαη ε εθπαίδεπζε. Θεσξείηαη φηη, ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε 

δηακνξθψλεη θαη ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε, δειαδή θσδηθνπνηεί ηηο πξνηηκήζεηο θαη 

ηηο αλάγθεο ηνπ (Billsus & Pazzani, 1997; Fischer, 2001).  

Βαζηθά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο, 

θαη θαηά κία έλλνηα, έλα ύζηεκα ύζηαζεο κπνξεί λα νξηζηεί θαη σο έλα 

εξγαιείν ην νπνίν παξάγεη πξνηάζεηο δεκηνπξγψληαο θαη αμηνπνηψληαο κνληέια 

ρξεζηψλ (Berkovsky et al., 2008). Όπνπ ε εμαηνκίθεπζε δελ είλαη δπλαηή, ην 

κνληέιν ηνπ ρξήζηε ζα θαηέρεη πάληα θεληξηθφ ξφιν. Αλαινγηδφκελνη κηα 

πξνζέγγηζε πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο, ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κέζα απφ ηηο βαζκνινγήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ. Οπφηε, 

                                                           
13

 Σο ςφςτθμα προτείνει ςτον χριςτθ αντικείμενα τα οποία άρεςαν ςτο παρελκόν ςε άλλουσ χριςτεσ με 
παρόμοιεσ προτιμιςεισ. Η ομοιότθτα ςτισ προτιμιςεισ δφο χρθςτϊν υπολογίηεται με βάςθ τθν 
ομοιότθτα ςτο ιςτορικό αξιολογιςεων των χρθςτϊν. Αυτόσ είναι ο λόγοσ για τον οποίο αναφζρεται το 
Συνεργατικό Φιλτράριςμα ωσ «ςυςχζτιςθ ατόμου-με-άτομο». Επίςθσ κεωρείται θ πιο δθμοφιλισ και 
ευρζωσ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνικι. Αναλυτικά παρουςιάηεται ςτο κεφ. 2 παρ. 2.1.  
14

 Αναλυτικά βλ. κεφ. 2
ο 

παρ. 2.2.4. 
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αμηνπνηψληαο απηέο ηηο βαζκνινγήζεηο, ην ζχζηεκα εμαγάγεη έλα δηάλπζκα 

ζπληζησζψλ ηηκψλ, φπνπ νη ρξήζηεο δηαθέξνπλ απφ ην βάξνο, πνπ έρνπλ νη 

ζπληζηψζεο ζην κνληέιν ηνπο (Berkovsky et al., 2009). 

Οη ρξήζηεο κπνξνχλ επίζεο λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηα κνηίβα ζπκπεξηθνξά ηνπο. Σα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε πηζαλψο λα 

πεξηιακβάλνπλ ζρέζεηο φρη κφλν κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

ρξεζηψλ. Έλα ύζηεκα ύζηαζεο είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα λα πξνηείλεη αληηθείκελα, ηα νπνία πξνηηκήζεθαλ απφ 

παξφκνηνπο ή έκπηζηνπο ρξήζηεο (Taghipour et al., 2007). 

 

1.4.3 Σν Γνκηθό ηνηρείν «πλαιιαγή» 

Γεληθά, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε κηα πλαιιαγή, ελλννχκε κηα 

θαηαγεγξακκέλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θάπνηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

πλαιιαγέο είλαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-κεραλήο θαη νη νπνίεο είλαη ρξήζηκεο γηα ηνλ 

αιγφξηζκν παξαγσγήο πξνηάζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη. Ζ θαηαγξαθή κηαο 

πλαιιαγήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κηα αλαθνξά ζην επηιεγκέλν απφ ηνλ 

ρξήζηε αληηθείκελν ή θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ρξήζηε ζε ζρέζε κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Οη πλαιιαγέο απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιειεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε. 

Μία άιιε πεξίπησζε πλαιιαγήο κπνξεί λα είλαη θαη ε άκεζε 

αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ ρξήζηε, φπσο ε αμηνιφγεζή ηνπ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αμηνινγήζεηο απνηεινχλ ηελ 

δεκνθηιέζηεξε κνξθή δεδνκέλσλ ζπλαιιαγήο πνπ ζπιιέγεη έλα ύζηεκα 

ύζηαζεο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ είηε άκεζα, είηε 

έκκεζα. Όζνλ αθνξά ηελ άκεζε ζπιινγή αμηνινγήζεσλ, ν ρξήζηεο θαιείηαη λα 

εθθξάζεη ηελ άπνςε ηνπ ζρεηηθά κε θάπνην αληηθείκελν ζε κηα θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο. χκθσλα κε ηνπο Reilly et al., νη αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο (Reilly et al., 2007): 
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α) Αξηζκεηηθέο αμηνινγήζεηο 

Έρνπλ ηελ κνξθή ησλ 1-5, ζπλήζσο αζηεξηψλ, φπνπ ν ρξήζηεο 

θαιείηαη λα δειψζεη ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ, επηιέγνληαο ην πιήζνο ησλ 

αζηεξηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ γλψκε ηνπ. 

β) Καλνληθέο αμηνινγήζεηο 

Έρνπλ ηελ κνξθή ιεθηηθψλ θξάζεσλ φπσο: ζπκθσλψ απνιχησο, 

ζπκθσλψ, νπδέηεξνο, δηαθσλψ, δηαθσλψ απνιχησο, φπνπ ν ρξήζηεο θαιείηαη 

λα επηιέμεη ηνλ φξν πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ γλψκε ηνπ, ζρεηηθά κε θάπνην 

αληηθείκελν, ζπλήζσο κέζσ θάπνηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

γ) Γπαδηθέο αμηνινγήζεηο 

Οη δπαδηθέο αμηνινγήζεηο κνληεινπνηνχλ ηηο δπλαηέο επηινγέο ηνπ 

ρξήζηε ζε δπαδηθή κνξθή. Ο ρξήζηεο θαιείηαη λα απνθαζίζεη εάλ θάπνην 

αληηθείκελν είλαη θαιό ή όρη θαιό, ρσξίο δπλαηφηεηα ελδηάκεζεο ηνπνζέηεζεο. 

δ) Μνλαδηαία αμηνιφγεζε 

Ζ πεξίπησζε απηή αλαδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη θάπνηνο ρξήζηεο 

παξαθνινχζεζε ή αγφξαζε έλα αληηθείκελν ή φηη αμηνιφγεζε ην αληηθείκελν 

ζεηηθά θαη κφλν. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ε απνπζία αμηνιφγεζεο ππνδειψλεη 

φηη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο πνπ λα ζπζρεηίδνπλ ηνλ ρξήζηε κε ην αληηθείκελν. 

Σέινο κε ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ έκκεζεο αμηνινγήζεηο, ην 

ζχζηεκα ζηνρεχεη ζην λα ζπκπεξάλεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ βαζηδφκελν 

ζηηο ελέξγεηεο ηνπο. Έζησ φηη θάπνηνο ρξήζηεο εηζάγεη ηελ ιέμε θιεηδί «Yoga» 

ζην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα Amazon, ζα ηνπ παξνπζηαζηεί κηα κεγάιε ιίζηα 

ζρεηηθψλ βηβιίσλ. ηελ ζπλέρεηα, ν ρξήζηεο ίζσο επηιέμεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

βηβιίν απφ ηελ ιίζηα κε ζθνπφ λα ιάβεη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. ε απηφ ην 

ζεκείν, ην ζχζηεκα ππνζέηεη φηη ν ρξήζηεο ελδηαθέξεηαη θαηά θάπνην ηξφπν γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. 

Δλ θαηαθιείδη νη πλαιιαγέο απνηεινχλ ην ηξίην δνκηθφ ζηνηρείν ησλ 

πζηεκάησλ ύζηαζεο, πνπ ζπλδένπλ πξαθηηθά ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Υξήζηε 

θαη ηνπ Αληηθεηκέλνπ. Οη πλαιιαγέο είλαη έλα είδνο γεθχξσζεο, πνπ 
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απνηππψλεηαη κε ηελ κνξθή αιιειεπηδξάζεσλ ή θαη αμηνινγήζεσλ άκεζσλ ή 

έκκεζσλ. 

 

1.5 Ζ Γπλακηθή ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο ζηελ Δπνρή καο 

Όπσο επηζεκάλζεθε θαη ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, ε κειέηε ησλ 

πζηεκάησλ ύζηαζεο είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηα, ζε ζχγθξηζε κε ηελ έξεπλα 

άιισλ επηζηεκνληθψλ ηνκέσλ πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηερληθέο 

θαη αιγφξηζκνπο δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο, φπσο νη Βάζεηο Γεδνκέλσλ, ε 

Δμόξπμε Γλώζεο θαη νη Μεραλέο Αλαδήηεζεο. Σα πζηήκαηα ύζηαζεο 

αλαδείρζεθαλ σο έλα αλεμάξηεην εξεπλεηηθφ πεδίν ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 (Goldberg et al., 1992). Βέβαηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ελδηαθέξνλ έρεη 

απμεζεί, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε ηζηνζειίδεο 

πνιχ πςειήο επηζθεςηκφηεηαο φπσο: ε Amazon15 (Smith & Linden, 2017), ην 

YouTube16 (Davidson et al., 2010 Sep), ην Netflix17 (Gomez-Uribe & Hunt 

2016), ε Google18 (Das et al., 2007 May), ην Linkedin19 (Kenthapadi & 

Venkataraman, 2017) θαη ε Wikipedia20 (Schwarzer et al., 2017) 

Δηαηξίεο πνιπκέζσλ ζήκεξα αλαπηχζζνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

πζηήκαηα ύζηαζεο ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ζπλδξνκεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ην Netflix, κηα δηαδηθηπαθή ππεξεζία 

ελνηθίαζεο ηαηληψλ, ην 2006 δηνξγάλσζε έλαλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ κε ρξεκαηηθφ 

έπαζιν ελφο εθαηνκκπξίνπ δνιαξίσλ ζηελ νκάδα πνπ ζα θαηάθεξλε πξψηε λα 

βειηηψζεη θαηά 10% ηελ απφδνζε ηνπ ππάξρνληνο πζηήκαηνο ύζηαζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζε (Bennett & Lanning, 2007). 

                                                           
15

 Βλ. υπος. 10. 
16

 To YouTube - https://www.youtube.com είναι ζνασ διαδικτυακόσ τόποσ, ο οποίοσ επιτρζπει 
αποκικευςθ, αναηιτθςθ και αναπαραγωγι ψθφιακϊν ταινιϊν. 
17

 Σο Netflix - https://www.netflix.com είναι μια αμερικανικι πολυεκνικι εταιρία, θ οποία είναι 
ειδικευμζνθ ςτθν διαδικτυακι ενοικίαςθ ταινιϊν. 
18

 H Google - https://www.google.com είναι μια εταιρία διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν. 
19

 Σο LinkedIn - https://www.linkedin.com  είναι ζνασ ιςτοχϊροσ επαγγελματικισ κοινωνικισ δικτφωςθσ. 
20

 Η Wikipedia - https://www.wikipedia.org είναι μια διεκνισ, παγκόςμια, ψθφιακι, διαδικτυακι, 
ελεφκερου περιεχομζνου, εγκυκλοπαίδεια. 

https://www.youtube.com/
https://www.netflix.com/
https://www.google.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.wikipedia.org/
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Δπίζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη εηδηθά ζπλέδξηα θαη νκάδεο εξγαζίαο, ηα 

νπνία είλαη απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεδίν. 

Κξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζην ACM Recommender Systems (RecSyS), ην 

νπνίν ηδξχζεθε ην 2007 θαη απνηειεί ηελ ζεκαληηθφηεξε εθδήισζε ζρεηηθά κε 

ηελ έξεπλα θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ηερλνινγίαο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο.  

Δπηπιένλ, ζε ζπλέδξηα άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ φπσο: Βάζεσλ 

Γεδνκέλσλ, Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Σερλεηήο Ννεκνζχλεο, 

αθηεξψλνπλ εηδηθέο ζπλεδξίεο ζηα πζηήκαηα ύζηαζεο, κε νκηιίεο 

δηαθεθξηκέλσλ θαζεγεηψλ θαη εξεπλεηψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: ην Special 

Interest Group on Information Retrieval (SIGIR), ην User Modeling, Adaption and 

Personalization (UMAP), θαη ην Special Interest Group on Management Of Data 

(SIGMOD). 

ε πνιιά αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν ππάξρνπλ 

πιένλ πξνπηπρηαθά αιιά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλα 

ζηελ κειέηε ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο.  

Δπίζεο ζπλερψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ βηβιίσλ πνπ αθνξνχλ ηα 

πζηεκάησλ ύζηαζεο, παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα ζε κε εμεηδηθεπκέλν θνηλφ 

λα γλσξίζεη ην ζρεηηθφ επηζηεκνληθφ πεδίν.  

Σέινο, ππάξρνπλ επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα 

θαη ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο. Μεηαμχ ησλ πεξηνδηθψλ 

πνπ έρνπλ αθηεξψζεη ηεχρε ηνπο ζηα ζπζηήκαηα ζπζηάζεσλ πεξηιακβάλνληαη ηα 

εμήο: AI Communications, IEEE Intelligent Systems, International Journal of 

Electronic Commerce, International Journal of Computer Science and 

Applications, ACM Transactions on Computer-Human Interaction θαη ACM 

Transactions on Information Systems. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη ε δπλακηθή ησλ πζηεκάησλ 

ύζηαζεο, ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ παξά ην κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ έρεη πξαγκαηνπνίεζε βήκαηα κεγάια θαη ζεκαληηθά. 

Αθνινπζψληαο απηή ηελ πξννπηηθή, ζην πξφζερεο κέιινλ ηα πζηήκαηα 

ύζηαζεο ζα πηνζεηεζνχλ θαη απφ άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, 
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πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πξσηνπνξηαθέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο ηνπο 

ζηνπο ηνκείο απηνχο. 
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ΜΔΡΟ «Β» 

«ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ» 
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«Οὐδὲμ ἄηακηομ ηῶμ θύζει» 

Αριζηοηέλης 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

 

2.1 Γεληθή Δπηζθόπεζε 

Έλα ύζηεκα ύζηαζεο γηα λα πινπνηήζεη ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ, 

δειαδή λα αλαγλσξίζεη αληηθείκελα ρξήζηκα γηα ηνλ ρξήζηε, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα πξνβιέςεη φηη έλα αληηθείκελν αμίδεη λα πξνηαζεί. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη απηή ηε ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθαιχςεη 

ηε ρξεζηηθφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ή ηνπιάρηζηνλ, λα ζπγθξίλεη ηελ ρξεζηκφηεηα 

κεηαμχ θάπνησλ απφ απηά. ηε ζπλέρεηα λα «απνθαζίζεη», απφ απηά πνπ 

αμηνιφγεζε σο ρξήζηκα κε πνηα ζεηξά λα ηα πξνηείλεη. Απηφ ην απιφ κνληέιν 

πνπ πεξηγξάςακε, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα απνηππψζεη θαηά ηξφπν 

γεληθφ ηελ απνζηνιή ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο (Cheng et al., 2016).  

ην ηξέρoλ θεθάιαην ζηφρνο καο είλαη λα παξάζρνπκε ζηνλ αλαγλψζηε 

κηα γεληθή εηθφλα ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζχζηαζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη. Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγία ηεο πξφβιεςεο, 

κπνξνχκε λα αλαινγηζηνχκε έλαλ απιφ, κε εμαηνκηθεπκέλν αιγφξηζκν, ν νπνίνο 

πξνηείλεη απιψο ηα πην δεκνθηιή ηξαγνχδηα. Ζ ινγηθή γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε 
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απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε απνπζία αθξηβέζηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε. Έλα δεκνθηιέο ηξαγνχδη, δειαδή θάηη ην νπνίν 

αξέζεη ζε πνιινχο ρξήζηεο, ζα αξέζεη πηζαλφηαηα θαη ζηνλ κέζν ρξήζηε, 

ηνπιάρηζηνλ πεξηζζφηεξν απφ άιια ηπραίσο επηιεγκέλα ηξαγνχδηα. Δπνκέλσο, 

ε ρξεζηκφηεηα απηψλ ησλ δεκνθηιψλ ηξαγνπδηψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη 

επαξθψο πςειή γηα ηνλ κέζν ρξήζηε. 

Απηή ε νπηηθή, πνπ νξίδεη ηελ βαζηθή ιεηηνπξγία παξαγσγήο ησλ 

ζπζηάζεσλ, έρεη πξνηαζεί κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηνπο Adomavicius & Tuzhilin 

(Adomavicius & Tuzhilin, 2005). πγθεθξηκέλα, αξρηθά κνληεινπνηείηαη ν 

βαζκφο ηεο σθέιεηαο ηνπ ρξήζηε 𝑢, απφ ην αληηθείκελν 𝑖, σο κηα πξαγκαηηθή 

ζπλάξηεζε 𝑅(𝑢, 𝑖). Ζ ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο 

πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο είλαη λα εθηηκήζεη ηελ ηηκή 𝑅 γηα δεπγάξηα ρξεζηψλ 

θαη αληηθεηκέλσλ. αλ απνηέιεζκα, έρνληαο ππνινγίζεη απηήλ ηελ πξφβιεςε γηα 

ηνλ ελεξγφ ρξήζηε 𝑢, θαη γηα έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ  𝑖1,𝑖2,𝑖3, … , 𝑖𝑛   𝑛 ∊ 𝑁∗, ην 

ζχζηεκα ζα πξνηείλεη ηα αληηθείκελα 𝑖1, 𝑖2, 𝑖3, … , 𝑖𝑘  ό𝜋𝜊𝜐 𝑘 ∊ 𝑁∗ 𝜅𝛼𝜄 𝑘 ≤ 𝑛, κε ηελ 

πςειφηεξε αλακελφκελε σθέιεηα. Σν 𝑘 είλαη ζπλήζσο έλαο κηθξφο αξηζκφο, γηα 

ηελ αθξίβεηα πνιχ κηθξφηεξνο απφ ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ ην νπνίν 

εμεηάδεηαη. Χο αξρηθή παξαηήξεζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη, ηα αληηθείκελα πνπ 

ζπζηήλνληαη ζηνπο ρξήζηεο, θηιηξάξνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κεησζνχλ 

νη δπλαηέο επηινγέο. 

Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, 

ε σθέιεηα ηνπ ρξήζηε απφ θάπνην αληηθείκελν νθείιεηαη θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο, ηηο νπνίεο γεληθά απνθαινχκε «ζπλαθείο» (Adomavicius et al., 

2005). Γηα παξάδεηγκα, ε ρξεζηκφηεηα ελφο αληηθεηκέλνπ γηα θάπνηνλ ρξήζηε 

κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ πνπ θαηέρεη ν ρξήζηεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην αίηεκα γηα ηελ πξφηαζε. Αθφκε, ν ρξήζηεο ίζσο λα 

ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα αληηθείκελα πνπ εληνπίδνληαη πιεζηέζηεξα ζηελ 

ηξέρνπζα ηνπνζεζία ηνπ, φπσο έλα εζηηαηφξην. Δπνκέλσο, νη ζπζηάζεηο ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη αλάινγα κε απηέο ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηπξφζζεηεο 

ιεπηνκέξεηεο θαη ζαλ απνηέιεζκα γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ 
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ζσζηά νη θαηάιιειεο πξνηάζεηο, θαζψο ππεηζέξρεηαη ν παξάγνληαο ηεο 

εμαηνκίθεπζεο (Reusens et al.,  2018). 

Οινθιεξψλνληαο, νη θαηεγνξίεο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ ηνκέα έρνπλ 

δηαθξηζεί, αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

2.2 Καηεγνξίεο πζηεκάησλ ύζηαζεο 

ε απηή ηελ παξάγξαθν παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ πζηήκαηα 

ύζηαζεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, ηα νπνία δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ηνκέα πνπ 

εμεηάδνπλ, ηελ γλψζε, αιιά εηδηθφηεξα ηνλ αιγφξηζκν παξαγσγήο πξνηάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, δειαδή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβιέπνπλ ηελ σθέιεηα 

κηαο πξφηαζεο. Δπίζεο, άιιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νη 

ζπζηάζεηο ζπγθεληξψλνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζηνλ ρξήζηε, σο απάληεζε ζηα 

αηηήκαηα ηνπ.  

ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ γηα λα δψζνπκε κηα πξψηε εηθφλα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφ κειέηε ζπζηεκάησλ, ζα παξαζέζνπκε κηα 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ έρεη δνζεί απφ ηνπο Ricci et al θαη έρεη θαζηεξσζεί σο 

θιαζζηθή πξνζέγγηζε (Ricci et al., 2015). Οη έμη δηαθξηηέο θαηεγνξίεο 

ζπζηεκάησλ είλαη:  

α) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζην πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα
21

 

β) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζην Πεξηερφκελν
22

 

γ) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλψζε
23

 

δ) Γεκνγξαθηθά πζηήκαηα χζηαζεο
24

 

ε) πζηήκαηα Βαζηζκέλα ζε Κνηλφηεηα
25

 

                                                           
21

  Αγγλ. Collaborative Filtering Recommendation Systems. 
22

  Αγγλ. Content-Based Recommendation Systems. 
23

  Αγγλ. Knowledge-Based Recommendation Systems. 
24

  Αγγλ. Demographic Recommendation Systems. 
25

  Αγγλ. Society Based Recommendation Systems 
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Δηθόλα 2. πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζην πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα: O 

Bob επέιεμε ηα αληηθείκελα A, B, C θαη X, ε Alice επέιεμε ηα A θαη B. Tν 

ζχζηεκα βαζηζκέλν ζην πλεξγαηηθφ Φηιηξάξηζκα ζα πξνηείλεη ζηελ Alice ην 

αληηθείκελν X. 

 

ζη) Τβξηδηθά πζηήκαηα
26

 

Κάζε θαηεγνξία εθαξκφδεη μερσξηζηέο ηερληθέο πξνηάζεσλ, 

θηινδνμψληαο λα επηηχρεη ηε βέιηηζηε παξνρή ζπζηάζεσλ, πξνζαξκνζκέλσλ 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά έθαζηνπ ρξήζηε.  

 

2.2.1 πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζην πλεξγαηηθό 

Φηιηξάξηζκα 

Ζ πην απιή πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο, πξνηείλεη ζηνλ 

ελεξγφ ρξήζηε αληηθείκελα ηα νπνία άξεζαλ ζην παξειζφλ ζε άιινπο ρξήζηεο 

κε παξφκνηεο πξνηηκήζεηο. Ζ νκνηφηεηα ζηηο πξνηηκήζεηο δχν ρξεζηψλ 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ νκνηφηεηα ζην ηζηνξηθφ αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν  αλαθέξεηαη ην ζπλεξγαηηθφ θηιηξάξηζκα σο 

«ζπζρέηηζε αηφκνπ-κε-άηνκν» (Schafer et al., 2001· 2007). Σν ζπλεξγαηηθφ 

θηιηξάξηζκα ζεσξείηαη ε πην δεκνθηιήο θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε ηερληθή 

(Δηθόλα 2). 

Μία απφ ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία είλαη 

εθείλε ησλ πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ, πνπ εζηηάδεη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

αληηθεηκέλσλ ή ελαιιαθηηθά κεηαμχ ρξεζηψλ. Μηα πξνζέγγηζε αληηθεηκέλνπ κε 

                                                           
26 Αγγι. Hybrid Recommendation Systems 
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αληηθείκελν κνληεινπνηεί ηελ πξνηίκεζε ηνπ ρξήζηε, κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο 

ηνπ ίδηνπ γηα παξφκνηα αληηθείκελα. Ζ κέζνδνο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεηηφλσλ είλαη 

αξθεηά δεκνθηιήο, ιφγσ ηεο απιφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ 

παξνπζηάδεη, θαζψο θαη ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο ηεο λα παξάγεη αθξηβείο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο.  

Πξφζθαηα έρνπλ πξνηαζεί αξθεηέο επεθηάζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 

πζηεκάησλ ύζηαζεο βαζηζκέλσλ ζην πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, έρνπλ πξνηαζεί κνληέια ιαλζάλνληα παξάγνληα, φπσο ε 

παξαγνληνπνίεζε πίλαθα κε ηελ κέζνδν ηεο απνζύλζεζεο κνλαδηθήο ηηκήο27 

(Paterek, 2007). Απηνχ ηνπ είδνπο νη κέζνδνη κεηαζρεκαηίδνπλ θαη ηα 

αληηθείκελα, αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο ζηνλ ίδην ιαλζάλνληα παξαγνληηθό ρώξν. Ο 

ιαλζάλσλ ρψξνο αμηνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα εξκελεχζεη ηηο αμηνινγήζεηο, 

ραξαθηεξίδνληαο θαη ηα πξντφληα, αιιά θαη ηνπο ρξήζηεο ζε φξνπο 

παξαγνληηθψλ ηηκψλ, πνπ αλαδεηθλχνληαη απηφκαηα απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε 

πνπ παξέρνπλ νη ρξήζηεο.  

Ζ κέζνδνο απνζύλζεζε κνλαδηθήο ηηκήο δηαρεηξίδεηαη ηα επηπξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεδνκέλσλ κε ηερληθέο, φπσο ε έκκεζε αλαηξνθνδφηεζε 

θαη ε ρξήζε πξνζσξηλψλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη 

αδπλακίεο ησλ ηερληθψλ θνληηλψλ γεηηφλσλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν 

δξαζηηθέο ιχζεηο, φπσο νη ηερληθέο θαζνιηθήο βειηηζηνπνίεζεο. Αμηνπνηψληαο 

ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο, κπνξεί λα θαηαζηεί δπλαηή ή αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ 

γεηηληάζεσλ. Έηζη, ε αθξίβεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ πιεζηάδεη απηήλ ησλ 

κνληέισλ παξαγνληνπνίεζεο πίλαθα (Sarwar et al., 2002). 

 

2.2.2 πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζην Πεξηερόκελν 

ηελ θαηεγνξία απηή ην ζχζηεκα καζαίλεη λα πξνηείλεη αληηθείκελα, ηα 

νπνία είλαη παξφκνηα κε εθείλα πνπ άξεζαλ ζηνλ ρξήζηε ζην παξειζφλ, 

(Pazzani & Billsus, 2007). Ζ νκνηφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ ππνινγίδεηαη κε βάζε  

                                                           
27

 Αγγι. Singular Value Decomposition (SVD) 
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Δηθόλα 3. πζηήκαηα χζηαζεο βαζηζκέλα ζην Πεξηερφκελν: Σν χζηεκα 

ρξεζηκνπνηεί ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ γηα λα πξνηείλεη αληηθείκελα ηα 

νπνία έρνπλ παξφκνην πεξηερφκελν κε απηά πνπ είρε επηιέμεη ν Bob ζην 

παξειζφλ 

 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθξηλφκελσλ αληηθεηκέλσλ (Δηθόλα 3).Γηα παξάδεηγκα, 

ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο αμηνινγήζεη ζεηηθά κηα ηαηλία, ε νπνία αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο θσκσδίαο, ηφηε ην ζχζηεκα καζαίλεη λα πξνηείλεη θαη άιιεο ηαηλίεο 

πνπ αλήθνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο (Lops et al., 2011).  

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πνπ ε πιεξνθνξία είλαη αδφκεηε, φπσο ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ελφο ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ, απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο 

πξν-επεμεξγαζία γηα λα εμνξπρζνχλ δνκεκέλεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Οπφηε ε 

θχξηα απνζηνιή ησλ ζπζηεκάησλ πεξηερνκέλνπ είλαη ε αλαπαξάζηαζε ησλ 

αδφκεησλ πεγψλ, φπσο έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, λέα, πεξηγξαθή πξντφλησλ, 

βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, ζε κνξθή θαηάιιειε πξνο επεμεξγαζία. Σα αδφκεηα 

θείκελα αλαιχνληαη απφ ηερληθέο εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε έλλνηεο 

νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο λα αλαπαξίζηαληαη κε δνκεκέλν ηξφπν π.ρ. κε 

δηαλχζκαηα.  

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ νληνηήησλ θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαζφζνλ, ε ιεπηνκεξήο πινπνίεζε ηνπο ζα πξνζδψζεη ηε δπλακηθή ζηα 

επφκελα βήκαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ επηζπκεηή 

θαηεχζπλζε. Ζ κνληεινπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα θαζαξά μερσξηζηφ 

ζπζηαηηθφ ή κηα μερσξηζηή ιεηηνπξγηθή ελφηεηα ζε έλα ύζηεκα ύζηαζεο 

Βαζηζκέλν ζην Πεξηερόκελν, κε ηηο δηθέο ηνπ πξνθιήζεηο πινπνίεζεο. 
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Δηθόλα 4. πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλψζε: To ζχζηεκα παξάγεη 

ζπζηάζεηο γηα ηνλ Bob, ρξεζηκνπνηψληαο γλψζε απφ δηάθνξεο πεγέο. 

 

2.2.3 πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλώζε 

Σα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε πξνηείλνπλ αληηθείκελα 

βαζηδφκελα ζε εμεηδηθεπκέλε γλψζε. Διέγρνληαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αληηθεηκέλσλ αλ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ηειηθά κε πνηνλ ηξφπν ην αληηθείκελν είλαη σθέιηκν γηα ηνλ ρξήζηε.  

Αμηνζεκείσηα πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλώζε απνηεινχλ ηα 

ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ππόζεζε (Bridge et al., 2005). ε απηά ηα 

ζπζηήκαηα, κηα ζπλάξηεζε νκνηφηεηαο εθηηκά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη αλάγθεο 

ηνπ ρξήζηε (πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο) ηαηξηάδνπλ κε ηηο πξνηάζεηο (ιχζεηο 

ηνπ πξνβιήκαηνο). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν βαζκφο νκνηφηεηαο κπνξεί άκεζα 

λα κεηαθξαζηεί, σο ε ρξεζηκφηεηα ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο γηα ηνλ ρξήζηε 

(Δηθόλα 4).Σα βαζηζκέλα ζε πεξηνξηζκνύο ζπζηήκαηα απνηεινχλ έλα αθφκε 

ηχπν. πιιέγνληαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ρξήζηε, ελψ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

είλαη δπλαηφ λα βξεζεί θάπνηα ιχζε πξνηείλνληαη δηνξζψζεηο γηα ηπρφλ 

αζπλεπείο πξνδηαγξαθέο θαη ηέινο εξκελεχνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνηάζεσλ.  

Ζ θπξηφηεξε δηαθνξά ησλ δχν αλσηέξσ ηχπσλ έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ππνινγίδνληαη νη πξνηάζεηο. Σα βαζηζκέλα ζηελ ππόζεζε ζπζηήκαηα 

θαζνξίδνπλ ηηο πξνηάζεηο κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ νκνηφηεηα, 

ελψ ηα βαζηζκέλα ζηνπο πεξηνξηζκνύο αμηνπνηνχλ θπξίσο βάζεηο δεδνκέλσλ νη 

νπνίεο εκπεξηέρνπλ ζαθείο θαλφλεο ζρεηηθά κε ηελ ζπζρέηηζε ησλ 
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πξνδηαγξαθψλ ηνπ ρξήζηε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ (Felfernig & 

Burke, 2008). 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλώζε έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα απφ άιιεο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

αξρηθή εθαξκνγή ηνπο. Όκσο ζηελ πνξεία, εάλ δελ είλαη εμνπιηζκέλα κε ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο κάζεζεο, κπνξεί λα μεπεξαζηνχλ απφ άιια απινχζηεξα 

ζπζηήκαηα, πνπ φκσο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ αξρείσλ 

θαηαγξαθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-κεραλήο, φπσο ζην πλεξγαηηθό 

Φηιηξάξηζκα (Zanker et al., 2010). 

 

2.2.4 Γεκνγξαθηθά πζηήκαηα ύζηαζεο 

Απηφο ν ηχπνο ζπζηεκάησλ πξνηείλεη αληηθείκελα βαζηζκέλα ζην 

δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Ζ ηδέα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη φηη πξέπεη λα 

παξάγνληαη δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο γηα δηαθνξεηηθέο δεκνγξαθηθέο 

πεξηπηψζεηο. Πνιιέο ηζηνζειίδεο πηνζεηνχλ απιέο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο 

εμαηνκίθεπζεο βαζηδφκελεο ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. 

Γηα παξάδεηγκα, νη ρξήζηεο παξαπέκπνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηζηνζειίδεο κε βάζε ηελ γιψζζα, ηελ ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ ειηθία, ην θχιν, ην 

επάγγεικα ή ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, δειαδή νη πξνηάζεηο πξνζαξκφδνληαη 

αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε. 

Παξφιν πνπ απηνχ ηνπ είδνπο νη πξνζεγγίζεηο είλαη αξθεηά δεκνθηιείο, ε έξεπλα 

ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ ζπζηεκάησλ έρεη ελζσκαησζεί ζηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πζηεκάησλ ύζηαζεο πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο θαη Βαζηζκέλσλ ζηελ 

Γλώζε, ζέηνληαο νπζηαζηηθά απηή ηελ θαηεγνξία ζην αξρείν (Yapriady & 

Uitdenbogerd, 2005). 

 

2.2.5 πζηήκαηα ύζηαζεο Βαζηζκέλα ζε Κνηλόηεηα 

Απηνχ ηνπ είδνπο ηα ζπζηήκαηα πξνηείλνπλ αληηθείκελα κε βάζε ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ «θίισλ» ηνπ ρξήζηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αθνινπζεί ηελ 

ζπκβνπιή ηεο θξάζεο: «Πεο κνπ ηνπο θίινπο ζνπ, λα ζνπ πσ πνηνο είζαη!». 
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Τπάξρνπλ ελδείμεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη νη άλζξσπνη ζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζε πξνηάζεηο πξνεξρφκελεο απφ γλσζηά, έκπηζηα άηνκα, παξά απφ πξνηάζεηο 

αλψλπκσλ αηφκσλ. Ζ παξαηήξεζε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε 

δεκνηηθφηεηα ησλ αλνηρηψλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ, απνηειεί αλεξρφκελν 

πιενλέθηεκα γηα ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία (Arazy et al., 2009).  

πγθεθξηκέλα, ζηελ θαηεγνξία απηή κνληεινπνηνχληαη θαη ζπγθεληξψ-

λνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ «θίισλ» θάζε ρξήζηε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηά ηα 

ζπζηήκαηα αθνινπζνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ελεξγνπνηνχλ 

έλαλ απιφ ηξφπν γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ αηφκσλ. 

Ζ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθφ ζηάδην θαη 

ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ απφδνζε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζπγθερπκέλα. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Golbeck αλαθέξεη φηη θαηά κέζν φξν, νη ζπζηάζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηα θνηλσληθά δίθηπα δελ είλαη πην αθξηβείο απφ εθείλεο πνπ 

παξάγνληαη απφ παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο, 

εθηφο απφ εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ δηαθέξνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν (ακθηιεγφκελα αληηθείκελα) ή ζε 

αξρηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ νη ρξήζηεο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αμηνινγήζεηο 

ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ, ψζηε λα ππνινγηζηεί ε νκνηφηεηα κε άιινπο ρξήζηεο 

(Golbeck, 2006).  

Άιιεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ζπκπεξηιακβάλνληαο δεδνκέλα 

θνηλσληθψλ δηθηχσλ ζηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο, 

βειηηψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηάζεσλ. Δλ θαηαθιείδη, θαη απηή ε 

θαηεγνξία θέξεηαη λα έρεη ελζσκαησζεί ζε εθείλε ηνπ πλεξγαηηθνύ 

Φηιηξαξίζκαηνο, επνκέλσο δελ ζα ήηαλ άηνπν λα ηζρπξηζηνχκε φηη δελ πθίζηαηαη 

πιένλ σο βαζηθή απηφλνκε θαηεγνξία (Carmel et al, 2009). 



 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθςθ 
 

44 
 

 

Δηθόλα 5. Τβξηδηθά πζηήκαηα χζηαζεο: To ζχζηεκα ζπλδπάδεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ηερληθέο γηα λα παξέρεη θαιχηεξεο ζπζηάζεηο ζηνλ Bob. 

 

2.2.6 Τβξηδηθά πζηήκαηα ύζηαζεο 

Απηή ε θαηεγνξία ζπζηεκάησλ βαζίδεηαη ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηερληθψλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα, πνπ ζπλδπάδεη ηηο 

ηερληθέο δχν θαηεγνξηψλ, πξνζπαζεί λα αμηνπνηήζεη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο 

κε ζθνπφ λα δηνξζψζεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο άιιεο (Taghipour & Kardan, 

2008· Yang et al., 2017).  

Γηα παξάδεηγκα, νη κέζνδνη πλεξγαηηθνύ Φηιηξαξίζκαηνο πάζρνπλ απφ 

πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε θαηλνχξηα αληηθείκελα, δειαδή δελ κπνξνχλ 

ζπζηήζνπλ αληηθείκελα γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ επαξθείο δηαζέζηκεο 

αμηνινγήζεηο. Απηφ φκσο δελ πεξηνξίδεη ηηο βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν ή ηελ 

γλψζε πξνζεγγίζεηο, αθνχ ε πξφβιεςε γηα θαηλνχξηα αληηθείκελα βαζίδεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή ηνπο (ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα), ε νπνία είλαη ζπλήζσο εχθνια 

δηαζέζηκε (Δηθόλα 5). 

ηα Τβξηδηθά πζηήκαηα ύζηαζεο ππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά 

αιγνξηζκηθά παξαδείγκαηα γηα ηελ ελζσκάησζε ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ζπζηάζεσλ (Burke, 2002· 2005):  

α) Βαζηζκέλσλ ζηελ αλαγσγή (πξν-θηιηξάξηζκα) 

β) πλαθέο κεηά-θηιηξάξηζκα 

γ) Μνληεινπνίεζεο πεξηερνκέλνπ 
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Με ηηο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλαγσγή (πξν-θηιηξάξηζκα), κφλν 

νη πιεξνθνξίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηξέρσλ πεξηερφκελν ρξήζεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη αμηνινγήζεηο γηα ηα αληηθείκελα κε ζπλαθέο πεξηερφκελν, 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πξνηάζεσλ. ην ζπλαθέο κεηά-

θηιηξάξηζκα, ν αιγφξηζκνο ζπζηάζεσλ αγλνεί ηηο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πεξηερφκελν. Ζ έμνδνο ηνπ αιγνξίζκνπ θηιηξάξεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη κε ζθνπφ 

λα ζπκπεξηιάβεη απνθιεηζηηθά ηηο πξνηάζεηο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην 

πεξηερφκελν ζηφρν. ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηελ πην 

εθιεπηπζκέλε απφ ηηο ηξεηο ηερληθέο, ρξεζηκνπνηνχληαη άκεζα ηα δεδνκέλα 

πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ κνληέινπ. 

 

2.3 Τινπνηήζεηο πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο 

ε ζπλέρεηα ησλ βαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

πζηήκαηα ύζηαζεο, παξνπζηάδνπκε παξαθάησ δηάθνξεο πινπνηήζεηο 

βαζηζκέλεο ζηηο αλσηέξσ ηερληθέο θαη αιγνξίζκνπο, θαζψο θαη ζε άιιεο 

πινπνηήζεηο εθηφο θαηεγνξηψλ, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ.  

Οη Paparrizos et al. αληηκεηψπηζαλ ην πξφβιεκα ζπζηάζεσλ σο έλα 

πξφβιεκα κεραληθήο κάζεζεο. Γεκηνχξγεζαλ έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, 

ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο αηηνχληεο, κε 

βάζε ην ηζηνξηθφ ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο λέαο εξγαζίαο. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κάζεζεο, έλα 

αληηθείκελν αληηπξνζσπεχεη ην άηνκν πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ θάπνηνλ 

νξγαληζκφ. Κάζε αληηθείκελν ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχλνια ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα 

νπνία εμάγνληαη απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Γνζέληνο ελφο 

αηφκνπ πνπ εξγάδεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, επηζπκνχλ λα πξνβιέςνπλ ηνλ 

επφκελν νξγαληζκφ πνπ ζα κπνξνχζε λα εξγαζζεί. Δάλ ε αθξίβεηα απηνχ ηνπ 

είδνπο ησλ πξνβιέςεσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά πςειή, ηφηε ην κνληέιν κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνηείλεη νξγαληζκνχο ζε εξγαδνκέλνπο νη νπνίνη 

αλαδεηνχλ εξγαζία. Ζ πξνζέγγηζε απηή αμηνπνηεί φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

εξγαζηαθέο κεηαβάζεηο, θαζψο θαη δεδνκέλα θαη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη 
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γηα ηνπο νξγαληζκνχο, κε ζθνπφ λα πξνβιέςεη ηελ επφκελε εξγαζηαθή κεηάβαζε 

ηνπ εξγαδνκέλνπ. Έηζη εθπαηδεχνπλ έλα κνληέιν κεραληθήο κάζεζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ κεγάιν αξηζκφ εξγαζηαθψλ κεηαβάζεσλ πνπ εμάγεηαη 

απφ ηα πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ (Paparrizos et al., 2011). 

Οη Singh et al. έρνπλ παξνπζηάζεη ην ζχζηεκα PROSPECT, πνπ 

απνηειεί έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. Σν ζχζηεκα απηφ βνεζά ηνπο 

ππεχζπλνπο πξνζιήςεσλ λα θαηαηάμνπλ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ 

ππνςεθίσλ. Αλαδεηεί ζηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι 

ησλ ππνςεθίσλ, φπσο δεμηφηεηεο, εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία. Υξεζηκνπνηεί 

ηερληθέο εμφξπμεο δεδνκέλσλ γηα λα θαηαηάμεη ηνπο ππνςεθίνπο γηα κηα 

δεδνκέλε ζέζε εξγαζίαο. Γηα θάζε πξνθίι ζέζεσο εξγαζίαο, ην ζχζηεκα 

θαηαηάζζεη ηνπο ππνςεθίνπο βαζηδφκελν ζηελ νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ πξνθίι ηεο 

ζέζεσο εξγαζίαο θαη ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπ ππνςεθίνπ. Ζ θαηάηαμε 

είλαη δπλαηφ λα βειηησζεί πξνζζέηνληαο θξηηήξηα θηιηξαξίζκαηνο. Σα θξηηήξηα 

απηά βαζίδνληαη ζηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ζηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εμάγνληαη απηφκαηα απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ζπζηαηηθά κέξε: α) ηνλ 

επεμεξγαζηή παξηίδαο, β) ηνλ επεμεξγαζηή εξσηήζεσλ θαη γ) ηo εξγαιείν 

αληηζηνίρηζεο βηνγξαθηθψλ. Οη θαηλνχξηεο αηηήζεηο επεμεξγάδνληαη αξρηθά απφ 

ηνλ επεμεξγαζηή παξηίδαο. Απηφο απνζεθεχεη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ ππνςεθίνπ 

ζηελ θχξηα βάζε δεδνκέλσλ θαη εμάγεη δεδνκέλα απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

ηνπ ππνςεθίνπ, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο απνζεθεχνληαη ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ επεμεξγαζηή 

εξσηήζεσλ θαη ην εξγαιείν αληηζηνίρηζεο βηνγξαθηθψλ γηα λα παξάζρνπλ ηελ 

ιίζηα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα κηα δεδνκέλε εξψηεζε (Singh et al., 2010).  

Οη Yu et al. πξφηεηλαλ κηα κέζνδν βαζηζκέλε ζην ηζηνξηθφ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε θαη ζε κηα θαηλνχξηα κέζνδν κέηξεζεο ηεο 

νκνηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ζπζηάζεσλ δηαρσξίζηεθε ζε δχν κέξε: 

α) χζηαζε ζέζεο εξγαζίαο θαη β) χζηαζε ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ. Γηα 

ακθφηεξα ηα κέξε, νη ζπζηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη αληηθείκελα ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Ζ σθέιηκε πιεξνθνξία 

εμάγεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, 
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εληνπίδνπλ ηηο ξεηά εθθξαζκέλεο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη απνθηνχλ ηηο 

ππνδεινχκελεο πξνηηκήζεηο κε έκκεζν ηξφπν αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε 

απνζηνιήο θαη ιήςεο βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ. Σειηθά, ππνινγίδεηαη ε 

ζπλνιηθή νκνηφηεηα θαη παξάγεηαη ε ζχζηαζε. Σα βήκαηα ηεο ζπζηάζεσο έρνπλ 

σο εμήο:  

α) Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ εμάγνληαη απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα, ην ραξαθηεξηζηηθφ 

θαζνξίδεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε δηάλπζκα.  

β) Ζ νκνηφηεηα πνπ έρεη ππνινγηζηεί κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε ηελ 

ζεηξά ηεο ππνινγίδεη ηελ ακνηβαία βαζκνινγία.  

γ) Σειηθά, ε ζχζηαζε παξάγεηαη θαηαηάζζνληαο ηηο ακνηβαίεο 

βαζκνινγίεο κε ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ  θνξπθαίσλ πξνηάζεσλ. 

Ζ νκνηφηεηα δηαθνξεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο (Yu et al., 2011).  

ηελ εξγαζία ηνπο νη Hong et al., παξνπζηάδνπλ κηα πεξηεθηηθή 

δηεξεχλεζε ηεζζάξσλ δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσο ζέζεσλ εξγαζίαο 

απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο:  

α) Σν πξνθίι ηνπ ρξήζηε 

β) Σηο ζηξαηεγηθέο ζπζηάζεσο 

γ) Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηάζεσλ 

δ) Σελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ ρξήζηε.  

πγθεθξηκέλα, ζπλνςίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απηνχ 

ηνπ είδνπο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηάζεσο εξγαζίαο θαη αλαδεηθλχνπλ ηηο δηαθνξέο 

ηνπο. ηελ ζπλέρεηα, εμεηάδνπλ ηηο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε δεκηνπξγία 

πζηεκάησλ πζηάζεσο εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο. Κχξηα πξφθιεζε απνηειεί 

ε ζρεδίαζε ζηξαηεγηθψλ ζπζηάζεσο θαζψο δηαθνξεηηθνί ππνςήθηνη πηζαλψο λα 

παξνπζηάδνπλ θαη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

πξναλαθεξζείζα πξφθιεζε, αλέπηπμαλ έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα εξγαζίαο, ην 

iHR, ην νπνίν θαηαηάζζεη ηνπο ρξήζηεο ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη εθαξκφδεη 
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δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζπζηάζεσο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ. αλ 

απνηέιεζκα, ην iHR έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επηιέγεη ηελ θαηάιιειε πξνζέγγηζε 

ζπζηάζεσο ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεζηψλ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη απφ 

εκπεηξηθά δεδνκέλα (Hong et al., 2013 Aug).  

ηελ εξγαζία ηνπο νη Yang et al., εζηηάδνπλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

πζηεκάησλ πζηάζεσο Δξγαζίαο. πγθεθξηκέλα, ιακβάλνπλ ππφςε κηα ζεηξά 

απφ εμαηνκηθεπκέλεο πξνζεγγίζεηο ζπζηάζεσο βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν θαη 

βαζηζκέλεο ζηελ ππφζεζε. Δπίζεο, δηεξεπλνχλ κηα ζεηξά αλαπαξαζηάζεσλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ βαζηζκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, καδί κε κηα πνηθηιία 

ζπλδπαζκψλ απφ ζηαζκηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Σέινο, πξαγκαηνπνηνχλ κηα 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ δηάθνξσλ πξνζεγγίζεσλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πξαγκαηηθφ ζχλνιν δεδνκέλσλ (Yang et al., 2013). 

Σν Δλεξγό ύζηεκα πζηάζεσλ είλαη έλα πξνζαξκνζηηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν επηρείξεζε λα ζπλδπάζεη ηελ ηδέα ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο (Schafer et 

al., 2001) θαη ησλ Πξνζαξκνζηηθψλ Τπεξκέζσλ (Berkovsky et al., 2006). Απηφ 

ην ζχζηεκα εκπεξηέρεη πέληε ζπζηαηηθά ζηνηρεία: α) ηζηφ αξάρλεο, β) νληνινγηθφ 

ειεγθηή, γ) αλαιπηή πξνθίι, δ) αλαιπηή πξνηηκήζεσλ, θαη ε) ηελ γελλήηξηα ηεο 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε. Ο ηζηφο ηεο αξάρλεο είλαη έλαο αλαιπηήο πνπ κε 

πεξηνδηθφ ηξφπν απνθηά πιεξνθνξίεο γηα ζέζεηο εξγαζίαο απφ κία εμσηεξηθή 

πεγή. Ο νληνινγηθφο ειεγθηήο αληηζηνηρεί πιεξνθνξίεο κε νληφηεηεο θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηεγνξηνπνίεζε. Έπεηηα, ηα δεδνκέλα γηα ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο απνζεθεχνληαη ζε κηα πξνζρεδηαζκέλε κνξθή. Ο αλαιπηήο ηνπ πξνθίι 

θάλεη πξνηάζεηο νπνηεδήπνηε νη ρξήζηεο κεηαβάιινπλ ηελ νκάδα ησλ 

αγαπεκέλσλ, ζπγθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο κε ηηο δηαζέζηκεο αλνηρηέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Σέινο, ν αλαιπηήο πξνηηκήζεσλ εμάγεη ηηο ξεηά θαζνξηζκέλεο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη παξέρεη πξνηάζεηο γηα ηηο πξνηηκεηέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, κεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο νκνηφηεηαο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κε ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε (Lee & Brusilovsky, 2007). 

Οη Hong et al. πξφηεηλαλ έλα ύζηεκα ύζηαζεο Δξγαζίαο βαζηζκέλν 

ζην δπλακηθφ πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε, φηη νη 
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αηηνχληεο εξγαζία δελ ελεκεξψλνπλ ην πξνθίι ηνπο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, αθνινχζεζαλ κηα πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαλεψλνπλ 

θαη επεθηείλνπλ ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε κε δπλακηθφ ηξφπν βαζηδφκελνη ζην 

ηζηνξηθφ ησλ αηηήζεσλ ηνπ γηα ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζηελ γεληθφηεξε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα 

ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ έρεη θάλεη αίηεζε ν 

ρξήζηεο, κε ζθνπφ ηελ αλαλέσζε ηνπ πξνθίι ηνπ. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηείηαη 

επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζην θείκελν πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, πνπ έρεη θάλεη 

αίηεζε ν ρξήζηεο, κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ. Σέινο, 

ρξεζηκνπνηείηαη έλαο πβξηδηθφο αιγφξηζκνο ζπζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι ηνπ ρξήζηε, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηεο παξαγσγήο 

δπλακηθψλ πξνηάζεσλ (Hong et al., 2013 Apr). 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζην δηαδίθηπν κε 

ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο πειάηεο λα εληνπίζνπλ ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. Δλψ νη 

ππάξρνπζεο πινπνηήζεηο πεξηνξίδνπλ επηηπρψο ηελ ππεξθφξησζε 

πιεξνθνξηψλ κε ην λα παξάγνπλ εμαηνκηθεπκέλεο πξνηάζεηο θαηά ηελ 

αλαδήηεζε αληηθεηκέλσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα βηβιίσλ ή ηαηληψλ, ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα κέρξη ζηηγκήο δελ έρνπλ επηιχζεη πιήξσο ην πξφβιεκα ηεο 

αλαδήηεζεο εμαηνκηθεπκέλσλ ππνθεηκέλσλ, φπσο ησλ ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ ζεσξία απνδεηθλχεη φηη έλα θαιφ ηαίξηαζκα 

κεηαμχ αηφκσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο απαηηεί ηελ εμέηαζε θαη ησλ πξνηηκήζεσλ 

ηνπ ππεχζπλνπ πξνζιήςεσλ, αιιά θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ. 

Βαζηδφκελνη ζηελ απαίηεζε απηή γηα ηελ κνληεινπνίεζε ακθίπιεπξσλ 

απνθάζεσλ επηινγήο, νη Malinowski et al. παξνπζίαζαλ κηα πξνζέγγηζε πνπ 

εθαξκφδεη δχν μερσξηζηά πζηήκαηα ύζηαζεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αληηζηνίρηζεο αλζξψπσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο (Malinowski et al., 

2006).  

Αξγφηεξα, νη Malinowski et al. αμηνπνίεζαλ έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πηζαλνηηθή πβξηδηθή πξνζέγγηζε πνπ πεξηγξάθζεθε παξαπάλσ. Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, ελζσκαηψλνπλ έλαλ βαζκφ εκπηζηνζχλεο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπο 

γηα ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ζρεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο, ψζηε λα 

θαζνξίζνπλ ην ηαίξηαζκα κεηαμχ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ησλ ππαξρφλησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο (Malinowski et al., 2008). 

Οη Guan et al. εθάξκνζαλ ηελ κέζνδν πνιιαπιψλ αζαθψλ θξηηεξίσλ 

γηα ηελ εχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Απνηειεί έλα κνληέιν πνπ πξνζπαζεί λα 

θαζνξίζεη ηα θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά πξνζσπηθφηεηαο θαη ηηο εηδηθέο 

δεμηφηεηεο, κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο 

ηεξάξρεζεο. Ζ αλαιπηηθή δηαδηθαζία ηεξαξρίαο είλαη κηα πνιιαπιψλ ζθνπψλ 

κέζνδνο ιήςεο απνθάζεσλ, ε νπνία καδί κε άιια θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, 

εθαξκφδεηαη ζηελ αβεβαηφηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δεηήκαηα ιήςεο 

απνθάζεσλ. Οη Guan et al. πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ κειέηε ε νπνία μεθίλεζε κε 

εξσηεκαηνιφγηα θαη αμηνιφγεζε θξηηεξίσλ. Έπεηηα, ε βαξχηεηα ησλ ζρεηηθψλ 

παξαγφλησλ θαζνξίζηεθε κε βάζε ηελ αλαιπηηθή δηαδηθαζία ηεξαξρίαο, θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν πνιιαπιψλ αζαθψλ θξηηεξίσλ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο αιγφξηζκνο βαζίδεηαη ζε ηξηγσληθνχο αζαθείο αξηζκνχο θαη ζε 

γισζζνινγηθέο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

θξηηεξίσλ. Σέινο, ππνινγίζηεθαλ νη βαζκνινγίεο ησλ αηηνχλησλ κε βάζε ηελ 

πεξηεθηηθή αμηνιφγεζε, κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

(Guan et al., 2009). 

Ο Buettner ζρεδίαζε έλα ύζηεκα ύζηαζεο, ην νπνίν αλαδεηά ζε 

θνηλσληθά δίθηπα κειινληηθνχο ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο. ε αληίζεζε κε άιιεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζην παξειζφλ, ε ζπγθεθξηκέλε θαιχπηεη ηελ 

ζπλνιηθή αληηζηνίρηζε κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο 

νξγαληζκνχ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπκπεξηιακβάλεη θξίζηκα θνηλσληθά 

ζηνηρεία, φπσο ηελ δνκή ησλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Με απιφ ηξφπν παξνπζίαζε ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα 

δεδνκέλα, πνπ εμάγνληαη απφ δηαδηθηπαθά θνηλσληθά δίθηπα, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζεί ην ηαίξηαζκα ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ 
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νξγαληζκνχ. Λφγσ ηνπ φηη ην ηαίξηαζκα απηφ ππνινγίδεηαη κε έλαλ ζρεηηθά 

αθξηβή ηξφπν, ε πξνηεηλφκελε δνκή επηηπγράλεη ηελ παξαγσγή ζπζηάζεσλ 

πςειφηεξεο πνηφηεηαο. Δπηπιένλ ε ζπγθεθξηκέλε δνκή επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αληηζηνίρηζεο ηνπ αηφκνπ ζε θάπνηνλ 

νξγαληζκφ (Buettner, 2014).  

Οη Lu et al. αλέπηπμαλ έλα πβξηδηθφ ζχζηεκα ζπζηάζεσλ γηα ηζηνζειίδεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο. Οη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ ζηηο ηζηνζειίδεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα νξγαλψζνπλ ηνπο 

πφξνπο ηνπο θαη λα εθθξάζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Σν πβξηδηθφ ζχζηεκα 

ζπζηάζεσλ αμηνπνηεί ηα πξνθίι ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ρξεζηψλ, θαζψο 

θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ εθηεινχληαη απφ ηνπο ρξήζηεο κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

εμαηνκηθεπκέλσλ ζπζηάζεσλ ππνςεθίσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο. Σα δεδνκέλα 

πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα κνληεινπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

θαηεπζπλφκελν, ζηαζκηζκέλν θαη πνιχ-ζρεζηαθφ δηάγξακκα θαη ν αιγφξηζκνο 

αμηνιφγεζεο αμηνπνηείηαη ζηελ θαηάηαμε ησλ αληηθεηκέλσλ αλάινγα κε ηελ 

ζπλάθεηα ηνπο κε ηνλ εθάζηνηε ρξήζηε (Lu et al., 2013). 

Οη Farber et al. ρξεζηκνπνηψληαο κηα πηζαλνηηθή πβξηδηθή πξνζέγγηζε, 

εθήξκνζαλ έλα ύζηεκα ύζηαζεο, πνπ αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ 

ζχζηαζε αληηθεηκέλσλ ζε ρξήζηεο, φπσο ηαηλίεο θαη βηβιία (Farber et al., 2003). 

Ζ πξνζέγγηζε γηα ηελ παξνρή ζπζηάζεσλ αμηνπνηνχζε δχν ηερληθέο: 

θηιηξάξηζκα κε βάζε ην πεξηερφκελν θαη ηαπηφρξνλα πλεξγαηηθό Φηιηξάξηζκα. 

Απηφ βνήζεζε ζε θάπνην βαζκφ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ 

αξαηψλ δεδνκέλσλ. Μηα αθφκε ηερληθή πνπ εθήξκνζαλ είλαη ην ιαλζάλσλ 

κνληέιν ην νπνίν έρεη πεξηγξαθζεί απφ (Hofmann θαη Puzicha, 1999). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή αληηιακβάλεηαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο σο έλαλ 

ζπλδπαζκφ απφ παξάγνληεο πξνηηκήζεσλ. ε κηα βαζηθή πξνζέγγηζε 

ζπλεξγαηηθνχ θηιηξαξίζκαηνο, εμεηάδνπκε θάζε ηηκή ησλ δεπγαξηψλ 

ρξήζηε/αληηθεηκέλνπ (x,y), φπνπ x είλαη έλα ζχλνιν ρξεζηψλ θαη y έλα ζχλνιν 

αληηθεηκέλσλ. Σν κνληέιν κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα λα αλαπαξαζηαζεί ζαλ κία 

κεηαβιεηή z ε νπνία ζρεηίδεηαη κε θάζε ηηκή ηνπ (x,y), ππνζέηνληαο φηη ηα x θαη y 

είλαη αλεμάξηεηα ηνπ z. ηελ ζπλέρεηα, νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ εθηηκψληαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ αιγφξηζκν κεγηζηνπνίεζεο ηεο πξνζδνθίαο. Σν κνληέιν 
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απηφ παξάγεη έλαλ πίλαθα αμηνιφγεζεο, ν νπνίνο εθρσξεί ππνινγηζκέλεο ηηκέο 

ζηα πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ ηελ πηζαλφηεηα ν ππεχζπλνο 

πξφζιεςεο x λα αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην y κε ηελ ηηκή n. Όξηζαλ ην n = {«έρσλ 

ηα πξνζφληα», «κε έρσλ ηα πξνζφληα»}. Έπεηηα, κεηαζρεκάηηζαλ ηνλ πίλαθα 

αμηνιφγεζεο αληηθαζηζηψληαο ηελ κεηαβιεηή y κε κία κεηαβιεηή a γηα λα 

αλαπαξαζηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμήρζεζαλ απφ ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ. Καζψο πνιιά ραξαθηεξηζηηθά αληηζηνηρνχλ ζε 

πνιιαπιά πξνθίι, ζπλαληνχκε αξθεηέο θνξέο ην ραξαθηεξηζηηθφ a κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο n. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη θαηαρσξήζεηο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκέλνπ πίλαθα δελ είλαη νχηε 0 νχηε 1, αιιά ιακβάλνπλ ηηκέο ζην 

δηάζηεκα [0,1] αλάινγα κε ηελ ζρεηηθή ζπρλφηεηα φπνπ ε ηηκή n εθρσξείηαη ζην 

ραξαθηεξηζηηθφ a απφ ηνλ ππεχζπλν πξφζιεςεο x.  

Οινθιεξψλνληαο, νη Fazel-Zarandi θαη Fox πξνζπάζεζαλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο, παξέρνληαο κηα πξνζαξκνζηηθή 

πξνζθνξά ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη έλα πεξηβάιινλ εχξεζεο. πλδχαζαλ 

δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αληηζηνίρηζεο ζε κία πβξηδηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αληηζηνίρηζε ππνςεθίσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο βαζηζκέλεο 

ζηελ ινγηθή θαη ζηελ νκνηφηεηα ηερληθψλ αληηζηνίρηζεο. Αξρηθά, εθήξκνζαλ έλα 

επαγσγηθφ κνληέιν κε ζθνπφ λα θαζνξίζνπλ ηελ αληηζηνίρηζε κεηαμχ αηφκσλ θαη 

ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνίεζαλ κία κέηξεζε νκνηφηεηαο 

γηα λα θαηαηάμνπλ ηνπο αηηνχληεο πνπ παξνπζίαδαλ κεξηθή ηαχηηζε (Fazel-

Zarandi & Fox, 2010). 

Δλ θαηαθιείδη, αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο 

πινπνίεζεο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο, ε θαξδηά ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πνπ αθνξά ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνβιέςεσλ κε ρξεζηηθφηεηα ζην ηειηθφ 

ρξήζηε, είλαη κία ζπλερήο δηαδηθαζία, πνπ σζεί ηνπο εξεπλεηέο ζε λέα 

κνλνπάηηα. Σειηθή επηζπκεηή θαηάζηαζε, πηζαλψο νπηνπηθή, είλαη λα ηαπηηζηεί ε 

πξφβιεςε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ επηζπκία ηνπ ρξήζηε. Μέρξη ηφηε, ε 

πξνζπάζεηα ησλ εξεπλεηψλ ζα επηθεληξψλεηαη, ζην λα πιεζηάζεη, ηελ ηειηθή 

επηζπκεηή θαηάζηαζε, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. 

 



 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Βιβλιογραφικι Αναςκόπθςθςθ 
 

53 
 

2.4   Αλαδήηεζε Οκνηνηήησλ θαη πζηήκαηα ύζηαζεο 

Δξγαζίαο 

Σα ππάξρνληα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο βαζίδνληαη ζηελ εχξεζε 

νκνηνηήησλ, κεηαμχ κηαο ζέζεο εξγαζίαο θαη ελφο ππνςεθίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

θάλνπλ πξνηάζεηο (Al-Otaibi, et al., 2012). Απηή ε πξνζέγγηζε, πνιιέο θνξέο, 

δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, δηφηη ε έλλνηα ηεο νκνηόηεηαο δελ πεξηθιείεη πάληα θαη 

ηελ έλλνηα ηεο θαηαιιειόηεηαο, πνπ είλαη νπζηαζηηθά ην επηζπκεηφ ηειηθφ πξντφλ, 

ηνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο θαη πνπ απνηππψλεηαη ζηελ παξαγφκελε 

ιίζηα πξνηάζεσλ. Απηή ε έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θαηαιιειόηεηαο ηνπ εξγαδνκέλνπ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, θαζηζηά ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο κε ηθαλνπνηεηηθέο. 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε ην πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο/εξγαδνκέλνπ, παξνπζηάδνπκε έλα απιφ παξάδεηγκα αληηζηνίρηζεο 

ππνςεθίσλ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

παξνπζηάδνπκε κε ηξφπν εχιεπην ηηο δπν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην ρψξν. Δθείλε ηεο εχξεζεο νκνηνηήησλ θαη εθείλε ηεο δπαδηθήο 

αλαπαξάζηαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο 

ελζσκαηψλνληαη ζην παξφλ παξάδεηγκα, ψζηε ζηα επφκελα θεθάιαηα λα 

αλαδεηρζεί ε βειηίσζε πνπ παξέρεηαη κέζα απφ ηελ λέα πξνζέγγηζε ηεο 

παξνχζεο δηαηξηβήο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα εθαξκφδεη κηα ηερληθή ζπζηάζεσλ 

βαζηζκέλε ζην πεξηερφκελν θαη ζηε γλψζε ηνπ ηνκέα, ε νπνία αμηνπνηεί ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη ησλ ππνςεθίσλ. πγθεθξηκέλα 

εζηηάδεη ζηηο κεηξήζηκεο ηθαλφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη αλζξψπηλνη πφξνη. Όπσο 

έρνπκε αλαθέξεη πξνεγνπκέλσο, ζηηο βαζηζκέλεο ζην πεξηερφκελν 

πξνζεγγίζεηο, είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί έλα πξνθίι γηα θάζε αληηθείκελν, 

ην νπνίν ζηελ νπζία απνηειεί έλα αξρείν πνπ αλαπαξηζηά φια ηα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Σν πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ 

απνηειείηαη απφ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. Οκνίσο, ην πξνθίι ηεο ζέζεσο εξγαζίαο 
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απνηειείηαη απφ πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν εθάζηνηε ππνςήθηνο πξέπεη λα 

πιεξνί. 

Ζ ιεηηνπξγία ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο είλαη λα αλαθηήζεη κηα ιίζηα 

απφ ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο γηα κηα λέα ζέζε εξγαζίαο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

παξάδεηγκα πινπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πεξηγξαθή κίαο ζέζεσο 

εξγαζίαο θαη κηαο ιίζηαο βηνγξαθηθψλ ζεκεησκάησλ πέληε ππνςεθίσλ. Ζ 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεσο εξγαζίαο ιήθζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα εχξεζεο εξγαζίαο 

careerbuilder 28 θαη ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ ππνςεθίσλ απνθηήζεθαλ 

απφ ηελ ηζηνζειίδα Business for Social Responsibility (BSR)29. 

α) Σίηινο ζέζεο εξγαζίαο 

Γηαρεηξηζηήο δηθηχνπ ππνινγηζηψλ. 

β) Πεξηγξαθή ζέζεο εξγαζίαο 

Ο ππνςήθηνο εξγαδφκελνο ζα παξαθνινπζεί, ζα δηαρεηξίδεηαη θαη 

ζα επηβιέπεη ην δίθηπν ππνινγηζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. 

γ) Απαηηνχκελα πξνζφληα 

Πηπρίν κεραληθνχ ινγηζκηθνχ, πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ ή 

πιεξνθνξηθήο θαη εκπεηξία ηεζζάξσλ εηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, εηδηθά 

σο αλαιπηήο ζπζηεκάησλ ή πξνγξακκαηηζηήο. 

δ) Γεμηφηεηεο 

Γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο (1-πεξηνξηζκέλε, 2-κέηξηα, 3-

άςνγε) θαη δεμηφηεηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ηεο Oracle. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πξψην βήκα γηα λα θαζνξηζηεί ε βέιηηζηε 

ηαχηηζε κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαη ηεο πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, είλαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ πξνθίι ηεο ζέζεο θαη ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ. ηελ 

ζπλέρεηα, γίλεηαη εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ κνληέινπ δεκηνπξγψληαο έλαλ 

πίλαθα αμηνιφγεζεο R(x,y) φπνπ ην x αλαπαξηζηά ηελ ζέζε εξγαζίαο θαη ην y 

                                                           
28

 https://www.careerbuilder.com/ 
29

 https://www.bsr.org/ 
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αλαπαξηζηά ηηο δεμηφηεηεο, αληινχκελεο κέζα απφ ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα 

ησλ ππνςεθίσλ. H R νξίδεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

R(x,y) = (1: ΑΛΖΘΔ = "ππάξρεη", εάλ ην εμεηαδφκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ ππάξρεη),  

(0: ΑΝΑΛΖΘΔ = "δελ ππάξρεη", εάλ ην εμεηαδφκελν 

ραξαθηεξηζηηθφ δελ ππάξρεη),  

("value" , γηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά) 

Ο πίλαθαο αμηνιφγεζεο R(x,y) ζρεκαηίδεηαη ζεσξψληαο ηηο ηηκέο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ, πνπ εμάγνληαη απφ ηα βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξνθίι ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηα 

πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ αλαπαξηζηψληαη ζαλ δηαλχζκαηα. Δθαξκφζηεθαλ ηξείο 

δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα: Οκνηόηεηα πλεκίηνλνπ, 

Δπθιείδεηα απόζηαζε θαη ε Μέηξεζε Jaccard. 

Ζ ζέζε εξγαζίαο βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ πίλαθα 

ηηκψλ δηακνξθψλεηαη ζην αθφινπζν δηάλπζκα [0 1 1 1 1 3 1], φπνπ θάζε ζηνηρείν 

αληηζηνηρίδεηαη σο εμήο:  

α) 0 → Γελ απαηηείηαη κεηαπηπρηαθφ. 

β) 1 → Απαηηείηαη πηπρίν. 

γ) 1 → Αλ ππάξρεη νπνηνδήπνηε απφ ηηο εμήο θαηεπζχλζεηο: 

κεραληθνχ ινγηζκηθνχ, πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ ή πιεξνθνξηθήο. 

δ) 1 → Δάλ έρεη εξγαζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. 

ε) 1 → Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 4 εηψλ. 

ζη) 1-3 → γηα ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

δ) 1 → Δάλ ν ππνςήθηνο δηαζέηεη δεμηφηεηεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ ηεο Oracle 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ ηα δηαλχζκαηα έρνπλ σο 

εμήο:  

 1νο ππνςήθηνο → [0 0 1 0 0 2 1] 
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 2νο ππνςήθηνο → [0 1 0 1 1 3 0] 

 3νο ππνςήθηνο → [0 1 1 1 1 2 1] 

 4νο ππνςήθηνο → [0 1 0 1 1 2 0] 

 5νο ππνςήθηνο → [1 1 0 1 1 1 0] 

 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα (Πίλαθαο 1) ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ 

νκνηφηεηαο (Οκνηόηεηα πλεκίηνλνπ, Δπθιείδεηα απόζηαζε θαη Μέηξεζε Jaccard) 

ν 3νο ππνςήθηνο αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηα πξναπαηηνχκελα ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ 2ν θαη ηνλ 4ν ππνςήθην. Ο 1νο θαη ν 5νο 

ππνςήθηνο είλαη νη ιηγφηεξν θαηάιιεινη ππνςήθηνη γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο.  

 

Οκνηόηεηα  
πλεκίηνλνπ 

Δπθιείδεηα  
Aπόζηαζε 

Μέηξεζε  
Jaccard 

3νο ππνς. → 0.99 3νο ππνς.→ 1.0 3νο ππνς.→ 0.94 

2νο ππνς.→ 0.82 2νο ππνς.→ 1.41 2νο ππνς.→ 0.83 

4νο ππνς.→ 0.81 4νο ππνς.→ 1.7 4νο ππνς.→ 0.78 

1νο ππνς.→ 0.70 1νο ππνς.→ 2.0 1νο ππνς. → 0.61 

5νο ππνς.→ 0.67 5νο ππνς.→ 2.65 5νο  ππνς.→ 0.48 

Πίλαθαο 1.  Απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ κεηξήζεσλ νκνηφηεηαο: Οκνηφηεηα πλεκίηνλνπ, 
Δπθιείδεηα απφζηαζε θαη Μέηξεζε Jaccard 

 

Σειηθά εθαξκφδνληαο ηελ κέζνδν δπαδηθήο αλαδήηεζεο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα, ην ζχζηεκα ζα επηιέμεη ππνςήθηνπο νη νπνίνη έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θιεηδηά ζην πξνθίι ηνπο, φκσο ζα απνηχρεη λα ιάβεη 

ππφςε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο. Γειαδή, ζα 

αγλνήζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Δάλ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην 

εχξνο ησλ ηηκψλ ζηηο κεηξήζεηο νκνηφηεηαο, πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αλαδήηεζε 

ππνςεθίνπ ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα 

παξαπέξα απφ ηελ δπαδηθή αλαδήηεζε, φκσο θαη πάιη νη πξνηάζεηο καο δελ ζα 

είλαη  αθξηβείο εθφζνλ ζα εληνπίδνπλ ηνλ φκνην θαη φρη ηνλ θαηαιιειφηεξν, 
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δειαδή έλαο ππνςήθηνο κε πεξηζζφηεξα πξνζφληα απφ ηα δεηνχκελα δελ ζα 

πξνθξηζεί θαζψο ζα ζεσξείηαη φηη απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ηηκή ζηφρν. 
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«Πάμηα καη’ αριθμόμ γίγμομηαι»  

Πσθαγόρας 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Μαζεκαηηθή Γηαηύπσζε ηνπ Πξνβιήκαηνο Αλαδήηεζεο 

Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

 

3.1 Γνκηθά ηνηρεία πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο 

Σν πξφβιεκα, πνπ ε παξνχζα δηαηξηβή πξαγκαηεχεηαη θαη αθνξά ζην 

πεδίν έξεπλαο ηνπ ηνκέα Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ Πόξσλ30 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ 

ππνηνκέα ηεο Δπηινγήο Δξγαδνκέλσλ θαη Δξγαζηώλ, απαηηεί καζεκαηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζνχλ κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηα φξηα 

ηνπ πιαηζίνπ ηεο έξεπλαο. Ζ κεηαθνξά απφ ηελ θηινινγηθή πεξηγξαθή ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζηελ καζεκαηηθή ηνπ δηαηχπσζε είλαη νπζηαζηηθήο θαη θαηαιπηηθήο 

ζεκαζίαο, φπσο ζα δηαθαλεί κέζα απφ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. Ο καζεκαηηθφο νξηζκφο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ηκήκαηα (δηαίξεη) θαη ζηε ζπλέρεηα κηα πην απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε εθάζηνπ εμ’ απηψλ (βαζίιεπε). 

                                                           
30

 Η Διοίκηςη Ανθρωπίνων Πόρων ι Διοίκθςθ Προςωπικοφ περιλαμβάνει τθν προςζλκυςθ, επιλογι, 
ανάπτυξθ, αξιοποίθςθ και προςαρμογι των ανκρωπίνων πόρων ςτον εργαςιακό χϊρο με ςκοπό τθν 
αφξθςθ τθσ εργαςιακισ τουσ ικανοποίθςθσ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των επιχειριςεων. 
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Σα ππάξρνληα πζηήκαηα ύζηαζεο πνπ θπξηαξρνχλ ζην δηαδίθηπν ζε 

πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (online) ή ελζσκαησκέλα ζε κεκνλσκέλεο, εθηφο 

δηαδηθηχνπ (offline), πιεξνθνξηαθέο εθαξκνγέο απνηεινχληαη απφ δχν βαζηθέο 

νληφηεηεο: ηνλ ρξήζηε (user) θαη ην αληηθείκελν (item), κε θχξηα απνζηνιή λα 

πξνηείλνπλ ρξεζηηθά αληηθείκελα ζηνλ ρξήζηε. Όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά θαη 

ζηελ εηζαγσγή σο παξάδεηγκα δίδεηαη ην βηβιίν, ην νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν 

θαη ν αγνξαζηήο, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ ρξήζηε. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, 

ην ζχζηεκα πξνηείλεη ζηνλ ππνςήθην αγνξαζηή θαηάιιεια βηβιία, απφ έλα 

ζχλνιν πνιιψλ βηβιίσλ, ηα νπνία ν ππνςήθηνο αγνξαζηήο δελ δχλαηαη λα 

αμηνινγήζεη ζην ρξφλν πνπ δηαζέηεη. Απηή είλαη ε γεληθή πξνζέγγηζε, ηη ζπκβαίλεη 

φκσο κε ηα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο; 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ εδξάδεηαη ζηελ βαζηθή γεληθή δνκή 

ιεηηνπξγίαο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, ε νπνία είλαη: ν ρξήζηεο, ην αληηθείκελν 

θαη ε εχξεζε ηνπ θαηαιιειόηεξνπ αληηθεηκέλνπ γηα ηνλ ρξήζηε. Παξφια απηά, ε 

αλαιπηηθή πξνζέγγηζε θαη ιεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ ζα αλαδείμεη ηηο ππαξρνπζεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα 

νδεγήζεη ζηελ καζεκαηηθή απνηχπσζε ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζα νκαδνπνηήζνπκε 

θαη ζα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ κειέηε πξνβιήκαηνο θαη 

ζα ηα εηζάγνπκε ζε ελαλ νξηζκφ αιγεβξηθά πιαηζησκέλν. 

Σν ζπκπαγέο πεξίγξακκα πνπ δεκηνπξγεί ν καζεκαηηθφο νξηζκφο, είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ δφκεζε ηνπ πιαηζίνπ εξγαζίαο, πνπ πξνηείλεηαη θαη 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Δπίζεο, ε αλσηέξσ καζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθή έξεπλα 

απνπεηξαζεί ζην ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ πεδίν. 

 

3.2 Οη Οληόηεηεο «Υξήζηε» θαη «Αληηθεηκέλνπ» - Δίδε ρέζεσλ 

Σηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο δηάθνξνη φξνη είραλ ρξεζηκνπνηεζεί, ηφζν 

απφ εξεπλεηέο φζν θαη επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ Γηνίθεζεο Αλζξώπηλσλ 

Πόξσλ, γηα λα απνδψζνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ εξεπλεηηθνχ πεδίνπ πνπ 

πξαγκαηεπφκαζηε. Οξηζκέλνη απφ ηνπο φξνπο είλαη: Αλαδήηεζε Δξγαζίαο θαη 

Πξόζιεςε (Job Seeking and Recruiting), Πξόζιεςε γηα Δξγαζία (Job 
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Recruiting), Αληηζηνίρηζε Δξγαδνκέλσλ θαη Δξγαζηώλ (Matching People and 

Jobs), Πξόηαζε Δξγαζίαο (Job Recommendation). Όινη νη παξαπάλσ φξνη, 

ρσξίο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ βαζηθή δνκή ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο,  

πξνζπαζνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. Πνηα ζρέζε φκσο ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν απηψλ νληνηήησλ; Ση 

αθξηβψο ήζειαλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ηίηινπο νη εηδηθνί 

ηνπ ρψξνπ απηνχ; 

Γηαπηζηψλνπκε φηη, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία, ν ρξήζηεο θαη ην 

αληηθείκελν απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, πνπ θαζνξίδεη ζε επφκελν ρξφλν 

ηελ ελλνηνινγηθή θαη ηερληθή -εζσηεξηθή- ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Οπφηε, ε 

κία πξνζέγγηζε αθνξά ζηνλ Αλαδεηεηή Δξγαζίαο (Job Seeker), σο ρξήζηε θαη 

ζηελ Δξγαζία (Job), σο αληηθείκελν γηα πξφηαζε, δειαδή ην ζχζηεκα ζα 

πξνηείλεη ζηνλ Αλαδεηεηή Δξγαζίαο θαηάιιειεο Δξγαζίεο, απφ έλα ζχλνιν 

πνιιψλ εξγαζηψλ, γηα λα αμηνινγήζεη ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ.  

Ζ άιιε πξνζέγγηζε αθνξά ζηνλ Δξγνδόηε (Recruiter) σο ρξήζηε θαη 

ζηνλ Τπνςήθην Δξγαδόκελν (Candidate Employee) σο αληηθείκελν γηα πξφηαζε, 

δειαδή ην ζχζηεκα ζα πξνηείλεη ζηνλ Δξγνδόηε, γηα κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο, θαηάιιεινπο Τπνςήθηνπο Δξγαδόκελνπο, απφ έλα ζχλνιν πνιιψλ 

Τπνςήθησλ Δξγαδόκελσλ, γηα λα αμηνινγήζεη ζηνλ δηαζέζηκν ρξφλν ηνπ. 

πγθεληξψλνληαο ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ θαη 

εηδηθψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επηζηεκνληθνχ ηνκέα, θαηεγνξηνπνηνχκε ηηο ζρέζεηο 

πνπ πεξηγξάςακε, φπσο παξαθάησ:  

α) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Δξγαζίεο (1-Ν) θαη  

β) Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία ζέζε Δξγαζίαο (Ν-1).  

Γηεπθξηλίδεηαη ζηελ αλσηέξσ πξνζέγγηζε, φηη ην γξάκκα Ν, αθνξά ζην 

πιήζνο θαη είλαη έλαο θπζηθφο ζεηηθφο αξηζκφο ℕ+. Δλψ ζηελ πεξίπησζε (β), ν 

Δξγνδόηεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ Θέζε Δξγαζίαο πνπ επηζπκεί λα θαιχςεη. Οπφηε 

ε κία Θέζε Δξγαζίαο, πνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηνλ Δξγνδόηε, θαηαρξεζηηθά ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, ρσξίο λα ππνπίπηνπκε ζε ζθάικα, φηη ιακβάλεη ην 

πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο νληφηεηαο Υξήζηεο. 
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Δηθόλα 6. Οη δπλαηέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ ηνπ Υξήζηε θαη ηνπ Αληηθεηκέλνπ: 

Γηαθξίλνπκε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ Υξήζηε θαη Αληηθεηκέλνπ: 

Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Μία Θέζε Δξγαζίαο (1-1), Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο 

Θέζεηο Δξγαζίαο (1-Ν), Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδφκελνη-Μία Θέζε Δξγαζίαο (Ν-1), Πνιιέο 

Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδφκελνη (Ν-Ν). 

 

Πέξα απφ ηηο δπν παξαπάλσ ζρέζεηο ησλ βαζηθψλ νληνηήησλ Δξγαζία-

Δξγνδόηεο θαη Τπνςήθηνο Δξγαδόκελνο-Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο, ππάξρνπλ θαη 

δχν αθφκε πεξηπηψζεηο ζρέζεσλ, πνπ νινθιεξψλνπλ φιν ην πιαίζην ηεο 

επηζηεκνληθήο κειέηεο ηνπ ηνκέα. Οη δχν λέεο πεξηπηψζεηο πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ ζεσξεηηθή αιιά θαη καζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δθφζνλ νη δηαθξηηέο 

νληφηεηεο είλαη δπν θαη ε θαζεκία δηαθνξνπνηείηαη επηκέξνπο σο κνλαδηαία (1) 

θαη σο πιήζνο (Ν), πξνθχπηνπλ ηέζζεξηο δηαθξηηέο επηινγέο:  

α) Μία (1)  εξγαζία 

β) Πνιιέο (Ν) Δξγαζίεο 

γ) Έλαο (1) Τπνςήθηνο Δξγαδφκελνο/Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο  

δ) Πνιινί (Ν) Τπνςήθηνη Δξγαδφκελνη/Αλαδεηεηέο Δξγαζίαο  

Δπνκέλσο, νη δπλαηνί ζπλδπαζκνί πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ζρέζεηο 1 − 1 

θαη 𝛮 − 𝛮. Πξαθηηθά ν ζπλδπαζκφο 1 − 1, αθνξά ζηελ ηεηξηκκέλε πεξίπησζε 

φπνπ ππάξρεη κία Θέζε Δξγαζίαο θαη έλαο Τπνςήθηνο Δξγαδόκελνο/Αλαδεηεηήο 
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Δξγαζίαο. Δλψ ν ζπλδπαζκφο 𝛮 − 𝛮, αθνξά ζηελ πεξίπησζε, φπνπ ππάξρνπλ 

πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο θαη πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη/Αλαδεηεηέο 

Δξγαζίαο. 

Οη δχν ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο ζρέζεσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, 

θαζφζνλ αθελφο δηεπξχλνπλ ηα φξηα ηηο έξεπλαο, αθεηέξνπ θαιχπηνπλ πιήξσο 

ην πεδίν. Έηζη ινηπφλ, ε ζρέζε 1 − 1 απνηειεί ηε βάζε ιεηηνπξγίαο, θαζψο πάλσ 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλάγνληαη φιεο νη άιιεο ζρέζεηο  1 − 𝛮, 𝛮 − 1, θαη 𝛮 −

𝛮. Αληίζηνηρα, ε ζρέζε 𝛮 − 𝛮, πέξαλ ηνπ φηη δνκείηαη ζηελ ζρέζε 1 − 1, 

εκπεξηέρεη θαη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ δελ δηαζέηνπλ νη άιιεο ζρέζεηο θαη 

αθνξά ζηελ ζεηξά πξνηίκεζεο ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο. Αλαιπηηθά νη 

παξαηεξήζεηο επί ησλ ζρέζεσλ ζα παξνπζηαζηνχλ ζε επφκελε ελφηεηα 

θαζφζνλ νη επηπιένλ ιεπηνκέξεηεο δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ καζεκαηηθή δηαηχπσζε 

πνπ πξαγκαηεχεηαη ην παξφλ θεθάιαην. 

 

3.3 Μαζεκαηηθόο Οξηζκόο ηνπ Πξνβιήκαηνο Αλαδήηεζεο 

Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

πλνςίδνληαο (Δηθόλα 6) ηηο ζρέζεηο έρνπκε: 

α) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Μία Θέζε Δξγαζίαο (1 − 1) 

β) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο   

(1 − 𝛮) 

γ) Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε Δξγαζίαο 

(𝛮 − 1) 

δ) Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη 

(𝛮 − 𝛮) 

Ζ αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε δχλαηαη λα πεξηγξαθεί κέζσ ελφο 

απζηεξνχ νξηζκνχ θαη λα ελνπνηεζεί θαη’ επέθηαζε ζε έλα καζεκαηηθφ ζρήκα, 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη κε ζπλεθηηθφ θαη δνκεκέλν ηξφπν ην αλσηέξσ ζθεπηηθφ. Ο 

καζεκαηηθφο νξηζκφο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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«Έζησ 𝛦 είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ Δξγαζηώλ θαη 𝛢 είλαη ην 

ζχλνιν φισλ ησλ Αλαδεηεηώλ Δξγαζίαο-Τπνςεθίσλ 

Δξγαδνκέλσλ, πνπ δχλαηαη λα πξνηαζνχλ. Έζησ 𝑓 είλαη κηα 

ζπλάξηεζε, ε νπνία ππνινγίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο 

Αλαδεηεηή Δξγαζίαο-Τπνςήθηνπ Δξγαδνκέλνπ 𝐴𝑖 , 𝑖 ∊  ℕ+ γηα 

κία Δξγαζία 𝐸𝑖 , 𝑖 ∊  ℕ+, ηέηνηα ψζηε  𝑓: 𝛦𝑥𝛢 → 𝑅, φπνπ 𝑅 είλαη 

έλα ηαμηλνκεκέλν ζχλνιν πξαγκαηηθψλ αξηζκψλ. Γηα θάζε 

Δξγαζία 𝐸𝑖 , 𝑖 ∊  ℕ+ αλαδεηνχκε εθείλνλ ηνλ Αλαδεηεηή 

Δξγαζίαο/Τπνςήθην Δξγαδόκελν 𝐴𝑖 , 𝑖 ∊  ℕ+, γηα ηνλ νπνίν ε 

ζπλάξηεζε 𝑓 ιακβάλεη ηελ κέγηζηε ηηκή». 

 

Ο νξηζκφο απνηειεί νδεγφ ζηελ παξνχζα δηαηξηβή θαη θαζνξίδεη ηα 

βήκαηα παξνπζίαζεο ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ζα 

πεξηγξαθεί ζην επφκελν θεθάιαην ε εζσηεξηθή δνκή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο ζε πςειφ επίπεδν. 
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«Δῶς μοι πᾶ ζηῶ καὶ ηὰμ γᾶμ κιμάζφ» 

Αρτιμήδης 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Αξρηηεθηνληθή Πξνηεηλόκελνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο 

Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ κε Γπλαηόηεηα Δηζαγσγήο 

Πεξηνξηζκώλ 

 

4.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην πεξηγξάςακε ην πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο-εξγαδνκέλνπ, θάλνληαο εθηελήο αλαθνξά ζηνπο δνκηθνχο φξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαηππψζακε καζεκαηηθά ηνλ νξηζκφ ελφο 

πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο. ην παξφλ θεθάιαην ζα πξνρσξήζνπκε ζην 

επφκελν βήκα ηεο έξεπλάο καο, ην νπνίν απνηειεί ηελ ελδηάκεζε θάζε, θαζψο 

απνηππψλεη ηελ ηερληθή πινπνίεζε ζε πςειφ επίπεδν ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο. Ζ πιήξεο ηερληθή πινπνίεζε ζε 

ρακειφ επίπεδν, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο νδεγίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηκήκαηα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θψδηθα, παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρα ζε ηξία Παξαξηήκαηα, ζην ηέινο ηεο 

δηαηξηβήο. 
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Ζ ζρεδίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πςεινχ επηπέδνπ ζε έλα ζχζηεκα είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζφζνλ παξνπζηάδεη ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε έλα εληαίν ζρήκα, κε επθξηλή θαη 

απιφ ηξφπν. Υσξίο ην επίπεδν απηφ ε ηερληθή πινπνίεζε θαζίζηαηαη δχζθνιε 

θαη νη ιεπηνκέξεηεο ρακεινχ επηπέδνπ «απνζπνχλ» ηελ πξνζνρή απφ ηελ 

ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, νδεγψληαο ην φιν εγρείξεκα ζε έλα θησρφ 

απνδνηηθά απνηέιεζκα.  

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο πνπ αλαιπηηθά παξνπζηάζακε 2ν 

Κεθάιαην θαη επηγξακκαηηθά είλαη:  

α) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζην πλεξγαηηθφ 

Φηιηξάξηζκα 

β) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζην Πεξηερφκελν 

γ) πζηήκαηα χζηαζεο Βαζηζκέλα ζηε Γλψζε 

δ) Γεκνγξαθηθά πζηήκαηα χζηαζεο 

ε) πζηήκαηα Βαζηζκέλα ζε Κνηλφηεηα 

ζη) Τβξηδηθά πζηήκαηα 

Μηα αθφκε ππν-θαηεγνξία πνπ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο, ζπκθψλα κε 

ηνπο Felfernig θαη Burke, είλαη ε θαηεγνξία πζηεκάησλ ύζηαζεο Βαζηζκέλε ζε 

Πεξηνξηζκνύο31 (Felfernig & Burke, 2008). ην πξνηεηλφκελν ύζηεκα 

ύζηαζεο. Δξγαζίαο, ζπλδπάζηεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα δχν θαηεγνξηψλ ζε κία 

λέα εληαία νληφηεηα. Ζ δπλαηφηεηα ζπζηάζεσλ βάζεη ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ε 

δπλαηφηεηα ζπζηάζεσλ βάζεη πεξηνξηζκψλ. Ζ δεχηεξε δπλαηφηεηα απνηειεί ηελ 

θαξδηά ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο καο, γη’ απηφ θαη πξνθξίλεηαη ε νλνκαζία 

ύζηεκα ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ Βαζηζκέλν ζε Πεξηνξηζκνχο32.  

χκθσλα κε ηελ πξψηε δπλαηφηεηα, πνπ αθνξά ην πεξηερόκελν, κέζα 

απφ ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ εμάγνληαη νη 

δεμηφηεηεο, ελψ απφ ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο απφ ηνλ εξγνδφηε, 

εμάγνληαη αληίζηνηρα ηα πξνζφληα πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ 

                                                           
31

 Αγγλ.Constrain-Based Recommendation System 
32

 Αγγλ. Constrain-Based Job Recommendation System 
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ζέζε εξγαζίαο. Με ηελ ελζσκάησζε κφλν ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ ην ζχζηεκα 

θαζίζηαηαη πεξηνξηζηηθφ θαη κε ξεαιηζηηθφ. Ζ δπλαηφηεηα εηζαγσγήο 

πεξηνξηζκψλ απφ ηελ πιεπξά είηε ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ είηε ηνπ 

εξγνδφηε, θαζίζηαηαη αλαγθαία ψζηε λα πξνθχςεη έλα ζχζηεκα επέιηθην θαη 

φζνλ ην δπλαηφ πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίαο.  

Ο πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο, ν νπνίνο αλαιπηηθά παξνπζηάδεηαη ζην 5ν 

Κεθάιαην, παξάγεη ηηο επηινγέο πξφηαζεο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη 

ηνλ θαηαιιειφηεξν εξγαδφκελν γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ 

πεξηνξηζκνχο πνπ έρεη ν ελδηαθεξφκελνο ρξήζηεο, ήηνη ν εξγαδφκελνο ή ν 

εξγνδφηεο. Ζ αλσηέξσ δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο πεξηνξηζκψλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή δελ είλαη δεζκεπηηθή, δειαδή ε ζρεδίαζε φπσο 

πξναλαθέξζεθε ιεηηνπξγεί ζε πςειφ επίπεδν θαη επνκέλσο δελ επεξεάδεηαη 

απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πινπνηήζεηο πνπ ηπρφλ ζα εθαξκνζηνχλ.  

 

4.2 ρεδηαζκόο Αξρηηεθηνληθήο 

Σα πζηήκαηα ύζηαζεο πνπ βαζίδνληαη ζην πεξηερφκελν γηα λα θάλνπλ 

ζπζηάζεηο, ρξεηάδνληαη θαηάιιειεο ηερληθέο γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ αιιά θαη ησλ ρξεζηψλ. Δπίζεο, απαηηνχληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

ζχγθξηζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηψλ κε ηα αληηθείκελα. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ, αλάινγα κε ηελ νπηηθή γσλία, ν 

ρξήζηεο θαη ην αληηθείκελν απνθηνχλ δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν, πνπ θαζνξίδεη 

ηελ ελλνηνινγηθή θαη ηερληθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Μία νπηηθή ζεσξεί ηνλ 

Αλαδεηεηή Δξγαζίαο (Job Seeker) σο ρξήζηε θαη ηελ Δξγαζία (Job) σο 

αληηθείκελν γηα πξφηαζε. Ζ άιιε νπηηθή ζεσξεί ηνλ Δξγνδόηε (Recruiter) σο 

ρξήζηε θαη ζηνλ Τπνςήθην Δξγαδόκελν (Candidate Employee) σο αληηθείκελν 

γηα πξφηαζε.  

Έρνληαο ππφςε ηα πζηήκαηα ύζηαζεο πνπ βαζίδνληαη ζην 

πεξηερφκελν θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηνξηζκνχο, πξνηείλεηαη κηα 

δνκή αξρηηεθηνληθήο πςεινχ επηπέδνπ πνπ ηελ ζπλζέηνπλ ηξία μερσξηζηά 

ηκήκαηα. ηα ηκήκαηα απηά, θαηάιιεινη εζσηεξηθνί κεραληζκνί θαη δηεξγαζίεο, 
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πνπ αλαθέξνληαη σο νινθιεξσκέλεο ελόηεηεο, πινπνηνχλ ηηο επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο. Σα ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο 

Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ είλαη  

α) Μνληεινπνίεζε 

β) Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ 

γ) Μεραληζκφο χζηαζεο 

ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά θάζε ηκήκα ηεο 

πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο δνκήο, θαζψο θαη ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ θαη ησλ επηκέξνπο ελνηήησλ (Δηθόλα 10). 

 

4.2.1 Μνληεινπνίεζε 

Ζ Μνληεινπνίεζε είλαη ην πξψην ζθαινπάηη θαη ζα κπνξνχζακε λα ην 

ραξαθηεξίζνπκε ζεκέιην ιίζν ηεο ηερληθήο καο. Όζν θαιχηεξα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηηο νληφηεηεο καο, ηφζν πην ξεαιηζηηθά ζα πξνζεγγίζνπκε ηε 

δνκηθή πεξηγξαθή ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο εξγαζίαο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

αληηθεηκέλσλ ε πιεξνθνξία είλαη αδφκεηε, φπσο ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ελφο 

ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ, νπφηε απαηηείηαη θάπνηνπ είδνπο πξν-επεμεξγαζία γηα 

λα εμνξπρζνχλ δνκεκέλεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο (Δηθόλα 7). 

Δπνκέλσο, ε θχξηα απνζηνιή ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ε αλαπαξάζηαζε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ αδφκεησλ πεγψλ, π.ρ. έγγξαθα, ηζηνζειίδεο, λέα, 

πεξηγξαθή πξντφλησλ, θ.α. ζε κνξθή θαηάιιειε γηα ηα επφκελα βήκαηα. Σα 

αδφκεηα θείκελα αλαιχνληαη απφ ηερληθέο εμαγσγήο ραξαθηεξηζηηθψλ, ψζηε 

έλλνηεο νπζηαζηηθνχ ελδηαθέξνληνο αλαπαξίζηαληαη κε δνκεκέλν ηξφπν, π.ρ. κε 

δηαλχζκαηα. Απηή ε αλαπαξάζηαζε απνηειεί ηελ εηζαγσγή ζηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο.  

Κάζε ηκήκα ηεο αξρηηεθηνληθήο πςεινχ επηπέδνπ ιεηηνπξγεί κε ηξφπν 

ζεηξηαθφ ή/θαη θπθιηθφ ζηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο, 

δειαδή ηεο πξφηαζεο ησλ θαηαιιειφηεξσλ εξγαζηψλ ζε έλαλ εξγαδφκελν ή ηεο 

πξφηαζεο ησλ θαηαιιειφηεξσλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα εξγνδφηε. Ζ Μνληεινπνί- 
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Δηθόλα 7. Μνληεινπνίεζε Αδφκεηεο Πιεξνθνξίαο: ε πεξηπηψζεηο πνπ ε πιεξνθνξία είλαη 

αδφκεηε φπσο ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ελφο ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ, απαηηείηαη θάπνηνπ 

είδνπο πξν-επεμεξγαζία γηα λα εμνξπρηνχλ δνκεκέλεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

εζε θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζφζνλ, ε ιεπηνκεξήο ιεηηνπξγηθή 

πεξηγξαθή, ζα πξνζδψζεη ηελ δπλακηθή ζηα επφκελα ηκήκαηα, λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ ηειηθή ιίζηα ζπζηάζεσλ. Ζ 

Μνληεινπνίεζε κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα θαζαξά μερσξηζηφ ζπζηαηηθφ ή κηα 

μερσξηζηή ιεηηνπξγηθή ελφηεηα ζε έλα ζχζηεκα κε ζπλαθή απνζηνιή. 

Αλαιπηηθά, ζηελ πεξίπησζε καο, ην ηκήκα ηεο Μνληεινπνίεζεο έρεη σο 

βαζηθή απνζηνιή απφ ηελ κία πιεπξά λα απεηθνλίζεη ηε ζέζε εξγαζίαο, γηα ηελ 

νπνία o εξγνδφηεο αλαδεηά θαηάιιειν εξγαδφκελν θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνλ 

εξγαδφκελν ν νπνίνο αλαδεηά θαηάιιειε εξγαζία γηα ηνλ ίδην. Οπζηαζηηθά, ε 

απεηθνληζηηθή απνηχπσζε αθνξά, ηηο δχν θχξηεο νληφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο καο, 

πνπ είλαη ε Θέζε Δξγαζίαο θαη ν Δξγαδόκελνο.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο απεηθφληζεο γίλεηαη κέζσ ελφο εχθνια δηαρεηξίζηκνπ 

ζρήκαηνο κε καζεκαηηθή βάζε. Ζ δνκεκέλε κνξθή ησλ νληνηήησλ εμάγεηαη απφ 

ην θείκελν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ 

εξγαδφκελνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ δεδνκέλα: 

α) Σηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο, φπσο δηακνξθψλνληαη απφ 

ηνλ εξγνδφηε, 

β) Σηο ηηκέο ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, βάζεη ελφο πξνζπκθσ-

λεκέλνπ πίλαθα κνξηνδφηεζεο. 

γ) Σα βάξε θάζε απαίηεζεο, πνπ δειψλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 
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Δηθόλα 8. Γνκή κνληέισλ Θέζεο εξγαζίαο θαη Δξγαδφκελνπ: H ίδηα δνκή ησλ 

δπν βαζηθψλ νληνηήησλ είληα απαξαίηεηε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε κεηαμχ ηνπο 

ζχγθξηζε. 

 

Κάζε νληφηεηα Θέζε Δξγαζίαο αλαπαξηζηάηαη κέζσ ηεο δνκεκέλεο 

κνξθήο ελφο πίλαθα. Ο θξίζηκνο ζηφρνο απηνχ ηνπ εμαξηήκαηνο είλαη λα 

πεξηγξάςεη ηε ζέζε εξγαζίαο θαη ηνλ ππνςήθην ζε έλα δηαρεηξίζηκν ζρήκα. Οη 

δχν βαζηθέο νληφηεηεο πξέπεη λα ζπλδεζνχλ κέζσ κίαο θνηλήο ζρέζεο θαη ελφο 

θνηλνχ ζεκείνπ επαθήο. Σέινο, ην κνληέιν ππνςεθίνπ θαη ην κνληέιν 

πεξηγξαθήο ηεο ζέζεο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη κε ηελ ίδηα δνκή ψζηε λα γίλεη 

δπλαηή ε κεηαμχ ηνπο ζπζρέηηζε (Δηθόλα 8). 

 

4.2.2 Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ 

ην ηκήκα Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 

αλαπαξηζηνχλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί ην πξνθίι 

ηνπο. πλήζσο, ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηερληθψλ, νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα ζπκπεξάλνπλ ηα ελδηαθέξνληα ελφο ρξήζηε 

απφ ηελ παξειζνληηθή ηνπ πξνηίκεζε ζε αληηθείκελα (Δηθόλα 10).  

Μηα ηζηνζειίδα κπνξεί λα πινπνηήζεη κηα κέζνδν αλαηξνθνδφηεζεο, 

ζηελ νπνία νη ηερληθέο ζπλδπάδνπλ επηινγέο ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ηηκψλ ζε έλα 

δηάλπζκα πνπ αλαπαξηζηά ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. ε απηήλ ελφηεηα γίλεηαη ε  
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Δηθόλα 9. Μεραληζκφο Πξφηαζεο: Σα δεδνκέλα θηιηξάξνληαη ψζηε 

λα παξαρζεί ην επηζπκεηφ ηειηθφ πξνïφλ, νη εμαηνκηθεπκέλεο 

πξνηάζεηο ζηνλ ελεξγφ ρξήζηε. 

 

ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ γηα θάπνηα ζέζε εξγαζίαο θαη 

θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζην κνληέιν. 

θνπφο είλαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα ηέηνην κνληέιν πνπ λα κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν.  

Ζ ζηξαηεγηθή ελζσκάησζεο πινπνηείηαη κέζσ θαηάιιειεο δηεπαθήο, ε 

νπνία είλαη ηθαλή λα απνδψζεη ζε έλα κνληέιν κηαο ζέζεο εξγαζίαο ή ελφο 

ππνςεθίνπ κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή ή εχξνο απηψλ, γηα θάζε επηιεγκέλν 

ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ αθνξά ζε κία ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. 

 

4.2.3 Μεραληζκόο Πξόηαζεο 

ην ηκήκα απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο απφ ην πξνθίι ηνπ 

ρξήζηε, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπζηάζεηο ζρεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, 

αληηζηνηρίδνληαο ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνθίι κε ηα αληηθείκελα πξνο ζχζηαζε 

(Δηθόλα 9). 

Σν απνηέιεζκα είλαη κηα ηειηθή ή κηα ζπλερήο θξίζε ηεο ζρεηηθφηεηαο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα κεηξηθή ζπζρέηηζεο. αλ 

απνηέιεζκα, παξάγεηαη κηα βαζκνλνκεκέλε ιίζηα κε πηζαλψο ελδηαθέξνληα 

αληηθείκελα. Γίλεηαη ρξήζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ππνςεθίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο 
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πξνζιήςεσλ κηαο εηαηξείαο, βαζηδφκελε ζηα θαηαζθεπαζκέλα κνληέια ηνπ 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, γηα λα πξνηαζνχλ ζρεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ή ζρεηηθνί 

ππνςήθηνη.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ζπλερήο ππνινγηζηηθήο θξίζεο ηεο ζρεηηθφηεηαο 

ησλ αληηθεηκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο εθ λένπ κέηξα νκνηφηεηαο, θαηαιήγνπκε ζε 

λέεο ελεκεξσκέλεο ιίζηεο πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα ηνπ 

ρξήζηε. Ο αιγφξηζκνο πνπ πξνηείλνπκε θαη ελζσκαηψλεηαη ζε απην ην ηκήκα, 

παξάγεη πην ζηνρεπκέλα απνηειέζκαηα, ηθαλνπνηψληαο θαηά ηξνπφ πην 

ξεαιηζηηθφ ηηο απαηηήζεηο εξγνδνηψλ θαη ππνςήθησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

4.3 Ζ Ρνή Γεδνκέλσλ ζηελ Πξνηεηλόκελε Αξρηηεθηνληθή  

Σν πξψην βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο αξρηηεθηνληθήο είλαη απηφ πνπ εθηειείηαη απφ ηελ ελφηεηα ηεο 

Μνληεινπνίεζεο. Οη πεξηγξαθέο ησλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, επεμεξγάδνληαη απφ ηνλ αλαιπηή πεξηερνκέλνπ, 

o νπνίνο εμάγεη ραξαθηεξηζηηθά, θάλνληαο ρξήζε απφ ιέμεηο θιεηδηά θαη ηειηθά ην 

αδφκεην θείκελν κεηαηξέπεηαη ζε κηα δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε αληηθεηκέλσλ. 

Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε θαη λα ελεκεξψζνπκε ην πξνθίι ηνπ ελεξγνχ 

ρξήζηε, ζα πξέπεη νη ηηκέο γηα θάζε αληηθείκελν λα ζπιιερζνχλ θαη λα 

θαηαγξαθνχλ. Απηέο νη βαζκνινγηθέο ηηκέο ρξεζηκνπνηνχληαη, ψζηε λα γίλεη ε 

πξφβιεςε ηεο ζρεηηθφηεηαο λέσλ αληηθεηκέλσλ. Τπεπζπλν γη΄απηή ηελ ιεηηνπξγία 

είλαη ην ηκήκα ηεο Δλζσκάησζεο Απαηηήζεσλ. 

Δίλαη δπλαηφ λα δηαθξίλνπκε δχν είδε αλαηξνθνδφηεζεο θαηά ηελ 

Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ: ηε ζεηηθή, δειαδή ζπκπεξάζκαηα απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αξέζνπλ ζηνλ ρξήζηε θαη ηελ αξλεηηθή, ζπκπεξάζκαηα απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ άξεζαλ. Αληίζηνηρα, δχν δηαθνξεηηθέο ηερληθέο κπνξνχλ 

λα πηνζεηεζνχλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο αλαηξνθνδφηεζεο. Όηαλ ην ζχζηεκα 

απαηηεί απφ ηνλ ρξήζηε λα αμηνινγήζεη ξεηά έλα αληηθείκελν, έρνπκε ηελ ηερληθή 

ηεο ξεηήο αλαηξνθνδόηεζεο. Αληίζεηα, ε ηερληθή ηεο ζησπεξήο 

αλαηξνθνδόηεζεο δελ απαηηεί ελεξγή εκπινθή ηνπ ρξήζηε, απφ ηελ άπνςε φηη ε 
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αλαπιεξνθφξεζε εμάγεηαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ ελεξγεηψλ 

ηνπ ρξήζηε. Θέκαηα αζθάιεηαο δελ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα δηαηξηβή.  

Απφ ηελ πιεπξά ηνπο νη ξεηέο αμηνινγήζεηο ππνδεηθλχνπλ πφζν ζρεηηθφ 

ή ελδηαθέξνλ είλαη έλα αληηθείκελν ζηνλ ρξήζηε. Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο 

πξνζεγγίζεηο ζηελ ξεηή αλαηξνθνδφηεζεο: 

α) Μνπ αξέζεη/Γελ κνπ αξέζεη33 

Σα αληηθείκελα ραξαθηεξίδνληαη σο «ζρεηηθά» ή «κε 

ζρεηηθά» ρξεζηκνπνηψληαο έλα δπαδηθφ ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο. 

β) Βαζκνινγία  

Μία δηαθξηηή αξηζκεηηθή θιίκαθα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο 

γηα λα γίλεη ε θξίζε ησλ αληηθεηκέλσλ. Δλαιιαθηηθά, ζπκβνιηθέο βαζκνινγίεο 

ζρεδηάδνληαη πάλσ ζε κηα αξηζκεηηθή θιίκαθα, φπνπ νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα βαζκνινγήζνπλ κηα ηζηνζειίδα. 

γ) ρφιηα θεηκέλνπ  

ρφιηα ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα ζπιιέγνληαη θαη 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο ρξήζηεο. Ζ αλαηξνθνδφηεζε αθνξά αλ έλα αληηθείκελν 

ζεσξείηαη θαιή επηινγή. Σα ζρφιηα ζε κνξθή θεηκέλνπ είλαη βνεζεηηθά, αιιά 

κπνξνχλ λα ππεξθνξηψζνπλ ηνλ ρξήζηε κε πιεξνθνξίεο, θαζψο ζα πξέπεη λα 

ηα δηαβάζεη θαη λα ηα αμηνινγήζεη ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά θαηά ππνθεηκεληθφ ηξφπν.  

ηελ ζπλέρεηα, ε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο πεξλάεη ζηελ ελφηεηα ηνπ 

Μεραληζκνύ Πξόηαζεο, πνπ πινπνηεί δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα λα ηαμηλνκήζεη 

ηα πηζαλψο ελδηαθέξνληα αληηθείκελα, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθφηεηά ηνπο ζηηο 

πξνηηκήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Οη θνξπθαίεο επηινγέο 

αληηθεηκέλσλ ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα ζπζηάζεσλ πνπ παξνπζηάδεηαη 

ηειηθά ζηνλ ρξήζηε.  

Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζπλήζσο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, ζπλεπψο είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε δηαηήξεζε ελεκεξσκέλσλ βάζεσλ  

                                                           
33

 Αγγλ. Like/dislike 
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Δηθόλα 10. Γνκή αξρηηεθηνληθήο πςεινχ επηπέδνπ: Aπνηειείηαη απφ ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα, 

ζηα νπνία θαηάιιεινη κεραληζκνί πνπ πεξηγξάθνληαη απφ νινθιεξσκέλεο ελφηεηεο, πινπνηνχλ 

ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο. Σα ηξία δηαθξηηά ηκήκαηα είλαη: α) Μνληεινπνίεζε (Model Creator) β) 

Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ (Requirements Integrator) θαη γ) Μεραληζκφο Πξφηαζεο 

(Recommendation Component). 

 

δεδνκέλσλ, φπνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ην ζχζηεκα, ψζηε απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ λα 

ελεκεξψλεη απηφκαηα ην πξνθίι ηνπ ρξήζηε. Απηή ε επαλάιεςε ηνπ θχθινπ 

αλαηξνθνδφηεζεο επηηξέπεη ζην ζχζηεκα ζε βάζνο ρξφλνπ λα ιακβάλεη ππφςε 

ηνπ ηελ δπλακηθή θχζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη λα βειηηψλεη ην 

παξαγφκελν απνηέιεζκα (Δηθόλα 10). 

 

4.4 Πιενλεθηήκαηα Πξνηεηλόκελεο Αξρηηεθηνληθή  

Ζ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή δηαζέηεη πιενλεθηήκαηα πνπ θξίλεηαη 

ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ. Αξρηθά, κπνξνχκε λα παξαιιειήζνπκε ηελ δηαδηθαζία 

πνπ αθνινπζεί ε πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή κε ηελ αθεξεκέλε ζρεδίαζε ελφο 

πξνγξακκαηηζηή, ν νπνίνο επηιχεη ην πξφβιεκα πνπ έρεη κε ηελ ρξήζε 



 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Αρχιτεκτονικι Προτεινόμενου υςτιματοσ φςταςθσ 
 Εργαςίασ/Εργαηομζνου με Δυνατότθτα Ειςαγωγισ Περιοριςμϊν 

 

75 
 

ξνπηηλψλ. Οη ξνπηίλεο πεξηγξάθνπλ -ρσξίο λα πινπνηνχλ- έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ 

πξνβιήκαηνο. ην ηέινο ν πξνγξακκαηηζηήο δελ έρεη πάξα λα αζρνιεζεί 

μερσξηζηά κε ηελ αλάπηπμε θάζε ξνπηίλαο, ζαλ έλα αλεμάξηεην κηθξφηεξν 

πξφβιεκα. Απηή ε πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζνχκε είλαη γλψζηε θαη σο «δηαίξεη 

θαη βαζίιεπε». Απινπζηεχεη ηελ ηερληθή ηεο πινπνίεζε θαη ηελ ζσξαθίδεη απφ 

πξνγξακκαηηζηηθέο αζηνρίεο. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ξεηή 

αλαηξνθνδφηεζε έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απιφηεηαο. Ζ ρξήζε αξηζκεηηθψλ θαη 

ζπκβνιηθψλ θιηκάθσλ απμάλεη ην γλσζηηθφ θνξηίν ηνπ ρξήζηε, απινπνηεί φκσο 

ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ ελφο ρξήζηε γηα ηα αληηθείκελα. Οη κέζνδνη ηεο 

ζησπεξήο αλαηξνθνδφηεζεο, βαζίδνληαη ζηελ αλάζεζε ελφο ζθνξ ζε ελέξγεηεο 

ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε έλα αληηθείκελν, φπσο ε αλαδήηεζε, απνζήθεπζε, 

εθηχπσζε, πξνζζήθε. Σν βαζηθφ ηνπο πιενλέθηεκα είλαη φηη δελ απαηηνχλ άκεζε 

εκπινθή ηνπ ρξήζηε. 

Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηελ πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ζε 

πςειφ επίπεδν κία πξνζέγγηζε ξεαιηζηηθή, ηερληθά εθηθηή θαη νπζηαζηηθά 

επέιηθηε ζηνλ πνιπζχλζεην ηνκέα ηεο αλαδήηεζε εξγαζίαο. 
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«Αμ μη πηλόμ ηύυης, κέραμος οσ γίμεηαι»  

Αρτύηας ο Tαραμηίμος 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

Αιγόξηζκνο πζηάζεσλ κε Γπλαηόηεηα Δηζαγσγήο 

Πεξηνξηζκώλ 

 

5.1 Οη Σέζζεξηο Γηαζηάζεηο Πεξηνξηζηηθώλ Σηκώλ ζε έλα 

ύζηεκα ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

ηα ππάξρνληα πζηήκαηα ύζηαζεο, ε επηινγή ηνπ αιγφξηζκνπ 

ππνινγηζκνχ νκνηνηήησλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πξφηαζε πνπ ζα 

παξέρεη ην ζχζηεκα. Όκσο, εζηηάδνληαο ζηα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζίαο-

Δξγαδνκέλνπ θαη ζε ζπλέρεηα ηεο ζεσξεηηθήο καο ηεθκεξίσζεο επί ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα, παξαηεξνχκε ηελ αλάγθε ηνπ εξγνδφηε σο 

ρξήζηε, γηα κία δηαδηθαζία πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηελ πεξηγξαθή κίαο ζέζεο 

εξγαζίαο κε έλαλ πεξηζζφηεξν αθξηβή ηξφπν. Ο ηξφπνο απηφο ζα πξέπεη λα 

δχλαηαη λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο δεηνχκελεο απαηηήζεηο δεμηνηήησλ ηνπ ππνςήθηνπ 

εξγαδφκελνπ, ξεαιηζηηθά θαη επέιηθηα. Με απιά ιφγηα, ε δηαδηθαζία απηή ζα 

πξέπεη λα κπνξεί λα δερεηαη πεξηνξηζκνχο. 
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πγθεθξηκέλα, νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε, πνπ απνηππψλνληαη ζηελ 

πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο, αθνξνχλ ηέζζεξηο δηαθξηηέο πεξηπηψζεηο 

επηινγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ε θάζε κία κφλε ηεο ή ζε 

ζπλδπαζκφ κεηαμχ ηνπο, αθφκε θαη εληφο ηεο ίδηαο δεμηφηεηαο. Οη ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο επηινγψλ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηξήζηκεο δεμηφηεηεο ηεο ζέζεο 

εξγαζίαο θαη δηαρσξίδνληαη κε βάζεη ην εχξνο ηηκψλ, πνπ επηζπκεί ν εξγνδφηεο, 

λα έρεη έλαο ππνςήθηνο εξγαδφκελνο γηα κία ζπγθεθξηκέλε δεμηφηεηα. 

Αλαιπηηθά, νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο επηινγψλ βάζεη ηνπ εχξνπο ησλ 

επηζπκεηψλ ηηκψλ είλαη: 

α) Αθξηβήο ηηκή 

ηελ θαηεγνξία αθξηβνύο ηηκήο ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο επηζπκεί 

λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνζφλ, φπσο λα είλαη θάηνρνο 

κεηαπηπρηαθνχ θαη κφλν. 

β) Δχξνο κε θάησ φξην 

ηελ θαηεγνξία ηνπ εύξνπο κε θάησ όξην ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο 

επηζπκεί λα δηαζέηεη ν ππνςήθηνο θαη’ ειάρηζηνλ θάπνην πξνζφλ, φπσο λα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ. 

γ) Δχξνο κε πάλσ φξην 

ηελ θαηεγνξία ηνπ εύξνπο κε πάλσ όξην ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο 

επηζπκεί ν ππνςήθηνο λα δηαζέηεη ην πνιχ θάπνην πξνζφλ, φπσο λα είλαη ην 

πνιχ θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ. 

δ) Δχξνο κε πάλσ θαη θάησ φξην 

Σέινο, ζηελ θαηεγνξία ηνπ εύξνπο κε πάλσ θαη θάησ όξην, ζεκαίλεη 

φηη ν εξγνδφηεο επηζπκεί ν ππνςήθηνο λα δηαζέηεη θάπνην πξνζφλ εληφο νξηψλ, 

φπσο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ θάηνρνο πηπρίνπ θαη ην πνιχ κεηαπηπρηαθνχ.  

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ελζσκαηψλνληαη ζε έλαλ αιγφξηζκν, ηνλ 

νπνίν νλνκάζακε Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ θαη αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 
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5.2 Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ 

 

5.2.1 Γηάθξηζε Γνκήο Αιγόξηζκνπ θαη Δθαξκνδόκελνπ Μέηξνπ 

Οκνηόηεηαο 

Ο Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ34 παξνπζηάζηεθε ζε 

παιαηφηεξεο δεκνζηεχζεηο (Almalis et al., 2014· 2015 Jul· 2015 Dec), 

εθαξκφδνληαο ηελ απφζηαζε Minkowski (Minkowski 1897), σο κέηξν εχξεζεο 

θαηαιιειφηεηαο. Μέζσ ηνπ αιγφξηζκνπ απηνχ είλαη εθηθηή ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ελφο ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ ή ελφο αηφκνπ πνπ αηηείηαη 

εξγαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο κεηξήζηκσλ 

ηδηνηήησλ-δεμηνηήησλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην πεδίν ηηκψλ: αθξηβήο ηηκή 

(exact value - Δ), εύξνο κε θαηώηαην όξην (lower limit - L), εύξνο κε αλώηεξν όξην 

(upper limit - U) θαη εχξνο κε θαηώηεξν θαη αλώηεξν όξην (lower and upper limit - 

LU). Ζ εθηέιεζε ηνπ αιγφξηζκνπ παξέρεη κηα βαζκνινγία πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

θαηαιιειφηεηα θάζε ππνςεθίνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη απηφ ην 

βαζκνινγηθφ απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα παξάρζεη κηα 

ηαμηλνκεκέλε ιίζηα ησλ πξνηεηλφκελσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ είλαη νη ζέζεηο 

εξγαζίαο ή νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη. 

Σα κέηξα νκνηφηεηαο ή ε απφζηαζε κεηαμχ δχν αληηθεηκέλσλ ή ζεκείσλ 

απνηεινχλ βαζηθή πξνυπφζεζε ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο φπσο ε 

εμφξπμε δεδνκέλσλ, ε αλαγλψξηζε πξνηχπσλ θ.ιπ.. Ζ νκνηφηεηα κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα αθφινπζα κέηξα νκνηφηεηαο ή κέηξα 

απφζηαζεο: Euclidean Distance, Squared Euclidean Distance, Normalized 

Squared Euclidean Distance, Manhattan Distance, Chessboard Distance, Bray 

Curtis Distance, Canberra Distance, Cosine Distance, Correlation Distance, 

Binary Distance, Time Warping Distance. Κάζε κέηξν παξάγεη κηα κνλαδηθή 

κεηξηθή πνπ κπνξεί εξκελεχεηαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ηνκέα. 

                                                           
34

 Αγγι. Four Dimensions Recommendation Algorithm- FoDRA 
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ηελ γεληθεπκέλε κνξθή ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ 

Γηαζηάζεσλ επηζεκαίλνπκε ηα φξηα κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ αιγνξίζκνπ θαη 

ηεο εχξεζεο νκνηνηήησλ. Απηέο νη δχν πιεπξέο ζπλεξγάδνληαη θαη ε θάζε κηα έρεη 

δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Θα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε ηε δνκή ηνπ 

Αιγόξηζκνπ σο ην ζώκα θαη ην κέηξν νκνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη σο θεθαιή 

ηνπ ζψκαηνο. ηελ επφκελε παξάγξαθν πξνρσξνχκε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ 

αιγφξηζκνπ.  

 

5.2.2 Αλάπηπμε ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ 

Γηαζηάζεσλ  

Θεσξνχκε, σο έλα δηάλπζκα J, κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ηεο κνξθήο 

J =  j1, j2, … , jn  κε ραξαθηεξηζηηθά  j1, j2, … , jn , n ∈ N+ θαη θάζε ραξαθηεξηζηηθφ λα 

αλήθεη ζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο αλαθεξφκελνπο ηχπνπο: αθξηβήο ηηκή (Δ), 

εύξνο κε θαηώηαην όξην (L), εύξνο κε αλώηεξν όξην (U) θαη εύξνο κε θαηώηεξν 

θαη αλώηεξν όξην (LU). Δπηπιένλ, νξίδνπκε ην δηάλπζκα 𝑊 =  w1, w2, … , wn  , w 

∈ [0, 1] φπνπ θάζε ζηνηρείν wi είλαη ην βάξνο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ji  𝑖 ∈ N+ ηνπ 

δηαλχζκαηνο J. Δπίζεο νξίδνπκε ην δηάλπζκα 𝐶 =  c1, c2, … , cn  κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά c1, c2, … , cn , n ∈ N+ λα πεξηγξάθεη έλαλ ππνςήθην πνπ ζα 

ζπγθξηζεί κε ηελ εξγαζία J (ηα δηαλχζκαηα J θαη C, έρνπλ ηελ ίδηα δνκεκέλε 

κνξθή), πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ C 

γηα ηε δνπιεηά J. Αθνινπζνχκε ηα επφκελα ηξία βήκαηα, γηα λα βξνχκε ηελ 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ C γηα ηελ εξγαζία J. 

 

Βήκα 1 

Καηαζθεπάδνπκε ηέζζεξα δηαλχζκαηα Jx , x = 1,2,3,4,  φπνπ νη ηηκέο ηνπο 

αλήθνπλ ζην αξρηθφ ζχλνιν J ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ j1, j2, … , jn  ηεο εξγαζίαο J θαη ε 

ηαμηλφκεζή ηνπο γίλεηαη βάζεη ηνπ ηχπνπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Δάλ ην Δ 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε αθξηβή ηηκή, L ην ζχλνιν κε ην 

θαηψηαην φξην, U ην ζχλνιν κε ην αλψηεξν φξην θαη ην LU ην ζχλνιν κε ην 

θαηψηεξν θαη ην αλψηεξν φξην, πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 
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 𝐸 ∪ 𝐿 ∪  𝑈 ∪  𝐿𝑈 = 𝐽  

 𝐸 ⊆ 𝐽, 𝐿 ⊆ 𝐽, 𝑈 ⊆ 𝐽, 𝐿𝑈 ⊆ 𝐽  

 𝐸 ∩ 𝐿 = ∅, 𝐸 ∩ 𝑈 = ∅, 𝐸 ∩ 𝐿𝑈 = ∅, 𝐿 ∩ 𝑈 = ∅, 𝐿 ∩ 𝑈 =  ∅, 𝑈 ∩

𝐿𝑈 = ∅ . 

 

Βήκα 2 

Πεξίπησζε 1 (Ακριβής τιμή)35 

Ζ θαηαιιειφηεηα SE ζα δνζεί απφ ηελ κεηξηθή: 

SE = −    wi

n

i=1

 ji − ci 
p 

1
p

, p ∈  𝑅∗ 

(

(1) 

 

Πεξίπησζε 2 (Κάτω όριο) 

Ζ θαηαιιειφηεηα SL ζα δνζεί απφ ην άζξνηζκα ησλ αθφινπζσλ δχν 

κεηξηθψλ SL+ και SL_, φπνπ: 

SL+ = +   wk

n

k=1

 jk − ck 
p 

1/p

, p ∈  𝑅∗ (2) 

SL− = −  wl

n

l=1

 jl − cl 
p 

1/p

, p ∈  𝑅∗ (3) 

SL =  SL+ + SL− (4) 

ό𝜋𝜊𝜐 ck ≥  jk   2 ,   cl <  jl   3  και  k ≠ l . 

 

 

                                                           
35

 Ζ κεηαβιεηή p, πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο ηχπνπο πνπ αθνινπζνχλ, ζπκβνιίδεη ηνλ δείθηε νκνηφηεηαο. Γηα 
ηελ Δπθιείδεηα απφζηαζε έρνπκε p=2, ελψ γηα ηελ απφζηαζε Manhattan p=1. 
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Πεξίπησζε 3 (Άνω όριο) 

Ζ θαηαιιειφηεηα SU  ζα δνζεί απφ ην άζξνηζκα ησλ αθφινπζσλ δχν 

κεηξηθψλ SU+ και SU _, φπνπ: 

SU− = −  wu

n

u=1

 ju − cu p 

1/p

, p ∈  𝑅∗ (5) 

SU+ = +   wv

n

v=1

 jv − cv 
p 

1/p

, p ∈  𝑅∗ (6) 

SU =  SU+ + SU− (7) 

όπου cu ≥  ju   5 , cv <  jv   6  και  u ≠ v . 

 

Πεξίπησζε 4 (Άνω και κάτω όριο)  

Ζ θαηαιιειφηεηα SLU  ζα δσζεί απφ ηελ κεηξηθή: 

SLU = −    wm

n

m=1

 jm − cm  p 

1
p

, p ∈  𝑅∗ (8) 

φπνπ jm   είλαη ην θαησ φξην αλ cm ≤  jm  θαη jm  είλαη ην πάλσ φξην αλ 

cm ≥  jm  (γηα jmMax ≤  cm ≤  jmMin  ην SLU = 0, θαζψο ε ηηκή βξίζθεηαη ζην 

επηζπκεηφ εχξνο). 

 

Βήκα 3 

πλνιηθά, ε θαηαιιειφηεηα SCJ  ηνπ ππνςεθίνπ C γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο J 

νξίδεηαη κε ην αθφινπζν ηξφπν: 

 SCJ =  SE + SL + SU + SLU  (9) 
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5.3 Παξαδείγκαηα Δθηέιεζεο ηνπ Αιγόξηζκνπ 

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα πεξηεθηηθή κειέηε πεξηπηψζεσλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζή καο, παξνπζηάδνπκε κηα απινπνηεκέλε κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αληηζηνίρηζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Έζησ 𝐶{α, β} είλαη έλαο ηπραίνο ππνςήθηνο αλαδεηεηήο εξγαζίαο, κε 

δεμηφηεηεο Α θαη Β θαη βαζκνινγίεο 2 θαη 3 αληίζηνηρα, δειαδή C (2, 3). Δπίζεο, 

έζησ ηέζζεξηο ζέζεηο εξγαζίαο J1 {4, 5}, J2 {1, 4}, J3 {5, 1}, J4    2 − 4 ,  4 − 6   πνπ 

απαηηνχλ γηα ζηειέρσζε εξγαδφκελνπο κε ηηο δεμηφηεηεο Α θαη Β. Ο ππνςήθηνο 

θαη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο έρνπλ ηελ ίδηα δνκεκέλε κνξθή, ελψ ε 

βαζκνινγία αθνινπζεί ηελ ίδηα βαζκσηή αληηζηνίρεζε.  

ηελ ζπλέρεηα ζεσξνχκε φηη ην βάξνο θάζε δεμηφηεηαο είλαη WA =

1,  WB = 1 θαη φηη ε κεηαβιεηή p ηζνχηαη κε 2, δειαδή επηιέγνπκε σο κέηξν 

ππνινγηζκνχ απνζηάζεσλ ηελ Δπθιείδεηα Απφζηαζε. Δπίζεο ζηελ εξγαζία  J1  ν 

εξγνδφηεο επηζπκεί θαη νη δχν δεμηφηεηεο λα έρνπλ αθξηβείο ηηκέο, ζηελ εξγαζία 

 J2  θαη νη δχν δεμηφηεηεο λα έρνπλ θάησ φξην, ζηελ εξγαζία  J3  ε δεμηφηεηα Α έρεη 

άλσ φξην θαη ε δεμηφηεηα Β λα έρεη αθξηβή (ζπγθεθξηκέλε) ηηκή. Σέινο, ζηελ 

εξγαζία  J4  θαη νη δχν δεμηφηεηεο λα βξίζθνληαη εληφο έλα εχξνπο κε πάλσ θαη 

θάησ φξην. 

ηελ ζπλέρεηα, ππνινγίδνπκε ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα ζην ζεκείν 

𝐶{α, β}θαη ηα ηέζζεξα ζεκεία J1 {4, 5}, J2 {1, 4}, J3 {5, 1}, J4    2 − 4 ,  4 − 6   

βαζηδφκελνη ζηνλ Αιγόξηζκν ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ, θάηη πνπ 

κεηαθξάδεηαη ζην πξφβιεκά καο σο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 𝐶 γηα ηελ 

ζέζε εξγαζίαο  𝐽𝑥 , 𝜒 = 1, 2, 3, 4.  

Γηαθξίλνπκε ηέζζεξηο μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο. ε θάζε πεξίπησζε, 

παξνπζηάδνπκε κία δηαθνξεηηθή εξγαζία, ηνλ ίδην ππνςήθην θαη ηνπο 

ππνινγηζκνχο ησλ βεκάησλ ηνπ αιγνξίζκνπ. ην ηέινο ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξγαζία. Οη πεξηπηψζεηο είλαη νη εμήο: 

Δξγαζία J1 (4, 5) - Τπνςήθηνο: C (2, 3) 

[Υαξαθηεξηζηηθφ A: Αθξηβήο ηηκή, Υαξαθηεξηζηηθφ B: Αθξηβήο ηηκή] 
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Βήκα 1→ ππνινγίδνπκε ηελ κεηξηθή  SJ1S = −2,828. 

 

Δξγαζία:  J2 (1, 4)  - Τπνςήθηνο: C (2, 3) 

[Υαξαθηεξηζηηθφ A: θάησ φξην,  Υαξαθηεξηζηηθφ B: θάησ φξην] 

Βήκα 1→ θαηαζθεπάδνπκε ηα ζεκεία S1 (2, 4)  θαη S2 (1, 3), 

Βήκα 2→ ππνινγίδνπκε ηηο κεηξηθέο  SJ2S1
= 1 θαη  SJ2S2

= −1, 

Βήκα 3→ ε ηειηθή απφζηαζε είλαη  SJ2S = 0. 

 

Δξγαζία:  J3 (5, 1)  - Τπνςήθηνο: C (2, 3) 

[Υαξαθηεξηζηηθφ A: άλσ φξην, Υαξαθηεξηζηηθφ B: αθξηβήο ηηκή] 

Βήκα 1: θαηαζθεπάδνπκε ηα ζεκεία S1 (2, 1)  θαη S2 (5, 3), 

Βήκα 2: ππνινγίδνπκε ηηο κεηξηθέο SJ3C1
= 3 θαη  SJ3C2

= −2, 

Βήκα 3: ε ηειηθή απφζηαζε είλαη  SJ3C  = 1.   

 

Δξγαζία: J4 {  2 − 4 ,  4 − 6 }  - Τπνςήθηνο: C (2, 3) 

[Υαξαθηεξηζηηθφ A: άλσ θαη θάησ φξην, Υαξαθηεξηζηηθφ B: άλσ θαη 

θάησ φξην] 

Βήκα 1: θαηαζθεπάδνπκε ην ζεκείν J4a  (2, 4), 

Βήκα 2: ππνινγίδνπκε ηελ κεηξηθή SJ4a S = −1. 

 

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ βήκαηνο, ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξαίλνπκε φηη έρνπκε κηα πξσηαξρηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κε 

πνζνηηθφ ηξφπν. Έηζη, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ν ππνςήθηνο δελ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ J1 θαη  J4, ελψ έρεη πεξηζζφηεξεο 

ηθαλφηεηεο απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εξγαζία J3. Σέινο, έρεη αθξηβψο 

ίδηεο ηθαλφηεηεο κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εξγαζία  J2. Λεπηνκεξέζηεξε αλάιπζε 

παξνπζηάδεηαη ζην Μέξνο «Γ» ηεο δηαηξηβήο, φπνπ γίλεηαη πεηξακαηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο πξνηεηλφκελεο κεζφδνπ. 
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Δηθόλα 11. Βαζηθά θξηηήξηα αιγνξίζκνπ: O πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο σο κηα 

βεκαηηθή δηαδηθαζία, δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, είζνδν δεδνκέλσλ, 

έμνδν απνηειεζκάησλ, θαζνξηζηηθφηεηα, πεξαηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

5.4 Αμηνιόγεζε Βάζεη Γεληθώλ Κξηηεξίσλ Αιγνξίζκσλ 

Μηα βεκαηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Knuth, πξέπεη λα δηαζέηεη 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα κπνξεί λα ζεσξεζεί αιγόξηζκνο (Knuth, 

1968). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη πέληε: είζνδνο δεδνκέλσλ, έμνδνο 

απνηειεζκάησλ, θαζνξηζηηθόηεηα, πεξαηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα θαη φζνλ 

αθνξά ηνλ πξνηεηλφκελν αιγφξηζκν, ηθαλνπνηνχληαη σο εμήο (Δηθόλα 11): 

Δίζνδνο δεδνκέλσλ 

Καηά ηνλ Knuth, ζα πξέπεη θακία, κία ή πεξηζζφηεξεο ηηκέο δεδνκέλσλ, 

λα δίλνληαη σο είζνδνη ζηνλ αιγφξηζκν. Ζ πεξίπησζε πνπ δελ δίλνληαη ηηκέο 

δεδνκέλσλ, εκθαλίδεηαη φηαλ ν αιγφξηζκνο δεκηνπξγεί θαη επεμεξγάδεηαη θάπνηεο 

πξσηνγελείο ηηκέο κε ηε βνήζεηα ζπλαξηήζεσλ παξαγσγήο ηπραίσλ αξηζκψλ ή 

κε ηε βνήζεηα άιισλ απιψλ εληνιψλ. Ο αιγφξηζκφο καο δηαζέηεη σο είζνδν 

δεδνκέλσλ: ηηο δεμηφηεηεο ησλ ππνςεθίσλ εξγαδνκέλσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ εξγνδφηε. Όια απηά 

αλαπαξηζηψληαη κε θαηάιιειεο δνκέο, ψζηε λα είλαη δηαρεηξίζηκα. 

Έμνδνο απνηειεζκάησλ 

Έλαο αιγφξηζκνο πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ κία ηηκή δεδνκέλσλ 

σο απνηέιεζκα πξνο ην ρξήζηε ή πξνο έλα άιιν αιγφξηζκν. Ο αιγφξηζκφο καο 

δίδεη ηνπιάρηζηνλ έλα κέγεζνο σο απνηέιεζκα, πνπ εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα 

εηζφδνπ θαη είλαη έλαο πξαγκαηηθφο αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θαηαιιειφηεηα 

ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο. 
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Καζνξηζηηθφηεηα 

Κάζε εληνιή θαζνξίδεηαη ρσξίο θακία ακθηβνιία γηα ηνλ ηξφπν εθηέιεζήο 

ηεο. Σα βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ καο είλαη καζεκαηηθά νξηζκέλα, εχιεπηα θαη 

θαηαλνεηά 

Πεξαηφηεηα 

Κάζε εθηέιεζε είλαη πεπεξαζκέλε, δειαδή ηειεηψλεη χζηεξα απφ έλαλ 

πεπεξαζκέλν αξηζκφ δηεξγαζηψλ ή βεκάησλ. Μία δηαδηθαζία πνπ δελ ηειεηψλεη 

κεηά απφ πεπεξαζκέλν αξηζκφ βεκάησλ ιέγεηαη απιά ππνινγηζηηθή δηαδηθαζία. 

ηελ πεξίπησζή καο ν αιγφξηζκνο πάληνηε ηεξκαηίδεη, αθνχ δελ δχλαηαη λα  

ππάξρεη πεξίπησζε εγθισβηζκνχ ζε αηέξκσλ βξφγρν. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα 

Απφ ηνλ ηξφπν πνπ έρνπκε δηαηππψζεη ηνλ αιγφξηζκν, βιέπνπκε φηη 

είλαη κεραληζηηθά απνηειεζκαηηθφο, δειαδή φιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ 

πεξηιακβάλεη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε αθξίβεηα θαη ζε πεπεξαζκέλν 

ρξφλν "κε κνιχβη θαη ραξηί". Κάζε κεκνλσκέλε εληνιή ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη 

απιή θαη φρη ζχλζεηε, δειαδή θάζε εληνιή έρεη νξηζζεί ζεσξεηηθά αιιά είλαη θαη 

πξαθηηθά εθηειέζηκε. 

ε ζπλέρεηα ηεο ζεσξεηηθήο αμηνιφγεζεο, ζην Μέξνο «Γ» πνπ 

αθνινπζεί, πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηθφο έιεγρνο θαη ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζε 

ζρέζε κε ηελ κέζνδν αλαπαξάζηαζεο δπαδηθήο ηηκήο θαη εχξεζεο νκνηνηήησλ 

αθξηβνύο ηηκήο. 
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«ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ» 
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«Φύζις κρύπηεζθαι θιλεί» 

Ηράκλειηος 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Πεξηγξαθή Πεηξακαηηθήο Μεζόδνπ 

 

6.1 Γεληθά ηνηρεία 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ν αιγφξηζκφ καο, πξαγκαηνπνηήζακε ηελ παξαθάησ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα Kaggle36. Οη πιεξνθνξίεο θάζε εξγαζίαο 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία, φπσο: ν ηίηινο εξγαζίαο, ε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο, νη 

απαηηήζεηο θαη νη δεμηφηεηεο. Αληίζηνηρα, ην πξνθίι ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηε ζέζε 

εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ζηνηρεία, φπσο: ην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία, ην ηζηνξηθφ εξγαζίαο θαζψο θαη πξνζσπηθά ζηνηρεία. 

Καηά ηελ πεηξακαηηθή δηαδηθαζία εζηηάζακε ζε κεηξήζηκεο δεμηφηεηεο, 

αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ 

εμαγσγή ελφο δνκεκέλνπ κνληέινπ απφ ηελ αξρηθή αδφκεηε κνξθή ηεο 

πεξηγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Απηφ ην κνληέιν αλαπαξηζηά ηηο εξγαζίεο κε έλαλ 

                                                           
36

 www.kaggle. com/c/job-recommendation/data 
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εχρξεζην θαη επέιηθην ηξφπν, ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνλ αιγφξηζκν καο λα ηηο 

ρεηξηζηεί θαη λα εμάγεη ηα θαηάιιεια απνηειέζκαηα. εκεηψλεηαη φηη, ζηελ ππφ 

κειέηε πεξίπησζε δελ πθίζηαληαη πνηνηηθέο δεμηφηεηεο. Οη πνηνηηθέο δεμηφηεηεο 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, πνπ ε δπζθνιία ηνπο απφθεηηαη ζηελ 

θαηάιιειε πνζνηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπο (Jaeger, 2008; Oberski et al 2015), 

ψζηε ν αιγφξηζκνο εχξεζεο θαηαιιειφηεηαο λα δχλαηαη λα ηηο δηαρεηξηζηεί. Σν 

αλσηέξσ πξφβιεκα πξνηείλεηαη γηα κειιινληηθή έξεπλα.  

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα παξνπζηάζνπκε ηα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ 

πνπ αθνινπζήζακε θαη ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζηα εμήο: 

α) Μνληεινπνίεζε Οληνηήησλ 

β) Πξνζαξκνγή Γεδνκέλσλ 

γ) Δθηέιεζε Αιγνξίζκνπ θαη πγθξηηηθά Απνηειέζκαηα 

 

6.2 Μνληεινπνίεζε Οληνηήησλ 

Σν πξψην ζηάδην αθνξά ζηελ κνληεινπνίεζε ησλ νληνηήησλ, δειαδή 

κηα καζεκαηηθή έθθξαζε ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο ζέζεο εξγαζίαο. 

Αλαιπηηθά ε δνκεκέλε κνξθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη σο εμήο:  

 α) Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ν ππνςήθηνο.  

 β) Οη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ην επίπεδν 

θάζε δεμηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ νη θαηεγνξίεο 

έρνπλ ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο κνξθέο: 

  1) Αθξηβήο ηηκή (E) 

  2) Δχξνο κε θαηψηαην φξην (L) 

  3) Δχξνο κε αλψηεξν φξην (U) 

  4) Δχξνο κε θαηψηεξν θαη αλψηεξν φξην (LU) 

 γ) Σα βάξε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε 

ζπνπδαηφηεηα θάζε δεμηφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. 
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Δηθόλα 12. Αληηζηνηρία ραξαθηεξηζηηθψλ Δξγαδόκελνπ θαη Θέζεο εξγαζίαο: Tν  

πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ Δξγαδόκελνπ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμάγνληαη απφ ην κνληέιν ηεο Θέζεο εξγαζίαο 

 

Σν πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ ίδηα 

αθξηβψο δνκή κε ηε ζέζε εξγαζίαο, ψζηε ν αιγφξηζκνο λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηεμάγεη ηε ζχγθξηζε θαη λα βξεη ηελ επηζπκεηή θαηαιιειφηεηα. Βαζηθά, φπσο 

έρνπκε αλαθέξεη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην πξνθίι ηνπ ππνςήθηνπ 

εξγαδφκελνπ παξάγεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμάγνληαη απφ 

ην κνληέιν ηεο Θέζεο εξγαζίαο, ρσξίο απηφ φκσο λα είλαη δεζκεπηηθφ (Δηθόλα 

12). 

 

6.3 Πξνζαξκνγή Γεδνκέλσλ 

ε ζπλέρεηα ηεο Μνληεινπνίεζεο Οληνηήησλ αθνινπζεί ε πξνζαξκνγή 

ησλ δεδνκέλσλ. Σν δνκεκέλν κνληέιν πεξηγξάθεη ηε ζέζε εξγαζίαο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηηκέο θαη ηα βάξε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. ην παξάδεηγκά καο ε ζέζε εξγαζίαο αθνξά πξνγξακκαηηζηή 

Ζ/Τ θαη δηαθξίλνπκε ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο δεμηφηεηεο: 

α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (S1)  

β) Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ (S2) 

γ) Πξνεγνχκελε Δξγαζηαθή Δκπεηξία (S3) 
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Απαηηνύκελε Γεμηόηεηα 
Βαζκνινγηθά 

Δπίπεδα 

(S1) - Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

BSc → 10pts, 
MSc → 20pts, 
PhD → 30pts, 

Postdoc → 40pts 

(S2) - Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ 

Junior → 5pts, 
Middle → 10pts, 

Senior-20pts, 
Specialist-40pts 

(S3) - Δξγαζηαθή Δκπεηξία 2pts/έηνο εκπεηξίαο 

(S4) - Ζιηθία 
10pts(25-30) 

-2pts/έηνο > 30 
-1pt/έηνο<25 

Πίλαθαο 2. Βαζκνινγηθφο πίλαθαο απαηηνχκελσλ δεμηνηήησλ 

 

δ) Ζιηθία (S4)  

Οη ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ παξάγνληαη κε βάζε έλαλ πίλαθα βαζκνινγίαο 

(Πίλαθαο 2), πξνζαξκνζκέλν ζηα πξφηππα κηαο εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο. 

Σα δεδνκέλα θαηά ηελ πξνζαξκνγή κεηαζρεκαηίδνληαη ζε κηα θαηάιιειε 

έθθξαζε, πξνθεηκέλνπ λα δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία. Έλα 

δηάλπζκα ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ (κία δηάζηαζε γηα θάζε ραξαθηεξηζηηθφ), 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ζέζεσο εξγαζίαο ( J ). Κάζε δηάζηαζε ηνπ 

δηαλχζκαηνο έρεη κία ηηκή (vi) θαη έλα βάξνο (wi), πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηνλ 

πίλαθα βαζκνινγίαο (Πίλαθαο 2), φπνπ  i = 1, 2, 3, 4  θαη  pi = vi  ×  wi  είλαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ  P =  p1 , p2 , p3 , p4  . 

 

6.3.1 Οληόηεηα «Δξγαδόκελνο» θαη Πξνζαξκνγή Γεδνκέλσλ  

Αληίζηνηρα, νη ππνςήθηνη αλαδεηεηέο εξγαζίαο αλαπαξηζηψληαη κε έλα 

δηάλπζκα ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ( 𝑆 ), φπνπ θάζε δηάζηαζε ηνπ δηαλχζκαηνο 

πεξηγξάθεη ηελ αληίζηνηρε δεμηφηεηα πνπ απαηηεί ε ζέζε εξγαζίαο. Ο ίδηνο 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8E%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiZ4trL1vPXAhXEJVAKHVYUDwwQvwUIJCgA
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πίλαθαο βαζκνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνςεθίσλ (si ) φπνπ i = 1, 2, 3, 4. Σέινο, ην αληίζηνηρν 

δηάλπζκα νξίδεηαη σο S =  s1 , s2 , s3 , s4  . 

Γηα παξάδεηγκα, ν ππνςήθηνο Νν13, έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν: Μεηαπηπρηαθό (MSc) 

 β) Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ: Αξράξηνο (Junior) 

 γ) Δξγαζηαθή Δκπεηξία: 4 ρξόληα 

 δ) Ζιηθία: 24 εηώλ 

πλεπψο, ην δηάλπζκά πνπ ζα πεξηγξάθεη κε καζεκαηηθφ ηξφπν ηνλ ελ 

ιφγσ ππνςήθην ζα έρεη ηελ κνξθή S13 = (20, 5, 8, 9) (Πίλαθαο 3). 

 

6.3.2 Οληόηεηα «Δξγαζία» θαη Πξνζαξκνγή Γεδνκέλσλ 

Αθξηβνύο Σηκήο  

Με αληίζηνηρν ηξφπν πεξηγξάθεηαη θαη ε ζέζε εξγαζίαο αθξηβνύο ηηκήο. 

Ζ κέζνδνο ηεο αθξηβνύο ηηκήο ππνδειψλεη φηη πξνζδηνξίδνπκε κία ζέζε 

εξγαζίαο θαηά ηξφπν ζεκεηαθφ αλαδεηψληαο εξγαδφκελν πνπ λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ φκνηνο κε ηελ ζεκεηαθή (αθξηβή) απαίηεζε.  

ηε ζπλέρεηα ζηνλ Πίλαθα 4 βιέπνπκε ηελ πνζνηηθή πεξηγξαθή ηεο 

ζρεηηθήο ζέζεο εξγαζίαο. Παξαηεξνχκε ηελ πξνζζήθε ελφο επηπιένλ ζηνηρείνπ, 

εθείλνπ ηνπ βάξνπο, ην νπνίν ππνδειψλεη ηε ζπνπδαηφηεηα θάζε 

δεμηφηεηαο/απαίηεζεο. Σν βάξνο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηελ εηαηξεία πνπ θάλεη 

ηηο πξνζιήςεηο κε αληίζηνηρν ηξφπν πνπ νξίδεηαη θαη ν πίλαθαο βαζκνινγίαο ησλ 

δεμηνηήησλ (Πίλαθαο 2). Αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηε ζέζε 

εξγαζίαο είλαη: 

 α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν: Πηπρίν (ΒSc) κε βάξνο «1» 

 β) Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ: Αξράξηνο (Junior) κε βάξνο «1» 

 γ) Δξγαζηαθή Δκπεηξία: 3 ρξόληα κε βάξνο «1» 
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Τπνςήθηνο Νν13 

Απαηηνύκελε Γεμηόηεηα Δπίπεδν Γεμηόηεηαο 
Βαζκνιόγεζε 

Γεμηόηεηαο 

(S1) - Μνξθσηηθφ Δπίπεδν Μεηαπηπρηαθφ (MSc) 20 

(S2) - Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ Αξράξηνο (Junior) 5 

(S3) - Δξγαζηαθή Δκπεηξία 4 ρξφληα 8 

(S4) - Ζιηθία 24 εηψλ 9 

Πίλαθαο 3. Παξάδεηγκα Βαζκνιφγεζεο Τπνςεθίνπ 

 

 δ) Ζιηθία: 25-30 εηώλ κε βάξνο «0.8» 

πλδπάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 2 θαη ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ 

πξνθχπηεη ην δηάλπζκα 𝐽 = (10, 5, 6, 8). Όπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο 

πξνέθπςε απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ην βάξνο (Πίλαθαο 

4).  

 

6.3.3 Οληόηεηα «Δξγαζία» θαη Πξνζαξκνγή Γεδνκέλσλ κε 

Πεξηνξηζκνύο  

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζή καο, φπνπ ε ζχζηαζε εξγαζίαο βαζίδεηαη 

ζε πεξηνξηζκνύο, εθηφο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο εξγαζίαο, ηηο ηηκέο θαη 

ηα βάξε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έρνπκε έλα επηπιένλ ζηνηρείν. Οη ηηκέο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα δερζνχλ κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηνξηζηηθέο 

κνξθέο:  

 α) Αθξηβήο ηηκή (E) 

 β) Δχξνο κε θάησ φξην (L) 

 γ) Δχξνο κε άλσ φξην (U) 

 δ) Δχξνο κε άλσ θαη θάησ φξην (LU) 
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Απαηηνύκελε Γεμηόηεηα 
Σηκή 

Γεμηόηεηαο 
πνπδαηόηεηα 

Γεμηόηεηαο 
Σειηθή ηηκή 
Γεμηόηεηαο 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 10 1 10 

Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ 5 1 5 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία 6 1 6 

Ζιηθία 10 0.8 8 

Πίλαθαο 4. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Θέζεο Δξγαζίαο Αθξηβνχο Σηκήο 

 

Αλαιπηηθά νη απαηηήζεηο ηνπ εξγνδφηε γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο είλαη: 

 α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν: Μεηαπηπρηαθό κε «άλσ όξην (U)» θαη κε 

βάξνο δεμηόηεηαο «1».  

 β) Πξνγξακκαηηζηηθέο Γλψζεηο: Μέζνο κε «αθξηβήο ηηκή (Δ)» θαη 

κε βάξνο δεμηόηεηαο «1». 

 γ) Δξγαζηαθή Δκπεηξία: 5 έηε εκπεηξίαο κε «θάησ όξην (L)» θαη 

κε βάξνο δεμηόηεηαο «1». 

 δ) Ζιηθία: Μεηαμύ 25-30 εηώλ κε «άλσ θαη θάησ όξην (L U)» θαη 

κε βάξνο δεμηόηεηαο «0,8». 

πλδπάδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ Πίλαθα 2 θαη ησλ αλσηέξσ απαηηήζεσλ 

πξνθχπηεη ην δηάλπζκα 𝐽 = (10 𝑈, 5 E, 6 L, 8 LU). Όπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ 

δηαλχζκαηνο πξνέθπςε απφ ην γηλφκελν ηεο ηηκήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε ην 

βάξνο (Πίλαθαο 5). Γίπια ζε θάζε ηηκή ππάξρεη θαη ε έλδεημε ηνπ είδνπο ηνπ 

πεξηνξηζκνχ. 

 

6.4 Δθηέιεζε Αιγνξίζκνπ θαη πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε 

ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε παξνπζηάδνπκε ηηο δηαθξηηέο δηαθνξέο ηεο 

πξνζέγγηζήο καο θαη ηηο βειηηψζεηο πνπ πξνζθέξεη ζηελ δηαδηθαζία ζπζηάζεσλ. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε κηα ππάξρνπζα ηερληθή ζπζηάζεσλ, ηελ 

κέζνδν αθξηβνύο ηηκήο, ε νπνία ελζσκαηψλεη θαη ηε δπαδηθή πξνζέγγηζε θαη  
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Απαηηνύκελε  
Γεμηόηεηα 

Σηκή (pts) 
Γεμηόηεηαο 

πνπδαηόηεηα 
Γεμηόηεηαο 

Σειηθή ηηκή 
Γεμηόηεηαο 

(S1) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 
20 pts 

«άλσ όξην (U)» 
1 20 (U) 

(S2) Γλψζεηο 
Πξνγξακκαηηζκνχ 

10 pts 
«αθξηβήο ηηκή (Δ)» 

1 10 (Δ)» 

(S3) Δξγαζηαθή Δκπεηξία 
10 pts 

«θάησ όξην (L)» 
1 10 (L) 

(S4) Ζιηθία 
10 pts 

«άλσ θαη θάησ 
όξην (LU)» 

0.8 8 (LU) 

Πίλαθαο 5. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Θέζεο Δξγαζίαο κε Πεξηνξηζκνχο 

 

ζπγθξίλνπκε ηα παξαγφκελα απνηειέζκαηα κε ηελ πξνηεηλφκελε ηερληθή καο 

βαζηζκέλε ζε πεξηνξηζκνχο. Ο ζηφρνο θαη ησλ δχν πεηξακάησλ είλαη λα 

πξνηείλεη ππνςήθηνπο εξγαδνκέλνπο γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα, πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ αλνηρηέο πεγέο. 

Οη δηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη εθηεινχληαη γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο θαη γηα 60 

ππνςεθίνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία. Σα κέηξα νκνηφηεηαο πνπ ρξεζηκν-

πνηνχληαη είλαη νη απνζηάζεηο Manhattan θαη ε Δπθιείδεηα, ελψ θαη γηα ηηο δχν 

ηερληθέο πνπ ειέγρνληαη αλαθηψληαη νη πξψηεο 10 επηινγέο απφ ηελ παξαγφκελε 

ηαμηλνκεκέλε ιίζηα, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα. 

Πξηλ παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα θάζε ηερληθήο, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ε βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο Αθξηβνύο-Λνγηθήο Σηκήο θαη ηεο 

ύζηαζεο βαζηζκέλεο ζε πεξηνξηζκνύο είλαη ε εξκελεία ησλ ηηκψλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αληαλαθινχλ ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε νη ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξνχλ λα έρνπλ κφλν κηα 

ζπγθεθξηκέλε-αθξηβήο ηηκή, ελψ ζηελ δεχηεξε, νη ηηκέο κπνξνχλ λα έρνπλ κία 

απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο: αθξηβήο ηηκή (E), εχξνο κε θαηψηαην 

φξην (L) αλψηαην φξην (U) θαη εχξνο κε ηφζν θαηψηεξν φζν θαη κε αλψηεξν φξην 

(LU). Απηνί νη ηέζζεξηο ηχπνη εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ.  
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ην επφκελν θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πεηξακάησλ καο θαη γηα ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο θαη ζα 

δηαηππσζνπκε ελ ζπλερεία ηα ζπκπεξάζκαηα επί ησλ απνηειεζκάησλ. 
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«Η θύζις μηδέμ μήηε αηελές ποιεί μήηε μάηημ»  

Αριζηοηέλης 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Πεηξακαηηθή Γηεμαγσγή θαη πγθξηηηθή Αμηνιόγεζε 

 

7.1 Γεληθά ηνηρεία Πεηξακαηηθήο Γηαδηθαζίαο 

ην παξφλ θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πνπ δηεμαγάγακε, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

Αιγόξηζκν πζηάζεσλ Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ. Οη δχν κέζνδνη πνπ ζπγθξίλνληαη 

είλαη ε κέζνδνο αθξηβνύο ηηκήο θαη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο εηζαγσγήο 

πεξηνξηζκώλ. Ζ πξψηε πξνζέγγηζε εθαξκφδεηαη θαηά βάζε ζηα ππάξρνληα 

πζηήκαηα ύζηαζεο, ελψ ε δεχηεξε πξνηείλεηαη σο βειηησκέλε πξνζέγγηζε, 

πνπ επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξψηεο. 

Ζ δνκή ηνπ θεθαιαίνπ ζα αθνινπζήζεη ηηο ηέζζεξηο πεξηπηψζεηο 

ζρέζεσλ πνπ δηαθξίλακε ζην 3o Κεθάιαην.  

α) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Μία Θέζε Δξγαζίαο (1 − 1) 

β) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο 

(1 − 𝛮) 
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γ) Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε Δξγαζίαο 

(𝛮 − 1) 

δ) Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη 

(𝛮 − 𝛮) 

ε θάζε κία ζρέζε ζα εθαξκφζνπκε ηηο δχν κεζφδνπο, ηεο αθξηβνύο 

ηηκήο θαη ηεο εηζαγσγήο πεξηνξηζκώλ θαη ζα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα, ψζηε 

λα ηεθκεξηψζνπκε ηελ επζηνρία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ηεο πξνηεηλνκέλεο 

ηερληθήο. Σνλίδεηαη φηη ην κέηξν νκνηφηεηαο πνπ εθαξκφδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζρέζεο θαη κεζφδνπ αληίζηνηρα είλαη ε Δπθιείδεηα Απόζηαζε.  

 

7.2 Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε ρέζεο «1-1» Έλαο Αλαδεηεηήο 

Δξγαζίαο – Μία Θέζε Δξγαζίαο 

Ο ηχπνο ζρέζεο «1-1» Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Μία Θέζε 

Δξγαζίαο, ζεσξείηαη ζεκειηψδεο ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πιαηζίνπ 

ύζηαζεο Δξγαζίαο. Απηή ε βαζηθή πεξίπησζε είλαη ην θιεηδί γηα ηελ επίιπζε 

πην πνιχπινθσλ πεξηπηψζεσλ, φπσο ηεο ζρέζεο Πνιινί ππνςήθηνη - Πνιιέο 

ζέζεηο εξγαζίαο «N-N».  

Έρνληαο πνζνηηθνπνηήζεη ηελ ζρέζε «1-1», ην παξαγφκελν κέηξν είλαη 

έλαο αξηζκφο πνπ καο δείρλεη πφζν φκνην ή θαηάιιειν, αλάινγα κε ηελ 

εθαξκνδφκελε ηερληθή, είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο. Οπζηαζηηθά, ζηελ πεξίπησζε ζρέζεο «1-1» έρνπκε κία θαη κνλαδηθή 

εθηέιεζε, είηε ηνπ κέηξνπ νκνηφηεηαο, είηε ηνπ Αιγόξηζκνπ πζηάζεσλ Σεζζάξσλ 

Γηαζηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί εθείλνο ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο, πνπ ζα 

δειψλεη ηελ νκνηφηεηα ή ηελ θαηαιιειφηεηα. Δμεηάδνπκε παξαθάησ ηελ θάζε 

πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ ρσξηζηά. 

 

Μέζνδνο Αθξηβνύο Σηκήο 

Έρνπκε έλαλ ππνςήθην αλαδεηεηή εξγαζίαο 𝐶 (α, β), κε δεμηφηεηεο Α 

(Πξνγξακκαηηζηηθή Δκπεηξία) θαη Β (Ζιηθία) θαη βαζκνινγίεο 2 θαη 3 αληίζηνηρα,  
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Οληφηεηεο 

Γεμηόηεηα Α 
(Πξνγξακκαηηζηηθή 

Δκπεηξία) 

Γεμηόηεηα Β 
(Ζιηθία) 

 
 

Παξαγφκελν 
Γηάλπζκα Σηκή 

(Αθξηβήο ηηκή) 
Βάξνο Σηκή 

(Αθξηβήο ηηκή) 
Βάξνο 

Δξγαζία 𝐉𝟏 4 1 4 1 J1 (4,5) 

Τπνςήθηνο 𝑪 2 1 3 1 𝐶 (2,3) 

Οκνηφηεηα  SJ1C +2,828 

Πίλαθαο 6. Απνηειέζκαηα ρέζεο «1-1» θαη Μεζφδνπ Αθξηβνχο Σηκήο 

 

δειαδή C (2, 3). Δπίζεο, έζησ ε ζέζε εξγαζίαο J1 (4, 5), πνπ απαηηεί γηα 

ζηειέρσζε εξγαδφκελνπο κε ηηο ίδηεο δεμηφηεηεο: Α(Πξνγξακκαηηζηηθή Δκπεηξία) 

θαη Β (Ζιηθία) (Πίλαθαο 6). 

Ο ππνςήθηνο θαη ε δηαζέζηκε ζέζε εξγαζίαο έρνπλ ηελ ίδηα δνκεκέλε 

κνξθή, ελψ ε βαζκνινγία αθνινπζεί ηελ ίδηα βαζκσηή αληηζηνίρεζε. Σν βάξνο 

θάζε δεμηφηεηαο είλαη WA = 1  και WB = 1 θαη επηιέγνπκε σο κέηξν ππνινγηζκνχ 

απνζηάζεσλ, φπσο αλαθέξζεθε, ηελ Δπθιείδεηα Απόζηαζε. Δπίζεο ζηελ 

εξγαζία  J1  ν εξγνδφηεο ζεσξεί φηη θαη νη δχν δεμηφηεηεο έρνπλ αθξηβείο ηηκέο, 

θαζψο δελ έρεη δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ. 

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηελ απφζηαζε SJ1C ηνπ ππνςήθηνπ 𝐶(2, 3) 

κε ηελ ζέζε εξγαζίαο J1 (4, 5). Απηή ε απφζηαζε κεηαθξάδεηαη ζην πξφβιεκά 

καο σο ε νκνηφηεηα (ή αλνκνηφηεηα) ηνπ ππνςεθίνπ 𝐶 γηα ηελ ζέζε εξγαζίαο  𝐽1. 

Σν κέηξν ηεο νκνηφηεηαο (ή αλνκνηφηεηα) είλαη SJ1C = 2,828 (Πίλαθαο 6). 

 

Μέζνδνο κε Δηζαγσγή Πεξηνξηζκώλ 

ηελ κέζνδν Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκώλ εξγαδφκαζηε παξφκνηα κε ηελ 

κέζνδν αθξηβνύο ηηκήο. Έρνπκε έλαλ ππνςήθην αλαδεηεηή εξγαζίαο 𝐶(α, β) κε 

δεμηφηεηεο Α (Πξνγξακκαηηζηηθή Δκπεηξία) θαη Β (Ζιηθία) θαη βαζκνινγίεο 2 θαη 3 

αληίζηνηρα, δειαδή C (2, 3). Δπίζεο, έρνπκε δχν ζέζεηο εξγαζίαο J1 (4, 5) θαη 

J2 (1, 4), πνπ απαηηνχλ γηα ζηειέρσζε  εξγαδφκελνπο  κε  ηηο  δεμηφηεηεο  Α  (Πξν- 
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Οληφηεηεο 

Γεμηόηεηα Α 
(Πξνγξακκαηηζηηθή 

Δκπεηξία) 

Γεμηόηεηα Β 
(Ζιηθία) 

 
 

Παξαγφκελν 
Γηάλπζκα Σηκή 

(Αθξηβήο ηηκή) 

Βάξνο Σηκή 
(Αθξηβήο ηηκή) 

Βάξνο 

Δξγαζία 𝐉𝟏 4 1 4 1 J1 (4,5) 

Τπνςήθηνο 𝑪 2 1 3 1 𝐶 (2,3) 

Καηαιιειφηεηα SJ1C - 2,828 

Πίλαθαο 7. Απνηειέζκαηα ρέζεο 1-1 θαη Μεζφδνπ κε Δηζαγσγή Πεξηνξηζκψλ γηα Δξγαζία Νν1 

 

 
 
 
 

Οληφηεηεο 

Γεμηόηεηα Α 
(Πξνγξακκαηηζηηθή 

Δκπεηξία) 

Γεμηόηεηα Β 
(Ζιηθία) 

 
 

Παξαγφκελν 
Γηάλπζκα Σηκή 

(Κάησ φξην) 
Βάξνο Σηκή 

(Κάησ φξην) 
Βάξνο 

Δξγαζία 𝐉𝟐 1 1 4 1 J2 (1,5) 

Τπνςήθηνο 𝑪 2 1 3 1 𝐶 (2,3) 

Καηαιιειφηεηα SJ2C 0 

Πίλαθαο 8. Απνηειέζκαηα ρέζεο 1-1 κε ηελ Μέζνδν Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ γηα Δξγαζία Νν2 

 

γξακκαηηζηηθή Δκπεηξία) θαη Β (Ζιηθία). Ο ππνςήθηνο θαη νη δηαζέζηκεο ζέζεηο 

εξγαζίαο έρνπλ ηελ ίδηα δνκεκέλε κνξθή, ελψ ε βαζκνινγία αθνινπζεί ηελ ίδηα 

βαζκσηή αληηζηνίρηζε. Σν βάξνο θάζε δεμηφηεηαο είλαη WA = 1 και  WB = 1 θαη 

επηιέγνπκε σο κέηξν ππνινγηζκνχ απνζηάζεσλ ηελ Δπθιείδεηα Απόζηαζε. 

Δπίζεο, ζηελ εξγαζία  J1  ν εξγνδφηεο επηζπκεί θαη νη δχν δεμηφηεηεο λα έρνπλ 

«αθξηβείο ηηκέο», ελψ ζηελ εξγαζία  J2  θαη νη δχν δεμηφηεηεο λα έρνπλ «θάησ 

φξην» (Πίλαθαο 7 & 8). 

ηελ ζπλέρεηα ππνινγίδνπκε ηηο απνζηάζεηο αλάκεζα ζην ζεκείν 

𝐶(2, 3) θαη ηα δχν ζεκεία J1 (4, 5), J2 (1, 4), βαζηδφκελνη ζηνλ Αιγόξηζκν 

πζηάζεσλ Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ, θάηη πνπ κεηαθξάδεηαη ζην πξφβιεκά καο 
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σο ε θαηαιιειφηεηα ηνπ ππνςεθίνπ 𝐶 γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο  𝐽𝑥 , 𝜒 = 1, 2. Ζ 

θαηαιιειφηεηα είλαη  SJ1𝐶 = −2,828  θαη  SJ1𝐶 = 0 αληίζηνηρα (Πίλαθαο 7 & 8). 

 

ύγθξηζε Απνηειεζκάησλ  

Αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηειηθνχ βήκαηνο, ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπεξαίλνπκε, φηη έρνπκε κηα πξσηαξρηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κε 

πνζνηηθφ ηξφπν. ηελ κέζνδν ηεο αθξηβνύο ηηκήο ην απνηέιεζκα είλαη πάληα 

ζεηηθφ θαη δείρλεη πφζν αλφκνηνο είλαη ν ππνςήθηνο ζε ζρέζε κε ηε δεηνχκελε 

ζέζε εξγαζίαο. ηελ κέζνδν κε εηζαγσγή πεξηνξηζκώλ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα 

είλαη: 

α) Θετικό, δειαδή ν ππνςήθηνο ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο. 

β) Μηδέν (0), δειαδή ν ππνςήθηνο δηαζέηεη αθξηβψο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

γ) Αρνητικό, δειαδή ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο. 

Απφ απηή ηελ αξρηθή ζπγθξηηηθή αλάιπζε εμάγνληαη ηα πξψηα δχν βαζηθά 

ζπκπεξάζκαηα. Δθείλν ηεο επθακςίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ ζηελ 

απνηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα κηα ζέζε εξγαζίαο θαη ε 

παξαζηαηηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο, δελ θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη πφζν) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο ππνςεθίνπ 

γηα κηα ζέζε εξγαζίαο.  

Ζ αθξίβεηα θαη επζηνρία ησλ απνηειεζκάησλ δελ κπνξεί λα ειερζεί ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο «1-1». Απηφο ν έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηηο επφκελεο πεξηπηψζεηο ζρέζεσλ, θαζψο απαηηεί πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

ππνςεθίνπο ή πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο ζέζεο εξγαζίαο. 

 

7.3 Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε ρέζεο «1-N» Έλαο Αλαδεηεηήο 

Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο 

Ζ πεξίπησζε ζρέζεο Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο 

Δξγαζίαο (1-Ν) παξνπζηάδεη κία ηδηαηηεξφηεηα. Ο ππνςήθηνο πνπ αλαδεηά κηα 
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ζέζε εξγαζίαο αλήθεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ ηνκέα, νπφηε γηα λα 

έρεη λφεκα ε αλαδήηεζε, ζα πξέπεη θαη νη εξγαζίεο λα αθνξνχλ ηνλ ίδην 

επηζηεκνληθφ ηνκέα. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ ν ππνςεθηνο είλαη ηνπ επηζηεκνληθνχ 

ηνκέα π.ρ. ηεο Ννκηθήο θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο αθνξνχλ π.ρ. ηνλ Ηαηξηθό Κιαδν, 

εθ ησλ πξαγκάησλ ν ππνςήθηνο δελ δχλαηαη λα επηιεγεί ζε θακία ηαηξηθή ζέζε 

εξγαζίαο.  

Οπφηε, γηα λα εθηειέζνπκε ηελ πεηξακαηηθή καο αμηνιφγεζε, επηιέγνπκε 

εξγαζίεο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ν νπνίνο είλαη ν θιάδνο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Υσξίο λα πεξηνξίδνπκε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζφδνπ, ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί θαη ζε δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο. Ζ 

πξνζεγγηζε θαη ν έιεγρνο δηαθνξεηηθψλ εξγαζηαθψλ πεδίσλ κπνξεί λα γίλεη ζε 

έλα πην «αλνηρηφ» ζχζηεκα, πνπ λα δέρεηαη δεδνκέλα απφ θάζε ππνςήθην 

εξγαδφκελν θαη θάζε δεηνχκελε εξγαζία, πιελ φκσο δελ απνηειεί αληηθείκελν 

πεηξακαηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο. 

ηε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζήο καο επηιέμακε 50 δηαθνξεηηθέο εξγαζίεο, 

φπσο αλαθέξακε, απφ ηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο: αλαιπηήο, ηερληθφο, 

δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ, ζρεδηαζηήο ζπζηεκάησλ, πξνγξακκαηηζηήο, ηερληθή 

ππνζηήξημε θηι) θαη πξνζδηνξίζακε 8 δεμηφηεηεο: Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (S1), 

Πξνεγνχκελε Δκπεηξία (S2), Ξέλεο Γιψζζεο (S3), Πξνγξακκαηηζηηθέο Γλψζεηο 

(S4), Γλψζεηο Γηθηχσλ (S5), Γλψζεηο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (S6), Γλψζεηο 

Γηαρείξηζεο Έξγνπ (S7) θαη Ζιηθία (S8). 

Σν άηνκν πνπ αλαδεηά εξγαζία αληηπξνζσπεχεηαη κε έλα δηάλπζκα 

νθηψ (8) δηαζηάζεσλ S =  s1 , s2 , … , s8  , φπνπ θάζε ζηνηρείν αληηζηνηρίδεηαη ζε κία 

δεμηφηεηα. Οη ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο 

(Πίλαθα 2). Αλαιπηηθά ν αλαδεηεηήο εξγαζίαο κε ην αληίζηνηρν επίπεδν ηεο θάζε 

δεμηφηεηαο θαη ηελ ηηκή πνπ πξνέθπςε απφ ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο, 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 9. Σν ίδην δηάλπζκα ηνπ αλαδεηεηή εξγαζίαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηηο δχν κεζφδνπο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάλπζκα 

νθηψ (8) δηαζηάζεσλ γηα θάζε εξγαζία (𝐽i) 𝜇𝜀 i = 1, 2, … ,8.  Κάζε ζηνηρείν ηνπ 

δηαλχζκαηνο είλαη  ei = ji  ×  wi, φπνπ (𝐽i) ε ηηκή ηεο απαίηεζεο θαη  (wi) ην βάξνο  
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Γεμηόηεηα Δπίπεδν Σηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (S1) Μεηαπηπρηαθφ 20 

Πξνεγνχκελε Δκπεηξία (S2) 6 ρξφληα 12 

Ξέλεο Γιψζζεο (S3) Πνιχ θαιά 30 

Πξνγξακκαηηζηηθέο Γλψζεηο (S4) Senior 20 

Γλψζεηο Γηθηχσλ (S5) Junior 5 

Γλψζεηο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (S6) Middle 10 

Γλψζεηο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (S7) - 0 

Ζιηθία (S8) 25-30 10 

Πίλαθαο 9. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Γεμηνηήησλ Τπνςεθίνπ ρέζεο 1-Ν 

 

πνπ ζέηεη ν εξγνδφηεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. ηελ πεξίπησζε καο ην 

βάξνο έρεη ηηκή έλα (1) γηα φιεο ηηο δεμηφηεηεο. Αλάινγα κε ηελ κέζνδν πνπ ζα 

εθαξκνζηεί έρνπκε δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαλπζκάησλ πνπ αλαπαξηζηνχλ ηηο 

ζέζεηο εξγαζίαο. ε θάζε κέζνδν πεξηγξάθεηαη κε ιεπηνκέξεηα ε δηαθνξνπνίεζε 

θαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα ή κε εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ. 

 

Μέζνδνο Αθξηβνύο Σηκήο 

ηελ κέζνδν αθξηβνχο ηηκήο ν εξγνδφηεο θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζέζεο εξγαζίαο ζεκεηαθά. Οπφηε ζηνλ Πίλαθα 10 έρνπκε έλα κέξνο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο κε ηηο ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ πνπ πξεπεη λα έρεη ν ππνςήθηνο. 

Αθνινπζήζεθε ε ίδηα δηαδηθαζία αληηζηνίρηζεο ησλ δεμηνηήησλ ππνςεθίνπ θαη 

εξγαζίαο, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ζρέζεο (1-1). Καηφπηλ ππνινγίδεηαη ην 

κέηξν νκνηφηεηαο θαη παξάγεηαη κηα ηαμηλνκεκέλε ιίζηα, φπνπ νη πέληε (5) ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ είλαη πην φκνηεο κε ηνλ εξγαδφκελν αλαθηψληαη γηα λα δνζνχλ σο 

ζχζηαζε (Πίλαθαο 11). Ζ εχξεζε ηεο νκνηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

Δπθιείδηαο απόζηαζεο. 
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Πίλαθαο 10. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή ησλ 5 Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαζηψλ ζηελ Πεξίπησζε ρέζεο 1-
Ν κε ηελ Μέζνδν Αθξηβνχο Σηκήο 

 

Δξγαζία 
Σηκή 

Οκνηόηεηαο 
Απόθαζε Τπνςήθηνπ 

Δξγαδόκελνπ 

No 11 +18,1384 ΟΥΗ 

No 14 +20,0998 ΟΥΗ 

No 22 +24,2693 ΝΑΗ 

No 05 +25,7099 ΟΥΗ 

No 35 +26,2488 ΝΑΗ 

Πίλαθαο 11. Απνηειέζκαηα ρέζεο 1-Ν κε ηελ Μέζνδν Αθξηβνύο Σηκήο 

 

Μέζνδνο κε Δηζαγσγή Πεξηνξηζκώλ 

ηελ πεξίπησζε ηεο κεζφδνπ Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκώλ έρνπκε ηνπο 

ηέζζεξηο ηχπνπο: αθξηβήο ηηκή (E), εχξνο κε θαηψηαην φξην (L), εχξνο κε 

αλψηαην φξην (U) θαη εχξνο κε θαηψηαην θαη αλψηαην φξην (LU), ψζηε ν 

Αιγόξηζκνο πζηάζεσλ Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ λα ππνινγίζεη επηηπρψο ηελ 

θαηαιιειφηεηα. Ο εξγνδφηεο επηιέγεη γηα θάζε απαίηεζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνλ 

πεξηνξηζκφ πνπ ζεσξεί σο θαηαιιειφηεξν. Έρνπκε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (S1) → αθξηβήο ηηκή (Δ) 

Γεμηόηεηα 
Δξγαζία 

No5 
Δξγαζία 

No11 
Δξγαζία 

No14 
Δξγαζία 

No22 
Δξγαζία 

No35 

𝑆1 10 20 10 10 10 

𝑆2 6 10 10 4 4 

𝑆3 10 20 20 10 10 

𝑆4 20 10 10 20 20 

𝑆5 10 10 5 10 0 

𝑆6 20 20 20 10 10 

𝑆7 0 0 0 0 10 

𝑆8 10 10 10 10 10 
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Πίλαθαο 12. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή ησλ 5 Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαζηψλ κε ηελ έλδεημε ηνπ 
πεξηνξηζκνχ 

 

Δξγαζία 
Σηκή 

Καηαιιειόηεηαο 

Απόθαζε Τπνςήθηνπ 
Δξγαδόκελνπ 

No 44 +11,1555 ΝΑΗ 

No 39 +7,0711 ΝΑΗ 

No 08 +4,2829 ΝΑΗ 

No 31 +0,7703 ΝΑΗ 

No 19 -3,0000 ΟΥΗ 

Πίλαθαο 13. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζεο 1-Ν κε ηελ Μέζνδν Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ 

 

 β) Πξνεγνχκελε Δκπεηξία (S2) → θαηψηαην φξην (L) 

 γ) Ξέλεο Γιψζζεο (S3) → θαηψηαην φξην (L) 

 δ) Πξνγξακκαηηζηηθέο Γλψζεηο (S4) → θαηψηαην φξην (L) 

 ε) Γλψζεηο Γηθηχσλ (S5) → θαηψηαην φξην (L) 

 ζη) Γλψζεηο Σερληθήο Τπνζηήξημεο (S6) → θαηψηαην φξην (L) 

 δ) Γλψζεηο Γηαρείξηζεο Έξγνπ (S7) → θαηψηαην φξην (L)  

 ε) Ζιηθία (S8) → θαηψηαην θαη αλψηαην φξην (LU) 

Γεμηόηεηα 
Δξγαζία 

No8 
Δξγαζία 

No19 
Δξγαζία 

No31 
Δξγαζία 

No39 
Δξγαζία 

No44 

𝑆1 − (𝐸) 20 20 20 20 10 

𝑆2 − (L) 10 12 8 8 6 

𝑆3 − (L) 30 30 30 30 20 

𝑆4 − (L) 10 20 20 20 10 

𝑆5 − (L) 5 10 20 5 10 

𝑆6 − (L) 0 10 0 10 5 

𝑆7 − (L) 10 0 5 0 0 

𝑆8 − (LU) 10 8 10 10 10 
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ηνλ Πίλαθα 12 απνηππψλνληαη νη ηηκέο ησλ πέληε επηθξαηέζηεξσλ 

εξγαζηψλ βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε θαζψο θαη ν πεξηνξηζκφο πνπ 

έρεη ζέζεη ζε θάζε δεμηφηεηα. Μεηά ηελ εθηέιεζε παξάγεηαη κηα ηαμηλνκεκέλε 

ιίζηα κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο εξγαδφκελνο είλαη 

θαηαιιειφηεξνο. ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη νη 5 επηθξαηέζηεξεο ζέζεηο, 

πνπ απνηεινχλ θαη ηελ κνξθή ζπζηάζεσλ. 

 

ύγθξηζε Απνηειεζκάησλ  

πγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίπησζε ζρέζεο Έλαο 

Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο (1-Ν) δηαπηζηψλνπκε αξρηθά ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζχζηαζεο. Ζ πξψηε κέζνδνο ηεο αθξηβνχο 

ηηκήο εληνπίδεη ην πφζν φκνηνο (ή αλφκνηνο) είλαη ν ππνςήθηνο κε κία ζέζε 

εξγαζίαο, ελψ ε δεπηεξε πξνηεηλφκελε κέζνδνο εληνπίδεη πφζν θαηάιιεινο είλαη 

ν ππνςήθηνο γηα κία ζέζε εξγαζίαο. Ζ πξνηεηλφκελε κέζνδνο δελ θαηαξγεί ηελ 

ηερληθή ηεο νκνηφηεηαο αιιά ηελ επεθηείλεη θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, φπσο άλσ 

φξην, θάησ φξην θαη θιεηζην δηάζηεκα. Οπζηαζηηθά ε πξνζεγγηζε καο 

ελζσκαηψλεη ηελ νκνηφηεηα σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο θαη ζπλζέηεη ηνλ 

Αιγόξηζκν ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ.  

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – 

Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο (1-Ν), ε δπλακηθή ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ 

Γηαζηάζεσλ αλαπηχζζεηαη πιήξσο φηαλ νη εξγαζίεο αθνξνχλ ηνλ ίδην 

επηζηεκνληθφ ηνκέα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, φπνπ νη εξγαζίεο είλαη απφ 

δηαθνξεηηθά πεδία, ηφηε εμ’ αξρήο εμαηξνχληαη φιεο νη ζέζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ηνπ ππνςήθηνπ. Ζ εμαίξεζε κπνξεί λα πινπνηεζεί θαη 

κε έλα απιφ εξψηεκα SQL37 ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Παξνι’ 

απηά δελ πθίζηαηαη θαλέλαο πεξηνξηζκφο ζηελ εθαξκνγή ηεο πξνηεηλφκελεο 

κεζφδνπ θαη ζε δεδνκέλα κε ζπλαθνχο εξγαζηαθνχ ηνκέα. 

                                                           
37

 H SQL (Structured Query Language) είλαη κία γιψζζα ππνινγηζηψλ, πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε 

δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ζε έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε νπνία, 
βαζίζηεθε ζηε ζρεζηαθή άιγεβξα. 
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ 

(Πίλαθαο 11, 13) ζηελ ηειηθή ιίζηα πξνηάζεσλ, ε πξψηε κέζνδν αθξηβνύο ηηκήο 

είρε επζηνρία 2 ζηηο 5 εξγαζίεο, δειαδή (40%), ελψ ε δεχηεξε κέζνδνο είρε 

επζηνρία 4 ζηηο 5 εξγαζίεο, δειαδή (80%). Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά ζηελ 

επζηνρία ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ κεζφδσλ θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ δπλαηφηεηα θαιχηεξεο πξνζαξκνγήο ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ππνςήθηνπ 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ εξγαζηψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ.  

Δλ θαηαθιείδη επηζεκαίλεηαη ε επθακςία, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε 

επζηνρία ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ ηεζέλησλ πεξηνξηζκψλ. Οη πέληε (5) 

πξνηεηλφκελεο εξγαζίεο ηεο κεζφδνπ εηζαγσγήο πεξηνξηζκώλ είλαη εθείλεο ζηηο 

νπνίεο ην άηνκν πνπ αλαδεηά εξγαζία, ζα πξέπεη αξρηθά λα απεπζπλζεί, θαζψο 

εκθαλίδεηαη σο θαηαιιειφηεξν. Δάλ δελ ηνλ θαιχπηεη θακία απφ ηηο πξψηεο 

πέληε, πξνρσξάεη ζηηο επφκελεο πέληε πξνηάζεηο. Γειαδή, ην ζχζηεκα δελ 

απνθαζίδεη γηα ην ππνςήθην, αιιά ηνλ βνεζάεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο επηινγήο 

ηνπ, πξνζθέξνληαο ηνπ εμαηνκηθεπκέλεο θαη ρξήζηκεο πξνηάζεηο. 

 

7.4 Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε ρέζεο «N-1» Πνιινί Τπνςήθηνη 

Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε Δξγαζίαο 

Ζ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε 

Δξγαζίαο (Ν-1) είλαη ε θιαζηθή κνξθή ηνπ πξνβιήκαηνο καο. Οη εξγνδφηεο, απφ 

ηνπο νπνίνπο μεθίλεζε ην πξφβιεκα ηεο αλαδήηεζεο θαηάιιεινπ εξγαδνκέλνπ, 

νδήγεζαλ ηα πξψηα ζπζηήκαηα ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε, θαζψο ην πιήζνο ησλ 

ππνςεθίσλ απμάλνληαλ δξακαηηθά, κεηψλνληαο παξάιιεια ην πνζνζηφ 

απνηειεζκαηηθψλ αλαδεηήζεσλ.  

ε θάζε πεξίπησζε εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ, ε ζέζε εξγαζίαο, ελψ 

πνζνηηθνπνηείηαη κε ηνλ ίδην βαζκνινγηθφ πίλαθα (ζηελ πεξίπησζε καο είλαη ν 

Πίλαθαο 2), δηαθνξνπνηείηαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ δεμηνηήησλ απφ ηνλ εξγνδφηε, 

ιφγσ χπαξμεο ή κε πεξηνξηζκψλ. Αλαιπηηθά ε θάζε κέζνδνο γηα ηε ζρέζε  
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Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν MSc (20pts) 1 20 

Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ 
Middle programmer 

(10pts) 
1 10 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία 5 έηε (10pts) 1 10 

Ζιηθία 25-30 εηψλ (10pts) 1 10 

Πίλαθαο 14. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο ζηελ ρέζε Ν-1 κε ηελ 
Μέζνδν ηεο Αθξηβνχο Σηκήο 

 

ID Τπνςεθίνπ Σειηθή βαζκνινγία Κξίζε Δξγνδόηε 

No 16 0,0000 ΟΥΗ 

No 39 +5,0000 ΝΑΗ 

No 13 +5,4772 ΝΑΗ 

No 14 +6,4031 ΝΑΗ 

No 03 +6,7082 ΝΑΗ 

No 53 +6,7082 ΝΑΗ 

No 08 +7,8102 ΟΥΗ 

No 38 +8,0623 ΟΥΗ 

No 58 +9,2736 ΟΥΗ 

No 59 +9,434 ΟΥΗ 

Πίλαθαο 15. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-1 κε ηελ Μέζνδν Αθξηβνύο Σηκήο 

 

Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε Δξγαζίαο (Ν-1) παξνπζηάδεηαη 

παξαθάησ. 

Μέζνδνο Αθξηβνύο Σηκήο 

ηελ κέζνδν ηεο αθξηβνύο ηηκήο  ε δνκεκέλε κνξθή ηεο ζέζεσο εξγαζίαο 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ ζεκεηαθή (αθξηβήο) ηηκή θαη 

αθνινπζνχλ ηνλ βαζκνινγηθφ Πίλαθα 2. Οη δεμηφηεηεο είλαη: 
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ID 
Τπνςεθίνπ 

Μνξθσηηθό 
Δπίπεδν 

Γλώζεηο 
Πξνγξακκαηηζκνύ 

Δξγαζηαθή 
Δκπεηξία 

Ζιηθία 

No 03 20 5 8 6 

No 08 20 5 4 10 

No 13 20 5 8 9 

No 14 20 5 6 10 

No 16 20 10 10 10 

No 38 20 5 4 8 

No 39 20 5 10 10 

No 53 20 5 14 8 

No 58 20 5 4 5 

No 59 20 5 2 10 

Πίλαθαο 16. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή ησλ 10 Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαδνκέλσλ 
ζηελ Πεξίπησζε ηεο ρέζεο Ν-1 κε ηελ Μέζνδν Αθξηβνχο Σηκήο 

 

 α) Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 

 β) Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ 

 γ) Δξγαζηαθή Δκπεηξία 

 δ) Ζιηθία 

 

Αλαιπηηθά, ην επίπεδν θάζε δεμηφηεηαο, ε ζεκεηαθή απαίηεζε γηα ηε 

δεμηφηεηα, ην βάξνο θαη ε ηειηθή ηηκή θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 14. Δπνκέλσο, γηα 

ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο ζέζεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα δηάλπζκα ηεζζάξσλ 

(4) δηαζηάζεσλ (𝐽i) 𝜇𝜀 i = 1, 2, 3, 4.  Κάζε ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο πξνθχπηεη σο 

εμήο:  ei = ji  ×  wi, φπνπ (𝐽i) ε ηηκή ηεο απαίηεζεο θαη  (wi), ην βάξνο πνπ ζέηεη ν 

εξγνδφηεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. 

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ κέηξνπ νκνηφηεηαο, νη δέθα (10) νκνηφηεξνη 

ππνςήθηνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15, 

ελψ ζηνλ Πίλαθα 16 παξνπζηάδνπκε ηηο ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 
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Γεμηόηεηα 
(Πεξηνξηζκόο) 

Δπίπεδν Γεμηόηεηαο 
(Σηκή) 

Βάξνο 
Σειηθή 

Σηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 
(θάησ φξην) 

MSc (20pts) 1 20 

Γλψζεηο Πξνγξακκαηηζκνχ 
(αθξηβήο ηηκή) 

Middle programmer 
(10pts) 

1 10 

Δξγαζηαθή Δκπεηξία 
(πάλσ φξην) 

5 έηε (10pts) 1 10 

Ζιηθία 
(θιεηζηφ δηάζηεκα) 

25-30 εηψλ (10pts) 1 10 

Πίλαθαο 17. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο ρέζεο Ν-1 κε ηελ 
Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ. 

 

ID Υποψηφίοσ  Τελική βαθμολογία Κξίζε Δξγνδόηε 

No 55 +13,2 ΝΑΗ 

No 24 +7,40 ΝΑΗ 

No 42 +7,40 ΝΑΗ 

No 23 +6,00 ΝΑΗ 

No 49 +5,00 ΝΑΗ 

No 26 +4,80 ΝΑΗ 

No 30 +3,40 ΝΑΗ 

No 01 +2,00 ΝΑΗ 

No 40 -0,40 ΟΥΗ 

No 20 -1,00 ΟΥΗ 

Πίλαθαο 18. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-1 κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο 
Πεξηνξηζκψλ 

 

Μέζνδνο κε Δηζαγσγή Πεξηνξηζκώλ 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηελ πξνζέγγηζή καο φπνπ ε χζηαζε Δξγαζίαο 

βαζίδεηαη ζε πεξηνξηζκνχο, ε δνκεκέλε κνξθή πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα 17. Οη 

ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο παξαθάησ κνξθέο:  
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ID 
Τπνςεθίνπ 

Μνξθσηηθό 
Δπίπεδν 

Γλώζεηο 
Πξνγξακκαηηζκνύ 

Δξγαζηαθή 
Δκπεηξία 

Ζιηθία 

No 01 10 10 2 10 

No 20 10 5 4 10 

No 23 10 20 16 10 

No 24 10 5 14 8 

No 26 10 10 8 6 

No 30 10 5 10 8 

No 40 10 20 12 7 

No 42 10 5 14 8 

No 49 10 5 10 10 

No 55 10 10 14 9 

Πίλαθαο 19. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή ησλ 10 Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ 
Πεξίπησζε ηεο ρέζεο Ν-1 κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ 

 

αθξηβήο ηηκή (E), εχξνο κε θαηψηαην φξην (L), εχξνο κε άλσ φξην (U) θαη εχξνο 

ηφζν κε θαηψηεξν φζν θαη κε ην αλψηεξν φξην (LU), ελψ δηαζέηνπλ θαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν βάξνο.  

Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ, νη 

δέθα θαηαιιειφηεξνη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε εξγαζίαο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 17, ελψ ζηνλ Πίλαθα 18 βιέπνπκε ηηο ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

 

ύγθξηζε Απνηειεζκάησλ  

Οη ηειηθέο βαζκνινγίεο ησλ δχν κεζφδσλ δηαθέξνπλ δξακαηηθά. Απηφ 

είλαη αλακελφκελν, θαζφζνλ ε κέζνδνο αθξηβνύο ηηκήο βξίζθεη ππνςεθίνπο φζν 

ην δπλαηφλ νκνηφηεξνπο κε ηε ζέζε εξγαζίαο, ελψ ε κέζνδνο εηζαγσγήο 

πεξηνξηζκώλ βξίζθεη ππνςεθίνπο φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξνπο γηα ηε ζέζε 

εξγαζίαο, βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ πεξηνξηζκψλ ηνπ εξγνδφηε.  

Δπίζεο, θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζρέζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηελ 

πξψηε κέζνδν νη ηειηθέο βαζκνινγίεο είλαη φινη ζεηηθνί αξηζκνί (θαζψο 

απεηθνλίδνπλ απνζηάζεηο), ελψ ζηελ δεχηεξε κέζνδν έρνπκε ζεηηθνχο θαη 
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αξλεηηθνχο αξηζκνχο, πνπ δειψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα 

αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, ε επθακςία ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ ζηελ 

απνηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε γηα κηα ζέζε εξγαζίαο θαη ε 

παξαζηαηηθόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ (θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο, δελ θαιχπηεη ηηο 

απαηηήζεηο θαη πφζν) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο ππνςεθίνπ 

γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, είλαη δχν ζπκπεξάζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε ζρέζεο «Ν-1» 

Ζ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ 

θαζνξίδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνλ ηνκέα αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο, δεκηνπξγεί λέεο ηερληθέο απνηππψζεηο ηεο θαηαιιειφηεηαο. Ζ 

επζηνρία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεζφδνπ εηζαγσγήο πεξηνξηζκψλ είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν αθξηβνχο ηηκήο. χκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ 

εξγνδφηε ε πξψηε κέζνδνο ζηελ ηειηθή ιίζηα ζπζηάζεσλ είρε 5 εξγαδφκελνπο 

απφ ηνπο 10, πνπ ζπλέπηπηαλ κε απηνχο πνπ ζα εξεπλνχζε αξρηθά ν εξγνδφηεο, 

δειαδή είρε επζηνρία ζπζηάζεσλ 50%. Ζ δεχηεξε κέζνδνο είρε ζηελ ηειηθή ιίζηα 

ζπζηάζεσλ 8 εξγαδφκελνπο απφ ηνπο 10 λα ζπκπίπηνπλ κε απηνχο πνπ ζα 

εξεπλνχζε αξρηθά ν εξγνδφηεο, δειαδή είρε επζηνρία ζπζηάζεσλ 80%. Δίλαη 

εκθαλέο φηη νη πξνηάζεηο ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ θαη 

ζε απηή ηελ πεξηπηψζε ζρέζεο είλαη πην θνληά ζηηο πξαγκαηηθέο αλαδεηήζεηο ηνπ 

εξγνδφηε. 

 

7.5 Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε ρέζεο «N-N» Πνιιέο Θέζεηο 

Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη 

Ζ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη 

Δξγαδόκελνη «Ν-Ν» είλαη ε πνιππινθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

ηξεηο ζρέζεηο «1-1», «1-Ν» θαη «Ν-1». Δκθαλίδεη έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα 

ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, εθείλν ηεο πξόθιεζεο ζπλσζηηζκνύ38. Δπνκέλσο, ε 

                                                           
38

 τα Συςτήματα Σφςταςησ το πρόβλθμα του ςυνωςτιςμοφ (crowd problem) αφορά ςτθν περίπτωςθ 
αντικειμζνου, το οποίο ςυνεχωσ προκρίνεται των υπολοίπων. Δθλαδι, δεν αφινει «χϊρο» ςε άλλα 
αντικείμενα να εμφανιςτοφν μπροςτά ςτθν τελικι λίςτα προτάςεων, ςυνικωσ λογω πολφ δυνατϊν 
χαρακτθριςτικϊν (Morishita, 2017).  
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απνθπγή ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ ζπλσζηηζκνύ είλαη ν βαζηθφο καο ζηφρνο, 

παξάιιεια κε ηελ εχξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο.  

Ζ ιχζε πνπ εθαξκφδνπκε ζην πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα είλαη λα 

κεηαηξέςνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρέζεο «Ν-Ν» ζε πξφβιεκα ζρέζεο «Ν-

1» θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηψζνπκε ηηο πξνηάζεηο ζηελ ηειηθή ιίζηα κε ηε ρξήζε 

θάπνηνπ θίιηξνπ. Γειαδή, γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο βξίζθνπκε ηνλ πίλαθα 

πξνηάζεσλ γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, ζαλ λα ήηαλ ε κνλαδηθή 

εξγαζία θαη έπεηηα σο θίιηξν εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο πξνηεξαηόηεηαο 

ζηειέρσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ειάρηζην απνδεθηό όξην πξνζόλησλ. Με ηελ 

πξνζέγγηζε απηή παξάγεηαη έλαο πίλαθαο ζπζηάζεσλ γηα θάζε εξγαζία, ρσξίο λα 

εκθαλίδεη ηνλ ππνςήθην κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα πξψην ζε φιεο ηηο ιίζηεο 

πξφηαζεο έθαζηεο εξγαζίαο. Ζ πξνηεξαηόηεηα ζηειέρσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ειάρηζην απνδεθηό όξην πξνζόλησλ, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο πξόθιεζεο 

ζπλσζηηζκνύ, θαζψο θηιηξάξεη ηνπο ππνςεθίνπο, εκπνδίδνληαο ην ίδην άηνκν λα 

πξνθξίλεηαη ζπλερψο. Οπφηε νη επηζπκεηέο αλαθαηαηάμεηο ησλ ππνςεθίσλ 

επηηπγράλνληαη θαη πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο ιίζηεο ζχζηαζεο γηα θάζε εξγαζία. 

ε θάζε πεξίπησζε κεζφδνπ έρνπκε 60 ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο θαη 4 

ζέζεηο εξγαζίαο πξνο ζηειέρσζε. Πνζνηηθνπνηνχληαη νη νληφηεηεο βάζεη ηνπ 

βαζκνινγηθνχ Πίλαθα 2 θαη νξίδεηαη ε ζεηξά ζηειέρσζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ 

εξγνδφηε ζχκθσλα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα θάζε ζέζεο γηα ηελ εηαηξία θαη επίζεο 

νξίδεηαη έλα θαηψηεξν φξην θαηαιιειφηεηαο. ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο 

παξνπζηάδνληαη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα αλαιπηηθά. 

 

Μέζνδνο Αθξηβνύο Σηκήο 

ηελ κέζνδν ηεο αθξηβνχο ηηκήο θαηαζθεπάδνπκε ηε δνκεκέλε κνξθή 

ησλ δηαζέζηκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Ζ πξψηε εξγαζία Νν1 είλαη κηα 

ζέζε, πνπ δελ απαηηεί ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο ή πξνυπεξεζία, ελψ ε ηειεπηαία 

εξγαζία Νν4 είλαη κηα εμεηδηθεπκέλε ζέζε πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθέο ηθαλφηεηεο. 

Οη Νν2 θαη Νν3 εξγαζίεο θιηκαθψλνληαη αλάινγα. Δπίζεο, θάζε ραξαθηεξηζηηθφ 

έρεη κηα αθξηβήο ηηκή θαη ζπγθεθξηκέλν βάξνο (Πίλαθεο 20-23). 
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Δξγαζία Νν1 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 10 1 10 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο 5 1 5 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία 2 1 2 

Ζιηθία 7 0.8 5,6 

Πίλαθαο 20. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν1 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχο Σηκήο 

 

Δξγαζία Νν2 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 20 1 20 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο 10 1 10 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία 10 1 10 

Ζιηθία 10 0.8 8 

Πίλαθαο 21. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν2 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχο Σηκήο. 

 

Δξγαζία Νν3 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 20 1 20 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο 20 1 20 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία 14 1 14 

Ζιηθία 10 0.8 8 

Πίλαθαο 22. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν3 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχο Σηκήο. 
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Δξγαζία Νν4 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν 30 1 30 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο 10 1 10 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία 10 1 10 

Ζιηθία 6 0.8 4,8 

Πίλαθαο 23. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν4 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχο Σηκήο 

 

Δξγαζία Νν1 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 59 +13,4 

No 38 +13,8 

No 58 +14,6 

No 08 +15,4 

No 14 +17,4 

No 39 +17,4 

No 03 +17,8 

No 53 +17,8 

Πίλαθαο 24. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχ 
Σηκήο γηα ηελ Δξγαζία Νν1. 

 

Δξγαζία Νν2 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 66 +6,0 

No 13 +7,8 

No 52 +8,6 

No 53 +8,6 

No 14 +9,0 

No 39 +9,0 

No 03 +10,2 

No 08 +11,0 

Πίλαθαο 25. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχ 
Σηκήο γηα ηελ Δξγαζία Νν2. 
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Δξγαζία Νν 3 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 66 +8,0 

No 52 +12,6 

No 46 +13,0 

No 50 +16,4 

No 13 +21,8 

No 53 +22,6 

No 14 +23,0 

No 39 +23,0 

Πίλαθαο 26. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχ 
Σηκήο γηα ηελ Δξγαζία Νν3 

Δξγαζία Νν4 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 05 +0.8 

No 50 +10.8 

No 03 +17 

No 52 +18.6 

No 53 +18.6 

No 66 +19.2 

No 13 +19.4 

No 58 +21.8 

Πίλαθαο 27. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχ 
Σηκήο γηα ηελ Δξγαζία Νν4 

ID 
Τπνςεθίνπ 

Μνξθσηηθό 
Δπίπεδν 

Γλώζε 
Αγγιηθήο 
Γιώζζαο 

Μεηαθξαζηηθή 
Δκπεηξία 

Ζιηθία 

No 03 20 5 8 6 

No 05 30 10 10 7 

No 08 20 5 4 10 

No 13 20 5 8 9 

No 14 20 5 6 10 

No 27 20 40 10 10 

No 38 20 5 4 8 

No 39 20 5 6 10 

No 46 20 20 6 10 

No 50 20 20 12 7 

No 52 20 15 8 8 

No 53 20 5 8 8 

No 58 20 5 4 5 

No 59 20 5 2 10 

No 66 20 15 11 10 

Πίλαθαο 28. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ 
Πεξίπησζε ηεο ρέζεο Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Αθξηβνχ Σηκήο 
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Δξγαζία 
Οκνηόηεξνο 
Τπνςήθηνο 

Κξίζε Δξγνδόηε 

Νν 1 ID-59 ΟΥΗ 

Νν 2 ID-66 ΟΥΗ 

Νν 3 ID-66 ΝΑΗ 

Νν 4 ID-05 ΟΥΗ 

Πίλαθαο 29. Σειηθή Αλάζεζε ζηελ Πεξίπησζε ηεο ρέζεο Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο 
Αθξηβνχ Σηκήο 

 

Καη εδψ, φπσο θαη ζε φια ηα πεηξάκαηά καο, ε δνκή ηνπ πξνθίι ησλ 

ππνςεθίσλ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληηζηνηρία κε ηελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεσο 

εξγαζίαο, ψζηε λα κπνξεί εθαξκνζηεί ην κέηξν νκνηφηεηαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα γίλεη ε ίδηα δηεξγαζία κεηαηξνπήο ησλ δεδνκέλσλ ζε κηα έθθξαζε πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνλ αιγφξηζκν. Οπφηε, ε θάζε εξγαζία αλαπαξίζηαηαη 

απφ έλα πίλαθα (Ji) με i = 1, 2, 3, 4,   φπνπ θάζε ζηνηρείν ηνπ ζα έρεη κηα ηηκή vi θαη 

έλα βάξνο wi, ελψ ji = vi × wi ζα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ.  

Ο αληίζηνηρνο πίλαθαο S =  s1, s2, s3, s4  ζα αλαπαξηζηά ηνπο 

ππνςεθίνπο, φπσο θαη ζην πξνεγνχκελν πείξακα. Μεηά ηελ εθηέιεζε, νη 

θνξπθαίνη ππνςήθηνη πνπ είλαη νη πιένλ φκνηνη γηα θάζε κία απφ ηηο ζέζεηο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 24-27, ελψ ζηνλ Πίλαθα 28 βιέπνπκε  

ηηο ηηκέο ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Ζ ηειηθή αλάζεζε θαζψο θαη ε θξίζε ηνπ εξγνδφηε 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 29. 

 

Μέζνδνο κε Δηζαγσγή Πεξηνξηζκώλ 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αθνινπζψληαο ηελ κέζνδν εηζαγσγήο 

πεξηνξηζκώλ, θαηαζθεπάδνπκε ηε δνκεκέλε κνξθή ησλ δηαζέζηκσλ εξγαζηψλ. Οη 

ηηκέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρνπλ κία απφ ηηο ηέζζεξηο κνξθέο: αθξηβή ηηκή (E), 

εχξνο κε θαηψηαην φξην (L), εχξνο κε αλψηεξν φξην (U), εχξνο κε θαηψηαην θαη 

αλψηεξν φξην (LU) (Πίλαθεο 30-33). Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, νη 

θνξπθαίνη ππνςήθηνη, πνπ είλαη νη πιένλ θαηάιιεινη γηα ηηο ζέζεηο εξγαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 34-37, κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπο αλαιπηηθά λα  
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Δξγαζία Νν1 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (U) 10 1 10 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο(E) 5 1 5 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία (L) 2 1 2 

Ζιηθία (LU) 7 0.8 5,6 

Πίλαθαο 30. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν1 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ 

 

Δξγαζία Νν 2 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (U) 20 1 20 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο(E) 10 1 10 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία (L) 10 1 10 

Ζιηθία (LU) 10 0.8 8 

Πίλαθαο 31. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν2 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ. 

 

Δξγαζία Νν 3 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (U) 20 1 20 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο(E) 20 1 20 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία (L) 14 1 14 

Ζιηθία (LU) 10 0.8 8 

Πίλαθαο 32. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν3 γηα ηελ Πεξίπησζε ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ. 
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Δξγαζία Νν 4 

Γεμηόηεηα Σηκή Βάξνο 
Σειηθή 

ηηκή (pts) 

Μνξθσηηθφ Δπίπεδν (U) 30 1 30 

Γλψζε Αγγιηθήο Γιψζζαο(E) 10 1 10 

Μεηαθξαζηηθή Δκπεηξία (L) 10 1 10 

Ζιηθία (LU) 6 0.8 4,8 

Πίλαθαο 33. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Απαηηήζεσλ Θέζεο Δξγαζίαο Νν4 γηα ηελ Πεξίπησζε ηεο 
ρέζεο Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ. 

 

Δξγαζία Νν1 

ID Τπνςεθίνπ Σειηθή βαζκνινγία 

No 13 -3,0 

No 53 -3,0 

No 03 -3,8 

No 14 -5,8 

No 39 -5,8 

No 08 -6,2 

No 38 -7,0 

No 58 -8,6 

Πίλαθαο 34. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο 
Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ γηα ηελ Δξγαζία Νν1 

 

Δξγαζία Νν2 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 13 +3,0 

No 53 +2,2 

No 14 +1,0 

No 39 +1,0 

No 03 +0,6 

No 08 -1,0 

No 50 -1,6 

No 38 -1,8 

Πίλαθαο 35. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ 
Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ γηα ηελ Δξγαζία Νν2 
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Δξγαζία Νν3 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 03 +9 

No 13 +9 

No 53 +9 

No 14 +7 

No 39 +7 

No 50 +6 

No 08 +5 

No 38 +5 

Πίλαθαο 36. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν 
ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ γηα ηελ Δξγαζία Νν3 

 

Δξγαζία Νν4 

ID Υποψηφίοσ Τελική βαθμολογία 

No 03 +13 

No 13 +13 

No 53 +13 

No 14 +11 

No 39 +11 

No 50 +10 

No 08 +9 

No 38 +9 

Πίλαθαο 37. Απνηειέζκαηα χζηαζεο ζηελ ρέζε Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν 
ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ γηα ηελ Δξγαζία Νν4 

 

ID 
Τπνςεθίνπ 

Μνξθσηηθό 
Δπίπεδν 

Γλώζε 
Αγγιηθήο  

Μεηαθξαζηηθή 
Δκπεηξία 

Ζιηθία 

No 03 20 5 8 6 

No 05 30 10 10 7 

No 08 20 5 4 10 

No 13 20 5 8 9 

No 14 20 5 6 10 

No 27 20 40 10 10 

No 38 20 5 4 8 

No 39 20 5 6 10 

No 46 20 20 6 10 

No 50 20 20 12 7 

No 52 20 15 8 8 

No 53 20 5 8 8 

No 58 20 5 4 5 

No 59 20 5 2 10 

No 66 20 15 11 10 

Πίλαθαο 38. Πνζνηηθή Πεξηγξαθή Δπηθξαηέζηεξσλ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Πεξίπησζε ηεο ρέζεο 
Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν ηεο Δηζαγσγήο Πεξηνξηζκψλ 
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Θέζε Δξγαζίαο 
Καηαιιειόηεξνο 

Τπνςήθηνο 
Κξίζε 

Δξγνδόηε 

Νν 1 ID-14 ΝΑΗ 

Νν 2 ID-53 ΝΑΗ 

Νν 3 ID-13 ΟΥΗ 

Νν 4 ID-03 ΝΑΗ 

Πίλαθαο 39 Σειηθή Αλάζεζε ζηελ Πεξίπησζε ηεο ρέζεο Ν-Ν κε ηελ Μέζνδν Δηζαγσγήο 
Πεξηνξηζκψλ. 

 

εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 38. Ζ ηειηθή αλάζεζε κε ηελ θξίζε ηνπ εξγνδφηε 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 39. 

 

ύγθξηζε Απνηειεζκάησλ 

Ζ θαηλνηνκία ηεο πξνζέγγηζήο καο είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιχλνπκε 

ηηο ηζνπαιίεο. ε έλα ζελάξην κε πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη πνιινχο 

ππνςεθίνπο, εθηεινχκε ηνλ αιγφξηζκφ καο γηα θάζε αλαδεηεηή εξγαζίαο θαη γηα 

θάζε ζέζε εξγαζίαο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη έλα 

ηέηνηνπ είδνπο απνηέιεζκα, φπνπ έλαο κφλν ππνςήθηνο είλαη βέιηηζηνο θαη 

θαηαιιειφηεξνο γηα δηαθνξεηηθέο ζέζεηο (πξφβιεκα ζπλσζηηζκνχ). Γηα λα 

ιχζνπκε έλα ηέηνην πξφβιεκα, ηαμηλνκνχκε ηνλ θαηάινγν ησλ δηαζέζηκσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο. Όηαλ ν αιγφξηζκφο καο πξνηείλεη 

ηνλ ίδην ππνςήθην γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο, ε ζέζε πνπ είλαη πην 

ζεκαληηθή ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί πξψηα. Δάλ κηα εξγαζία πξέπεη λα 

θαιπθζεί απφ έλαλ ππνςήθην πνπ δελ είλαη πιένλ δηαζέζηκνο, ηφηε κε ζεηξά 

ζπνπδαηφηεηαο ζα πξνζιεθζεί ν ακέζσο επφκελνο θαιχηεξνο ππνςήθηνο.  

Δπίζεο, παξαηεξνχκε φηη έρνπκε παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε ζρέζεο (1-N), πξάγκα απφιπηα ινγηθφ, θαζψο 

νπζηαζηηθά εθηεινχκε ηνλ αιγφξηζκφ καο γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο θαη γηα φινπο 

ηνπο δηαζέζηκνπο εξγαδφκελνπο. 

Ζ επζηνρία ηεο κεζφδνπ καο είλαη θαη εδψ αηζζεηή. χκθσλα κε ηελ 

θξίζε ηνπ εξγνδφηε, ζηελ πεξίπησζε ηεο αθξηβνχο ηηκήο θαη ρσξίο ηελ 

εθαξκνγήο ησλ θίιηξσλ ηεο πξνηεξαηόηεηα ζηειέρσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
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ειάρηζην απνδεθηό όξην πξνζόλησλ, ην πξφβιεκα ηνπ ζπλσζηηζκνύ είλαη 

ππαξθηφ, ν ίδηνο ππνςήθηνο εκθαλίδεηαη δχν θνξέο. Δπίζεο, ε επζηνρία ησλ 

πξνηάζεσλ είλαη κεησκέλε, 1 ζηηο 4 εξγαζίεο (25%) ζπκπίπηνπλ κε ηελ ηειηθή 

θξίζε ηνπ εξγνδφηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κέζνδνο ηεο εηζαγσγήο 

πεξηνξηζκψλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ ηεο πξνηεξαηόηεηαο ζηειέρσζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ειάρηζην απνδεθηό όξην πξνζόλησλ επηθέξεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηεο απνθπγήο ζπλσζηηζκνύ θαη απμάλεη ηελ επζηνρία ησλ 

απνηειεζκάησλ, έρνπκε 3 ζηηο 4 εξγαζίεο (75%) λα ζπκπίπηνπλ κε ηελ ηειηθή 

θξίζε ηνπ εξγνδφηε. 

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ε ίδηα πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε ηελ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ νκνηφηεηαο, κε απνηειέζκαηα ζρεδφλ φκνηα 

(Jaeger 2008; Oberski 2015). Δπηβεβαηψλεηαη ινηπφλ, φηη ην κέηξν νκνηφηεηαο 

δελ επεξεάδεη δξαζηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ ζπζηάζεσλ. Παξφια απηά ν ζθνπφο 

ηεο δηαηξηβήο δελ είλαη λα απνδεηρζεί ν ηζρπξηζκφο ηεο νκνηφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ νκνηφηεηαο, νπφηε δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη πεξαηηέξσ αλαθνξά. 
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«Η δε μελέηη θύζεφς αγαθά πλείομα δφρείηαι»  

Επίταρμος 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Δξεπλα 

 

8.1 Κύξηα εκεία Γηαηξηβήο 

ηελ παξνχζα Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, παξνπζηάζακε ηηο βαζηθέο αξρέο 

ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ, νη νπνίεο ζπλνπηηθά είλαη:  

α) Οη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη 

ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδφκελνπ:  

1) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Μία Θέζε Δξγαζίαο, «1-1». 

2) Έλαο Αλαδεηεηήο Δξγαζίαο – Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο, 

«1-Ν». 

3) Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη - Μία Θέζε Δξγαζίαο, 

«Ν-1». 

4) Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκε-

λνη, «Ν-Ν». 
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β) Σελ αλάγθε γλψζεο ζε βάζνο ηνπ ηνκέα αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

θαη εξγνδνζίαο. Απφ απηή ηε γλψζε θαζνξίδεηαη θαη εμαξηάηαη ε δνκή ηνπ 

θαηαζθεπαζκέλνπ κνληέινπ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηαδηθαζία ησλ πξνηάζεσλ. 

γ) Ζ ζπλάξηεζε ρξεζηηθφηεηαο, πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα λα 

ππνινγηζηεί ε θαηαιιειφηεηα θαη λα επηηεπρζεί ε εμαηνκίθεπζε, είλαη ε «θαξδηά» 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο. Ο Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ 

απνηειεί ηε δηθή καο πξφηαζε ζηελ εχξεζε ρξήζηκσλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ 

εξγαζηψλ θαη εξγαδνκέλσλ.  

δ) Δπηζεκάλζεθε ε ζπνπδαηφηεηα χπαξμεο ελφο καζεκαηηθνχ 

νξηζκνχ ηνπ πξνβιήκαηνο Αλαδήηεζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ. Ο νξηζκφο πνπ 

πξνηείλακε πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο ησλ νληνηήησλ, ππαγνξεχεη ηε ζε βάζνο 

γλψζε ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα θαη αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο ζπλάξηεζεο 

ρξεζηηθφηεηαο. Δπίζεο, ζθηαγξαθεί ηελ αξρηηεθηνληθή πνπ νθείιεη έλα χζηεκα 

χζηαζεο λα αθνινπζεί. Σν γεγνλφο απηφ καο νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Αξρηηεθηνληθήο Τςεινύ Δπηπέδνπ, πνπ απνηειείηαη απφ ηα 

αθφινπζα ζπζηαηηθά:  

1) Μνληεινπνίεζε 

2) Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ 

3) Μεραληζκφο χζηαζεο 

ε) Ο Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ εηζάγεη κηα 

λέα πξνζέγγηζε, βάζεη πεξηερνκέλνπ θαη πεξηνξηζκψλ, ζηε δηαδηθαζία 

πξνηάζεσλ. Ζ λέα πξνζέγγηζε επεθηείλεη ηα θιαζηθά κέηξα εχξεζεο 

απνζηάζεσλ (νκνηνηήησλ) θαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ πξφθιεζε ηεο 

αληηζηνίρηζεο ησλ ππνςεθίσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απνηειεζκαηηθφηεξα, 

εζηηάδεη ζηελ θαηαιιειφηεηα, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ζηφρνο ζην πξφβιεκα καο.  

ζη) Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο επηβεβαηψλνπλ φηη ην 

ύζηεκα ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ πνπ πξνηείλακε, έρεη ζεηηθέο 

επηδφζεηο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο 

εξγαζίαο θαη ηεο πξφζιεςεο. Οη εηαηξείεο θαη ηα άηνκα δχλαηαη λα επσθειεζνχλ 
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απφ απηή ηελ λέα πξνζέγγηζε, σο ρξήζηεο ελφο πζηήκαηνο ύζηαζεο. Σα 

πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, ήηνη ιηγφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο ή εξγαδφκελνη γηα 

εηο βάζνο αμηνιφγεζε, βειηίσζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ππνςεθίσλ (πξνθίι θαη 

δεμηφηεηεο), βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ ζηελ αμηνιφγεζε 

πξνζσπηθνχ, αθξίβεηα απνηειεζκάησλ, επζηνρία πξνηάζεσλ, εθθξαζηηθφηεηα 

θ.α. είλαη εκθαλή κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή αμηνιφγεζε. 

 

8.2 Αλαιπηηθή Παξνπζίαζε πκπεξαζκάησλ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθξηηηθήο πεηξακαηηθήο αμηνιφγεζεο κπνξνχλ 

λα εξκελεπηνχλ σο ππνζρφκελα. Σν πξνηεηλφκελν πιαίζην κε ηελ ελζσκάησζε 

ηνπ Αιγόξηζκνπ ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ, δεκηνπξγεί κηα λέα 

πξννπηηθή ζηνλ ηνκέα ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζακε λα επηηχρνπκε ηελ εμαηνκίθεπζε θαη ηε βνήζεηα 

πξνο ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη 

νη δχν πιεπξέο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηνκέα, δειαδή νη ππεχζπλνη πξνζιήςεσλ 

εξγαζίαο θαη νη αηηνχληεο εξγαζία. 

Δπηπιένλ, ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο παξέρεη αθξηβέζηεξν θηιηξάξηζκα 

πιεξνθνξηψλ. Ζ δηθή καο δηαθνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

αληηζηνίρηζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο απνξξέεη απφ απηή ηελ ηδέα. 

Μεηαηξέπνπκε ηελ πξφθιεζε ηεο ζχζηαζεο εξγαζίαο απφ έλαλ ππνινγηζκφ 

νκνηφηεηαο ζηελ αλίρλεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζή ησλ ηεζζάξσλ 

δηαζηάζεσλ είλαη κηα πξνζπάζεηα θάιπςεο νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ 

επηζπκεηψλ επηινγψλ κε ζπλεθηηθφ θαη δνκεκέλν ηξφπν απμάλνληαο παξάιιεια 

ηελ επειημία. 

Παξφιν πνπ ηα πζηήκαηα ύζηαζεο αληηκεησπίδνπλ πνιιά αλνηθηά 

δεηήκαηα (Abel et al., 2016· Yagci & Gurgen 2017), φπσο ε αθεξαηφηεηα ησλ 

δεδνκέλσλ, ε θιηκάθσζε ηνπ κεγέζνπο, ε ςπρξή εθθίλεζε, ε πνηθηινκνξθία 

έλαληη ηεο αθξίβεηαο, νη εππάζεηεο ζηελ επίζεζε, ε αμία ηνπ ρξφλνπ, ε 

αμηνιφγεζε ηεο ζχζηαζεο θαη ε δηεπαθή ρξήζεο, ηα νθέιε απφ ηελ ρξήζε ελφο 

ηέηνηνπ εξγαιείνπ είλαη πξνθαλή ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ηνλ ηνκέα ηεο 

αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ηεο πξφζιεςεο, έρνπκε κηα αμηνζεκείσηε αλάπηπμε 
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θαη ην πξφβιεκα ηεο ππεξθφξησζεο πιεξνθνξηψλ αληηκεησπίδεηαη ζε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. ε απηφ ην επξχ πιαίζην, ζέηνπκε ηελ έξεπλα καο, ε 

νπνία παξέρεη κηα επέιηθηε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή ζηνρεπκέλσλ, 

αμηφπηζησλ θαη αθξηβψλ ζπζηάζεσλ. 

Δπηπιένλ επηζεκάλακε φηη, νη ηερληθέο ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη θαηεγνξηνπνηεζεί ζε νκάδεο (πλεξγαηηθά, Βαζηζκέλα ζην 

Πεξηερφκελν, Βαζηζκέλα ζηε Γλψζε θαη Τβξηδηθά ). Παξφιν πνπ απηέο νη 

ηερληθέο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθέο αιγνξηζκηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ επηηπρψο, φιεο ζπλδπάδνπλ ην ίδην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ην 

νπνίν είλαη ε βαζηά γλψζε ηνπ ηνκέα. Απηή ε γλψζε είλαη απνηέιεζκα κηαο 

εληαηηθήο θαη ζπλερνχο αλάιπζεο. Υσξίο απηήλ, νη ζπζηάζεηο ζα ήηαλ θησρέο ή 

αθφκα θαη άζηνρεο. Με άιια ιφγηα, ε ζπλάξηεζε ρξεζηηθφηεηαο δελ ελεξγεί σο 

«καγηθφ ξαβδί», πξνηείλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ππνςήθηνπο ζηνπο ππεχζπλνπο 

πξνζιήςεσλ ή ηηο θαηάιιειεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο αηηνχληεο εξγαζία. Σέινο 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθψλ ζηελ αλάιπζε ηνπ ηνκέα είλαη θαηαιπηηθή γηα έλα 

επηηπρεκέλν απνηέιεζκα. 

Δπίζεο, ν αιγφξηζκνο ζπζηάζεσλ είλαη ε «θαξδηά» ελφο πζηήκαηνο 

πζηάζεσλ. Ο αιγφξηζκνο επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα εηζφδνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνκέα απφ ηνλ νπνίν εμήρζεζαλ ηα δεδνκέλα, θαηά 

ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο θαη ηειηθά παξάγεη ηνλ θαηάινγν ζπζηάζεσλ ησλ 

ππνςήθησλ ππαιιήισλ ή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ο αιγφξηζκνο ζχζηαζεο 

ππνδειψλεηαη σο ε ιεηηνπξγία εχξεζεο ηεο θαηαιιειφηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ππφςε έλα θάζκα επηινγψλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ ρξήζηε. Δπηηχρακε κηα πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε πεξηνξηζκνχο θαη ηελ 

ελζσκαηψζακε ζηνλ Αιγόξηζκν ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ, δίλνληαο 

επειημία ζηελ εχξεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, ελψ νη ππάξρνληεο αιγφξηζκνη θαη 

ηερληθέο ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά, θαζψο ππνινγίδνπλ κφλν νκνηφηεηεο. 

Έλα άιιν θξίζηκν ζεκείν ηεο έξεπλάο καο απνηππψλεηαη ζηνλ νξηζκφ 

πιαίζην ησλ πζηεκάησλ πζηάζεσο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ πνπ παξνπζηάδν-

ληαη ζην 3ν Κεθάιαην. Ο καζεκαηηθφο νξηζκφο ηνπ πξνβιήκαηνο νξίδεη ζαθψο 

ηα φξηα δξάζεο ησλ ππφ κειέηε νληνηήησλ θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο 
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Αξρηηεθηνληθήο Τςεινύ Δπηπέδνπ, ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζην 4ν Κεθάιαην θαη 

ζην νπνίν θάζε ζπζηαηηθφ ηεο αξρηηεθηνληθήο απνηειεί μερσξηζηφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ κε ηηο δηθέο ηνπ δνκηθέο πξνθιήζεηο. Υσξίο ηνλ νξηζκφ πιαίζην θαη 

ρσξίο ην δηάγξακκα αξρηηεθηνληθήο, ν Αιγόξηζκνο ύζηαζεο Σεζζάξσλ 

Γηαζηάζεσλ ζα έραλε ηελ δπλακηθή ηνπ. 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ είλαη ε 

δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ ζε έλα επξχ θάζκα δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φρη 

απφ ηνλ ίδην ηνκέα θαη κε ππνςεθίνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν. Απηή ε πεξίπησζε απμάλεη ηελ πνιππινθφηεηα, αιιά 

ην βαζηθφ ζεκέιην ζηνηρείν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ην ίδην. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νηηδήπνηε ζηαηηθφ ζα απνηχγραλε ή ζα είρε 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε. Σν βέιηηζην είλαη κηα δπλακηθή πξνζέγγηζε πνπ λα 

αληηκεησπίδεη ηνλ απξνζδφθεην αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ ή δεμηνηήησλ. Απηή ε 

δπλακηθή ιχζε ζηα πζηήκαηα ύζηαζεο Δξγαζηώλ αλάγεηαη ζε κηα 

πξνγξακκαηηζηηθή πξφθιεζε ηεο Γηεπαθήο Υξήζηε. 

Μηα άιιε πξφθιεζε είλαη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ εηζφδνπ πνπ κπνξεί 

λα είλαη ζπλερή ή θαηεγνξηθά. Ζ εχξεζε νκνηφηεηαο κεηαμχ ζπλερψλ δεδνκέλσλ, 

π.ρ. ειηθία ηνπ εξγαδνκέλνπ, είλαη κηα απιή δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί έλα 

απφ ηα πνιιά κέηξα νκνηφηεηαο ή απφζηαζεο πνπ ππάξρνπλ. Αιιά ε δηαρείξηζε 

ησλ θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε εχξεζε νκνηφηεηαο κεηαμχ δχν απφ απηψλ 

δελ είλαη απιή δηαδηθαζία. Σν βαζηθφ ζεκείν ησλ θαηεγνξηθψλ δεδνκέλσλ είλαη 

φηη νη δηάθνξεο ηηκέο δελ ηαμηλνκνχληαη εγγελψο. Αλ θαη ν απινχζηεξνο ηξφπνο 

γηα λα μεπεξαζηεί ε πνιππινθφηεηα ηεο ηαμηλφκεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηδέα ηεο δπαδηθήο πξνζέγγηζεο, δειαδή λα αλαζέζνπκε «1» εάλ ην θαηεγνξηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ππάξρεη θαη «0» αλ δελ ππάξρεη, θάηη ηέηνην πεξηνξίδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηνλ ηνκέα ησλ 

πξνζιήςεσλ θαη ηεο αλαδήηεζεο εξγαζίαο, αληηκεησπίδνπκε απηήλ ηελ 

πξφθιεζε κεηαηξέπνληαο ηα θαηεγνξηθά δεδνκέλα ζε ζπλερή κέζσ ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηεο πνηφηεηάο ηνπο κε θαηάιιεινπο αξηζκνχο. 

Σέινο, ην πξφβιεκα ηνπ πλσζηηζκνύ εκθαλίδεηαη κφλν ζηνλ ηχπν ηεο 

ζρέζεο Πνιιέο Θέζεηο Δξγαζίαο - Πνιινί Τπνςήθηνη Δξγαδόκελνη «Ν-Ν», φπνπ 
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έλαο ππνςήθηνο είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ζ ιχζε πνπ εθαξκφδνπκε ζην πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα είλαη λα κεηαηξέςνπκε 

ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζρέζεο «Ν-Ν» ζε πξφβιεκα ζρέζεο «Ν-1» θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα κεηψζνπκε ηηο πξνηάζεηο ζηελ ηειηθή ιίζηα κε ηε ρξήζε θάπνηνπ 

θίιηξνπ. Γειαδή, γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο βξίζθνπκε ηνλ πίλαθα πξνηάζεσλ γηα 

φινπο ηνπο ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, ζαλ λα ήηαλ ε κνλαδηθή εξγαζία θαη 

έπεηηα σο θίιηξν εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο πξνηεξαηόηεηαο ζηειέρσζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην ειάρηζην απνδεθηό όξην πξνζόλησλ. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή 

παξάγεηαη έλαο πίλαθαο ζπζηάζεσλ γηα θάζε εξγαζία, ρσξίο λα εκθαλίδεη ηνλ 

ππνςήθην κε ηα πεξηζζφηεξα πξνζφληα πξψην ζε φιεο ηηο ιίζηεο πξφηαζεο 

έθαζηεο εξγαζίαο. Ζ πξνηεξαηόηεηα ζηειέρσζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ειάρηζην 

απνδεθηό όξην πξνζόλησλ, αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα ηεο πξόθιεζεο 

ζπλσζηηζκνύ, θαζψο θηιηξάξεη ηνπο ππνςεθίνπο εκπνδίδνληαο ην ίδην άηνκν λα 

πξνθξίλεηαη ζπλερψο. Οπφηε, νη επηζπκεηέο αλαθαηαηάμεηο ησλ ππνςεθίσλ 

επηηπγράλνληαη θαη πξνθχπηνπλ δηαθνξεηηθέο ιίζηεο ζχζηαζεο γηα θάζε εξγαζία. 

Δλ θαηαθιείδη, επηζεκαίλεηαη ε επθακςία ηνπ πξνηεηλφκελνπ αιγνξίζκνπ 

ζηελ απνηχπσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εξγνδφηε, ε παξαζηαηηθόηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ (θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο, δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο θαη πφζν) 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ελφο ππνςεθίνπ γηα κηα ζέζε εξγαζίαο, ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επζηνρία ησλ απνηειεζκάησλ βάζεη ησλ ηεζέλησλ 

πεξηνξηζκψλ θαη ηέινο έρνπκε κηα πξνζέγγηζε ηεο θαηαιιειφηεηαο κε πνζνηηθφ 

ηξφπν, ζεηηθό, φηαλ ν ππνςήθηνο ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο, κεδέλ (0), φηαλ ν 

ππνςήθηνο δηαζέηεη αθξηβψο ηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη αξλεηηθό, 

φηαλ ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο. 

 

8.3 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή Έξεπλα 

Ζ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλνπκε παξνπζηάδεη ζεηηθέο επηδφζεηο θαη καο 

ελζαξξχλεη λα δηεξεπλήζνπκε πεξαηηέξσ ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο επεθηάζεηο ηεο. 

ηφρνο καο είλαη λα δηεμαγάγνπκε πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηε βειηίσζε ησλ 

επηδφζεσλ φζνλ αθνξά ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απφθξηζε ρξφλνπ. Πξέπεη επίζεο 

λα δνθηκάζνπκε ηνλ Αιγόξηζκό ύζηαζεο Σεζζάξσλ Γηαζηάζεσλ θαη ζε άιια 
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ζχλνια δεδνκέλσλ πνπ ζπλαληψληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο ηνπ εηαηξηθνχ 

ηνκέα.  

Αμηνινγψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ καο, κπνξνχκε λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζεκαζία ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο αληηζηνίρηζεο ζηνλ ηνκέα ησλ πξνζιήςεσλ εξγαζίαο είλαη 

αλακθηζβήηεηε. Ζ κέζνδφο καο παξέρεη κηα ζπλεθηηθή θαη ζπζηεκαηηθή 

δηαδηθαζία θαη θαηεπζχλεη ηηο εηαηξείεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ηειηθέο πξνηάζεηο, π.ρ. ηα απνηειέζκαηα θαηαιιειφηεηαο ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ.  

Δπηπιένλ νη νδεγίεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα πεξηιακβάλνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πεξηγξαθήο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

κε βάζε ηελ επζηνρία ησλ πξνηεηλφκελσλ ππνςεθίσλ, π.ρ. ζε πεξίπησζε πνπ ν 

εξγνδφηεο απνκαθξπλζεί πνιχ απφ ηελ αξρηθή ιίζηα πξνηάζεσλ, ηφηε πηζαλψο 

ζα πξέπεη λα κειεηεζεί κία αλαπξνζαξκνγή ηνπ βαζκνινγηθνχ πίλαθα ή ησλ 

βαξψλ. Απηφκαηε πξνζαξκνγή κε ρξήζε ηερληθψλ εθκάζεζεο απνηειεί 

πξφηαζε κειινληηθήο έξεπλαο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ πξνηεηλφκελεο κειινληηθέο επεθηάζεηο δηαθαίλεηαη ε 

δπλακηθή ησλ πζηεκάησλ ύζηαζεο, ελφο λένπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ, πνπ 

παξά ην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο χπαξμεο ηνπ, έρεη πξαγκαηνπνίεζεη βήκαηα 

κεγάια θαη ζεκαληηθά. ην πξφζερεο κέιινλ ηα πζηήκαηα ύζηαζεο ζα 

πηνζεηεζνχλ θαη απφ άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, πξνθεηκέλνπ λέα 

επηζηεκνληθά πεδία λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πξσηνπνξηαθέο θαη πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο ηνπο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α»  

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο- 

Δξγαδνκέλνπ 

 

Λήςε ινγηζκηθνύ WampServer 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ πξνηεηλφκελνπ πζηήκαηνο χζηαζεο Δξγαζίαο- 

Δξγαδνκέλνπ βαζίδεηαη ζε κία δηαδηθηπαθή εθαξκνγή39 δπλακηθνύ 

πεξηερνκέλνπ40. Απνηειείηαη απφ έλαλ εμππεξεηεηή, ην ινγηζκηθφ ηεο δηεπαθήο 

θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Ζ εθαξκνγέο απηνχ ηνπ είδνπο, ζε ζρέζε κε εθείλεο 

πνπ εγθαζίζηαληαη ηνπηθά, έρνπλ πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, φπσο: άκεζε 

πξφζβαζε απφ νπνηαδήπνηε ζπζθεπή, δπλαηφηεηα ρξήζεο αλεμαξηήηνπ 

ηνπνζεζίαο, κηθξφ πνζνζηφ θαηαλάισζεο πφξσλ ζπζηήκαηνο, δελ 

θαηαιακβάλνπλ κεγάιν ρψξν ζην δίζθν, επθνιία αλαβάζκηζεο, θ.α., γεγνλφο 

πνπ ηηο θαζηζηά πην δεκνθηιείο θαη θαη’ επέθηαζε πεξηδήηεηεο (Comer & Droms, 

2003). 

 

Δηθόλα 13. Λήςε ηνπ Λνγηζκηθνχ Δμππεξεηεηή WampServer 

 

                                                           
39

 Διαδικτυακι εφαρμογι (web application ι web app) ονομάηεται κάκε εφαρμογι θ οποία είναι 
διακζςιμθ ςτουσ χριςτεσ τθσ μζςω του Διαδικτφου (Internet) ι του ενδοδικτφου (Intranet) μιασ εταιρίασ 
και ο χριςτθσ χρειάηεται μόνο τον περιθγθτι του για να τθν χρθςιμοποιιςει. Οι εφαρμογζσ αυτζσ 
ςυνικωσ εκτελοφνται ςε ιςχυρζσ υπολογιςτικζσ μθχανζσ οι οποίεσ ζχουν τον ρόλο του ςτακμοφ 
εξυπθρζτθςθσ και παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε περιςςότερουσ του ενόσ χριςτθ (Comer & Droms, 
2003). 
40

 Δυναμικοφ περιεχομζνου ονομάηονται οι ιςτοςελίδεσ που για τθν λειτουργία τουσ απαιτοφνται 
"Βάςεισ Δεδομζνων" μζςα ςτισ οποίεσ αποκθκεφονται αλλά και ανακτϊνται πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το 
περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ (Ravi et al., 2009). 
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ηελ εθαξκνγή καο ν εμππεξεηεηήο πνπ επηιέρζεθε είλαη ν WampServer 

θαη παξαθάησ ζα πεξηγξάςνπκε ηα βήκαηα εγθαηάζηαζεο ηνπ ζε έλαλ 

ππνινγηζηή κε Λεηηνπξγηθφ χζηεκα Windows. Ο WampServer είλαη έλαο 

εμππεξεηεηήο δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ πνπ ππνζηεξίδεη MySQL41 θαη PHP42. 

Αξρηθά απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα www.wampserver.com γίλεηαη ιήςε ηνπ 

αξρείνπ εγθαηάζηαζεο. Δπηιέγνπκε γηα ιήςε, αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ ππνινγηζηή, ην 32-bit ή 64-bit παθέην 

εγθαηάζηαζεο (Δηθόλα 13). 

 

Δγθαηάζηαζε Λνγηζκηθνύ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ιήςεο μεθηλά ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο. 

Δθηεινχκε ην αξρείν πνπ ιήθζεθε θαη επηιέγνπκε «επφκελν» (next) (Δηθόλα 14), 

απνδερφκαζηε ηελ άδεηα ρξήζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζηε ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηνλ 

θάθειν ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ WampServer (Δηθόλα 15). Σν 

πξνεπηιεγκέλν κνλνπάηη ζην ζχζηεκα αξρείσλ είλαη ην c:\wamp, παξφια απηά ε 

εγθαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη ζε νπνηνδήπνηε θαηάινγν ηνπ ζθιεξνχ δίζθνπ. 

Έπεηηα επηβεβαηψλνπκε ηηο ξπζκίζεηο εγθαηάζηαζεο θαη παηάκε ηελ επηινγή 

«εγθαηάζηαζε» (Install). 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο πξνβάιιεηαη εξψηεκα γηα ηνλ 

πξνεπηιεγκέλν πεξηεγεηή (web browser). Ο Internet Explorer είλαη ε 

πξνεπηιεγκέλε επηινγή αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο. Μεηά απφ απηφ ην βήκα ην ινγηζκηθφ εμππεξεηεηή WampServer έρεη 

εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή θαη είλαη έηνηκν γηα ρξήζε. 

                                                           
41

 φμφωνα με τθν επίςθμθ ιςτοςελίδα https://www.mysql.com/, θ MySQL είναι ζνα ςφςτθμα 
διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων που μετρά περιςςότερεσ από 11 εκατομμφρια 
εγκαταςτάςεισ. Ζλαβε το όνομά τθσ από τθν κόρθ του Μόντυ Βιντζνιουσ, τθ Μάι (αγγλ. My). Σο 
πρόγραμμα τρζχει ζναν εξυπθρετθτι (server) παρζχοντασ πρόςβαςθ πολλϊν χρθςτϊν ςε ζνα ςφνολο 
βάςεων δεδομζνων (ανάκτθςθ 25-4-2018). 
42

 φμφωνα με το βαςικό εγχειριδιο εκμάκθςθσ τθσ PHP (Hypertext Preprocessor) http:// 
de2.php.net/manual, θ PHP είναι μια γλϊςςα προγραμματιςμοφ για τθ δθμιουργία ιςτοςελίδων με 
δυναμικό περιεχόμενο. Μια ςελίδα PHP περνά από ζνα ςυμβατό διακομιςτι του Παγκόςμιου Ιςτοφ (π.χ. 
Apache), ϊςτε να παραχκεί ςε πραγματικό χρόνο το τελικό περιεχόμενο, που είτε κα ςταλεί ςτο 
πρόγραμμα περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν ςε μορφι κϊδικα HTML ι κα επεξεργαςκεί τισ ειςόδουσ δίχωσ 
να προβάλλει τθν ζξοδο ςτο χριςτθ, αλλά κα τισ μεταβιβάςει ςε κάποιο άλλο PHP script (ανάκτθςθ 25-4-
2018). 

https://www.mysql.com/
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Δηθόλα 14. Δγθαηάζηαζε Λνγηζκηθνχ Δμππεξεηεηή WampServer 

 

 

Δηθόλα 15.  Δπηινγή ηνπ θαθέινπ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ 
Δμππεξεηεηή WampServer 

 

Έιεγρνο Δγθαηάζηαζεο 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ εμππεξεηεηή WampServer, 

ειέγρνπκε φηη ε εγθαηάζηαζε έγηλε ζσζηά θαη φηη φια ιεηηνπξγνχλ κέζσ ηεο 

θχξηαο θνλζφιαο ειέγρνπ (Δηθόλα 16). Υξεζηκνπνηψληαο ην εηθνλίδην ηνπ 

εμππεξεηεηή WampServer πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο ή 

παηψληαο «Έλαξμε» (Start)  «Όια ηα πξνγξάκκαηα» (All Programs)  

WampServer  start WampServer, ελεξγνπνηνχκε ηελ θνλζφια ειέγρνπ. Θα 

εκθαληζηεί ζην θάησ δεμηφ κέξνο ηεο νζφλεο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ην WAMP δελ έρεη μεθηλήζεη, παηάκε «Start All 

Services». Γηα λα βεβαησζνχκε φηη ν WAMP εθηειείηαη, ειέγρνπκε ην κηθξφ 

πξάζηλν εηθνλίδην «W» ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ γξακκή εξγαιείσλ. Αλ είλαη 
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θφθθηλν, νη ππεξεζίεο WAMP είλαη ζηακαηεκέλεο, αλ είλαη πξάζηλν ζεκαίλεη φηη φ 

ιεηηνπξγνχλ, ελψ αλ είλαη πνξηνθαιί ζεκαίλεη φηη κέξνο ησλ ππεξεζηψλ 

εθηεινχληαη. ηε ζπλέρεηα απφ ηελ θνλζφια ειέγρνπ ηνπ WAMP, παηάκε 

«Localhost». Θα εκθαληζηεί ζηνλ πξνεπηιεγκέλν πεξηεγεηή (web browser) ε 

αξρηθή ζειίδα ηνπ WAMP, πνπ είλαη θαη ε δηεπαθή ειέγρνπ ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ ηνπ εμππεξεηεηή WampServer (Δηθόλα 17). 

 

Δηθόλα 16. Κνλζφια Διέγρνπ Δμππεξεηεηή WampServer 

 

 

Δηθόλα 17. Γηεπαθή Διέγρνπ Ρπζκίζεσλ Λνγηζκηθνχ Δμππεξεηεηή WampServer 
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Ρπζκίδνληαο ην phpMyAdmin 

Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θσδηθφ γηα ην 

phpMyAdmin. Πνιινί ρξήζηεο παξαβιέπνπλ απηφ ην βήκα γηαηί ν server δελ ζα 

είλαη ελεξγόο (live), νπφηε ζεσξνχλ φηη ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ δελ ρξεηάδεηαη πξνζηαζία. Απηφ δελ είλαη απφιπηα ζσζηφ θαη 

εγθπκνλεί θηλδχλνπο ζε πεξίπησζε πνπ ν ππνινγηζηήο καο δερζεί 

θπβεξλνεπίζεζε. 

Γηα λα αιιάμεηε ηνλ θσδηθφ ζα πξέπεη λα πινεγεζνχκε ζην αξρείν 

phpMyAdmin, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ ζέζε C:/wamp/apps/phpmyadmin3.x.x. 

Αλνίγνπκε γηα επεμεξγαζία ην αξρείν config.inc.php θαη ζηηο αθφινπζεο γξακκέο 

(Δηθόλα 18) θάλνπκε ηηο εμήο ξπζκίζεηο: φπνπ εκθαλίδεηαη «xxxxx», εηζάγνπκε 

ηνλ θσδηθφ καο θαη ζηελ εγγξαθή «AllowNoPassword», αιιάδνπκε ηελ ηηκή ζε 

false. Μεηά θαη απφ ηελ ελέξγεηα ν Δμππεξεηεηή WampServer είλαη έηνηκνο πξνο ρξήζε. 

 

 

Δηθόλα 18. Ρπζκίζεηο αζθαιείαο Δμππεξεηεηή WampServer 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Β» 

Οδεγίεο Υξήζεο Γηεπαθήο πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο- 

Δξγαδνκέλνπ 

Ζ δηεπαθή πνπ αλαπηχμακε πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηάδηα πνπ 

πεξηγξάθεθαλ κε ιεπηνκέξεηα ζηελ παξνχζα δηαηξηβή. Δπηβεβαηψλεηαη ην 

γεγνλφο φηη έλα ύζηεκα ύζηαζεο πξέπεη λα δηαζέηεη κία εχρξεζηε δηεπαθή 

αλζξψπνπ-ππνινγηζηή, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη κε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην 

ξφιν ηνπ. Ζ δηεπαθή πνπ παξνπζηάδνπκε αθνινπζεί ηελ αξρηηεθηνληθή πςεινχ 

επηπέδνπ πνπ αλαιχζεθε ζην 4ν Κεθάιαην θαη πινπνηεί ηα ηξία βαζηθά 

ζπζηαηηθά α) Μνληεινπνίεζε, β) Δλζσκάησζε Απαηηήζεσλ θαη γ) Μεραληζκφο 

χζηαζεο. 

 

Αξρηθή ειίδα 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 19 ε εθαξκνγή ζηελ αξρηθή ζειίδα δηαζέηεη 

κελνχ επηινγψλ (αξηζηεξά). Οη επηινγέο είλαη: «Μνξηνδφηεζε Γεμηνηήησλ», 

«Θέζε εξγαζίαο», «Δξγαδφκελνο» θαη «Πξφηαζε». Κάζε επηινγή ηνπ κελνχ 

πινπνηεί θαη κία ιεηηνπξγία, πνπ αλαπηχζζεηαη αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

 

Δηθόλα 19. Ζ αξρηθή ζειίδα ηεο δηεπαθήο ηνπ «πζηήκαηνο Πξφηαζεο Δξγαζίαο/Δξγαδνκέλνπ» 
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Δηθόλα 20. Γεκηνπξγία επηζπκεηνχ πίλαθα βαζκνιφγεζεο- «Μνξηνδφηεζε Γεμηνηήησλ» 

 

Μνξηνδόηεζε Γεμηνηήησλ 

Δπηιέγνληαο ηελ «Μνξηνδφηεζε Γεμηνηήησλ» Δηθόλα 20 έρνπκε ηελ 

δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχκε ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηηκέο απηψλ, ψζηε ην 

ζχζηεκά καο λα δεκηνπξγήζεη ηα αληίζηνηρα κνληέια εξγαζίαο θαη εξγαδνκέλνπ. 

Οπζηαζηηθά ζην ζεκείν απηφ δεκηνπξγνχκε ηνλ δηθφ καο πίλαθα βαζκνιφγεζεο 

θαη κπνξνχκε λα θιηκαθψζνπκε ηηο βαζκνινγίεο ζην επηζπκεηφ εχξνο ηηκψλ γηα 

θάζε δεμηφηεηα.  

 

Θέζε εξγαζίαο 

ηελ επφκελε επηινγή ηνπ κελνχ καο «Θέζε εξγαζίαο», κπνξνχκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε κηα ζέζε εξγαζίαο θαη λα πξνζζέζνπκε ηα πξνζφληα πνπ 

απαηηεί ν εξγνδφηεο, θαζψο θαη ην εχξνο ηηκψλ πνπ επηζπκεί λα έρεη θάζε 

δεμηφηεηα. Αθφκε, ζην ίδην κελνχ κπνξνχκε λα δηαγξάςνπκε παιηφηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, πνπ πιένλ δελ καο είλαη ρξήζηκεο. Δπίζεο, κπνξνχκε λα 

ηξνπνπνηήζνπκε κηα ζέζε εξγαζίαο αιιάδνληαο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε εηζάγεη 

πξνεγνπκέλσο. Μεηά απφ ηηο αιιαγέο καο, ηα ζηνηρεία ηεο ζέζεο εξγαζίαο πνπ  
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Δηθόλα 21. Μνληεινπνίεζε ηεο Οληφηεηαο «Θέζε Δξγαζίαο» 

 

δεκηνπξγήζακε ή ηξνπνπνηήζακε θαίλνληαη ζε έλαλ επθξηλή πίλαθα (Δηθόλα 

21). Σέινο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεο 

εξγαζίαο θαη λα παξακείλνπλ απνζεθεπκέλεο γηα κειινληηθή ρξήζε ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο καο. 

 

Δξγαδόκελνο 

Καηά παξφκνην ηξφπν κε ηηο εξγαζίεο κπνξνχκε λα δηαρεηξηζηνχκε ηνπο 

ππνςήθηνπο εξγαδφκελνπο, δειαδή λα πξνζζέζνπκε λένπο εξγαδφκελνπο θαη λα 

δψζνπκε ηηκέο ζηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα ηξνπνπνηήζνπκε ην πξνθίι ελφο ήδε 

θαηαρσξεκέλνπ εξγαδφκελνπ θαη ηέινο λα δνχκε ην απνηέιεζκα ζε έλαλ επθξηλή 

πίλαθα (Δηθόλα 22). 

 

Παξαγσγή Πξνηάζεσλ 

Αθνχ έρνπκε ηξνθνδνηήζεη κε δεδνκέλα ην ζχζηεκά καο, κπνξνχκε λα 

μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνηάζεσλ. Αξρηθά επηιέγνπκε απφ ηελ 

δεμακελή ζέζεσλ εξγαζίαο, εθείλε ηελ εξγαζία γηα ηελ νπνία ελδηαθεξφκαζηε λα 

ζηειερσζεί.  ηελ  ζπλέρεηα  επηιέγνπκε  απφ  ηελ  δεμακελή  ησλ  ππνςεθίσλ  
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Δηθόλα 22. Μνληεινπνίεζε νληφηεηαο «Δξγαδνκέλνπ» 

 

 

Δηθόλα 23. Σαμηλνκεκέλε ιίζηα πξνηάζεσλ κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα 

 

εξγαδνκέλσλ, εθείλνπο ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε. 
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Μεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ καο, ζα πάξνπκε ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο γηα ηελ επηιεγκέλε ζέζε εξγαζίαο (Δηθόλα 23). Ζ ιίζηα είλαη 

ηαμηλνκεκέλε κε βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα. Όζν πην θαηάιιεινο ηφζν πην ςειά 

ζηελ ιίζηα πξνηάζεσλ εκθαλίδεηαη έλαο ππνςήθηνο. Σν απνηέιεζκα κπνξεί λα 

είλαη 

α) Θεηηθό, δειαδή ν ππνςήθηνο ππεξθαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο. 

β) Μεδέλ (0), δειαδή ν ππνςήθηνο δηαζέηεη αθξηβψο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.  

γ) αξλεηηθό, δειαδή ν ππνςήθηνο δελ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο. 

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζειηδνπνίεζεο ηνπ πίλαθα, δειαδή λα 

εκθαλίδεη ππνςήθηνπο π.ρ. αλά πέληε. 

Δλ θαηαθιείδη, ην ηειηθφ πξντφλ, ε ιίζηα ησλ πξνηάζεσλ, δίδεηαη ζηνλ 

εξγνδφηε γηα εθκεηάιιεπζε θαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε. Ζ αλάδξαζε ηνπ 

εξγνδφηε κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο Μνξηνδόηεζε Γεμηνηήησλ θαη ηεο 

Μνληεινπνίεζεο ηεο Θέζεο Δξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» 

Λεηηνπξγηθόο Κώδηθαο Πξνγξακκαηηζκνύ πζηήκαηνο ύζηαζεο 

Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

Ζ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο ύζηαζεο Δξγαζίαο-Δξγαδνκέλνπ 

απνηειείηαη απφ ηελ δηεπαθή θαη ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Ζ δηεπαθή 

θαηαζθεπάζηεθε κε ηελ γιψζζα ππεξθεηκέλνπ HTML43 θαη ην ζηπι ηεο 

εκθάληζεο ηεο δηεπαθήο δηακνξθψζεθε κε ηελ γιψζζα CSS44. Ζ βάζε 

δεδνκέλσλ δνκήζεθε κε γιψζζα SQL45 ελψ ε δπλακηθή επηθνηλσλία ηεο 

δηεπαθήο κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο 

γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ PHP46. 

πζηαηηθά 
Δθαξκνγήο 

Όλνκα αξρείνπ 
Γιώζζα 

Πξνγξακκαηηζκνύ 

Βάζε Γεδνκέλσλ recommender.sql SQL 

Γηεπαθή 

Index.php 

moriodotisi.php 

thesi_ergasias.php 

ergazomenos.php 

recommendation.php 

HTML 

PHP 

ηπι Γηεπαθήο layout.css CSS 

Πίλαθαο 40. Αξρεία θαη Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ πζηαηηθψλ ηεο Δθαξκνγήο 

                                                           
43

 Η HTML (HyperText Markup Language) είναι θ κφρια γλϊςςα ςιμανςθσ για τισ ιςτοςελίδεσ, και τα 

ςτοιχεία τθσ είναι τα βαςικά δομικά ςτοιχεία των ιςτοςελίδων 
44

 Η CSS (Cascading Style Sheets) είναι μια γλϊςςα υπολογιςτι που χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο τθσ 

εμφάνιςθσ ενόσ εγγράφου που γράφτθκε ςτισ γλϊςςεσ HTML και XHTML, δθλαδι για τον ζλεγχο τθσ 

εμφάνιςθσ μιασ ιςτοςελίδασ και γενικότερα ενόσ ιςτοτόπου. Η CSS είναι μια γλϊςςα υπολογιςτι 

προοριςμζνθ να αναπτφςςει ςτυλιςτικά μια ιςτοςελίδα δθλαδι να διαμορφϊνει περιςςότερα 

χαρακτθριςτικά, χρϊματα, ςτοίχιςθ και δίνει περιςςότερεσ δυνατότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν html. 
45

 H SQL (Structured Query Language) είναι μία γλϊςςα υπολογιςτϊν ςτισ βάςεισ δεδομζνων, που 

ςχεδιάςτθκε για τθ διαχείριςθ δεδομζνων ςε ζνα ςφςτθμα διαχείριςθσ ςχεςιακϊν βάςεων δεδομζνων 

(Relational Database Management System, RDBMS). Η γλϊςςα περιλαμβάνει δυνατότθτεσ ανάκτθςθσ και 

ενθμζρωςθσ δεδομζνων, δθμιουργίασ και τροποποίθςθσ ςχθμάτων και ςχεςιακϊν πινάκων, αλλά και 

ελζγχου πρόςβαςθσ ςτα δεδομζνα. 
46

 Βλ. υπος. 42 
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Σα αξρεία πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή θαη αληίζηνηρα ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 40. 

Αλαιπηηθά ν θψδηθαο ησλ αξρείσλ ηεο εθαξκνγήο αλαπηχζζεηαη παξαθάησ: 

 

Κώδηθαο Γεκηνπξγίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ 

 

Όνομα αρχείου: recommender.sql 

 

-- phpMyAdmin SQL Dump 

-- version 4.6.4 

-- https://www.phpmyadmin.net/ 

-- Φιλοξενηηήρ: 127.0.0.1 

-- Χπόνορ δημιοςπγίαρ: 29 Μάη 2017 ζηιρ 12:15:25 

-- Έκδοζη διακομιζηή: 5.7.14 

-- Έκδοζη PHP: 5.6.25 

 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

-- 

-- Βάζη δεδομένων: `recommender` 

-- 

-- --------------------------------------------------------

-- Γομή πίνακα `ergazomenos` 

-- -------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE `ergazomenos`  

    (`id` int(11) NOT NULL, 

`name` varchar(20) NOT NULL, 

`surname` varchar(20) NOT NULL, 

`skill1` int(11) NOT NULL, 

`skill2` int(11) NOT NULL,  

`skill3` int(11) NOT NULL, 

         `skill4` int(11) NOT NULL)  

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

ALTER TABLE `ergazomenos` ADD PRIMARY KEY (`id`); 
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AUTO_INCREMENT για πίνακα `ergazomenos` 

ALTER TABLE `ergazomenos` MODIFY `id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=13; 

-- 

-- -------------------------------------------------------- 

-- Γομή πίνακα `thesi_ergasias` 

-- -------------------------------------------------------- 

CREATE TABLE `thesi_ergasias`  

   (`id` int(11) NOT NULL, 

    `name` varchar(50) NOT NULL,  

      `skill1` int(11) NOT NULL, 

    `skill2` int(11) NOT NULL, 

    `skill3` int(11) NOT NULL, 

    `skill4` int(11) NOT NULL, 

    `skill12` int(11) DEFAULT NULL, 

`skill22` int(11) DEFAULT NULL, 

`skill32` int(11) DEFAULT NULL, 

`skill42` int(11) DEFAULT NULL, 

`type1` int(11) NOT NULL DEFAULT '3', 

`type2` int(11) NOT NULL DEFAULT '3', 

`type3` int(11) NOT NULL DEFAULT '3', 

`type4` int(11) NOT NULL DEFAULT '3', 

`weight1` float NOT NULL, 

`weight2` float NOT NULL, 

`weight3` float NOT NULL, 

`weight4` float NOT NULL)  

ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1; 

ALTER TABLE `thesi_ergasias` ADD PRIMARY KEY (`id`); 

AUTO_INCREMENT για πίνακα `thesi_ergasias` 

ALTER TABLE `thesi_ergasias` MODIFY `id` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8; 

--  
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Κώδηθαο Γεκηνπξγίαο Μελνύ Γηεπαθήο πζηήκαηνο 

 

Όνομα αρχείου:index.php 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <link href="layout.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

</head>  

<body> 

<div class="header"> 

  <h1 style="margin-top:0px;padding-

top:20px;">Constraint - based<br>Job Recommender 

System<br>Σύζηημα Ππόηαζηρ Δπγαζίαρ/Δπγαζομένων<br>με 

Γςναηόηηηα Πεπιοπιζμών</h1> 

</div> 

<div class="sidebar"> 

  <img style="padding-bottom: 1cm;" 

src="unipi.jpg"> 

 <div class="vertical-menu"> 

  <a href="index.php" class="active"> 

Απσική</a> 

  <a href="moriodotisi.php">Μοπιοδόηηζη 

Γεξιοηήηων</a> 

  <a href="thesi-ergasias.php">Θέζη 

επγαζίαρ</a> 

  <a href="ergazomenos.php">Δπγαζόμενορ</a> 

  <a href="recommendation.php">Ππόηαζη 1</a> 

 </div> 

</body> 

</html>  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» - Λειτουργικόσ κϊδικασ προγραμματιςμοφ  
υςτιματοσ φςταςθσ Εργαςίασ-Εργαηομζνου 

 

167 
 

Κώδηθαο Γηακόξθσζεο ηπι Γηεπαθήο 

 

Όνομα αρχείου:layout.css 

 

body { 

margin: 0; 

padding: 0; 

} 

.main { 

width:auto; 

margin-top: 40px; 

margin-left: 250px; 

margin-right: 50px; 

overflow:auto; 

} 

.header { 

border-bottom: 1px solid #111; 

background-color: #eee; /* Grey background color */ 

text-align:center; 

} 

ul { 

list-style-position: inside; 

margin: 0 auto; 

position: relative; 

text-align: left; 

width: 300px; 

} 

.sidebar { 

background-color: white; 

position:fixed; 

width: 200px; 

height: 100%; 

top: 0; 

left: 0; 
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border-right: 1px solid #111; 

text-align: center; 

} 

.vertical-menu a { 

background-color: #eee; /* Grey background color */ 

color: black; /* Black text color */ 

display: block; /* Make links appear below each other */ 

padding: 12px; /* Add some padding */ 

text-decoration: none; /* Remove underline from links */ 

} 

.vertical-menu a:hover { 

background-color: #ccc; /* Darkgrey bground on mouseover */ 

} 

.vertical-menu a.active { 

background-color: #4CAF50; /* Add a green color to the 

"active/current" link */ 

color: white; 

} 

 

table { 

text-align: center; 

vertical-align: middle; 

} 

table, th, td { 

border: 1px solid black; 

font-size: large; 

} 

.a { 

display: table-row; 

} 

.a div { 

display: table-cell; 

}  



 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Γ» - Λειτουργικόσ κϊδικασ προγραμματιςμοφ  
υςτιματοσ φςταςθσ Εργαςίασ-Εργαηομζνου 

 

169 
 

Κώδηθαο Γεκηνπξγίαο Γηεπαθήο Μνξηνδόηεζεο 

 

Όνομα αρχείου: moriodotisi.php 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <meta charset="UTF-8"> 

    <link href="layout.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

</head>  

<body> 

        <div class="header"> 

  <h1 style="margin-top:0px;padding-top:20px;"> 

Constraint – based<br> 

Job Recommender System<br> 

Σύζηημα Ππόηαζηρ Δπγαζίαρ/Δπγαζομένων<br> 

με Γςναηόηηηα Πεπιοπιζμών 

</h1> 

        </div> 

<div class="sidebar"> 

   <img style="padding-bottom: 1cm;" 

src="unipi.jpg"> 

  <div class="vertical-menu"> 

   <a href="index.php">Απσική</a> 

   <a href="moriodotisi.php" 

class="active">Μοπιοδόηηζη Γεξιοηήηων</a> 

   <a href="thesi-ergasias.php">Θέζη 

επγαζίαρ</a> 

   <a href="ergazomenos.php">Δπγαζόμενορ</a> 

   <a href="recommendation.php">Ππόηαζη 1</a> 

  </div> 

 

<div class="main"> 

   <table> 
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    <tr> 

   <th>Γεξιόηηηα</th><th>Τιμή Γεξιόηηηαρ</th> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Δπίπεδο Μόπθωζηρ</td> 

   <td> 

    <ul> 

     <li>Πηςσίο 10 πόνηοςρ</li> 

     <li>Μεηαπηςσιακό 20 πόνηοςρ</li> 

     <li>Γιδακηοπικό 30 πόνηοςρ</li> 

    <ul> 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Γνώζειρ Ππογπαμμαηιζμού</td> 

   <td> 

    <ul> 

     <li>Junior 5 πόνηοςρ</li> 

     <li>Medium 10 πόνηοςρ</li> 

     <li>Senior 20 πόνηοςρ</li> 

    <ul> 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Δπγαζιακή Δμπειπία</td> 

   <td> 

    <ul> 

     <li>2 πόνηοι άνα έηορ 

εμπειπίαρ</li> 

    <ul> 

   </td> 

  </tr> 

  <tr> 

   <td>Ηλικία</td> 

   <td> 
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    <ul> 

     <li>10 πόνηοςρ (25-30)</li> 

     <li>-2 πόνηοςρ για κάθε σπόνο > 

30</li> 

     <li>-1 πόνηο για κάθε σπόνο < 

25</li> 

    <ul> 

   </td> 

  </tr> 

 </table> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

 

 

Κώδηθαο Γηεπαθήο Γηαρείξηζεο «Θέζεο Δξγαζίαο» 

 

Όνομα αρχείου: thesi-ergasias.php 

 

<?php 

$conn = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "recommender"); 

  

// Check connection 

if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " 

.           $conn->connect_error);} 

 

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { 

 $name = $_POST['descr']; 

 $skill1 = $_POST['edulevel']; 

 $skill2 = $_POST['progskills']; 

 $skill3 = $_POST['woexp']; 

 $skill4 = $_POST['age']; 

 $skill12 = $_POST['edulevel2']; 

 $skill22 = $_POST['progskills2']; 
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 $skill32 = $_POST['woexp2']; 

 $skill42 = $_POST['age2']; 

 $skill12 = !empty($skill12) ? $skill12 : "NULL"; 

 $skill22 = !empty($skill22) ? $skill22 : "NULL"; 

 $skill32 = !empty($skill32) ? $skill32 : "NULL"; 

 $skill42 = !empty($skill42) ? $skill42 : "NULL"; 

 $type1 = $_POST['compType1']; 

 $type2 = $_POST['compType2']; 

 $type3 = $_POST['compType3']; 

 $type4 = $_POST['compType4']; 

 $weight1 = $_POST['weight1']; 

 $weight2 = $_POST['weight2']; 

 $weight3 = $_POST['weight3']; 

 $weight4 = $_POST['weight4']; 

  

 if (isset($_GET["neos"])) { 

 $sql = "INSERT INTO thesi_ergasias (name, skill1, 

skill2, skill3, skill4, skill12, skill22, skill32, skill42, 

type1, type2, type3, type4, weight1, weight2, weight3, 

weight4) 

 VALUES ('$name', $skill1, $skill2, $skill3, 

$skill4, $skill12, $skill22, $skill32, $skill42, $type1, 

$type2, $type3, $type4, $weight1, $weight2, $weight3, 

$weight4)"; 

 if ($conn->query($sql) !== TRUE) {echo "Error: " 

.       $sql . "<br>" . $conn->error;} 

 } else if (isset($_GET["allagh"])) { 

  $id = $_POST['id']; 

$sql = "UPDATE thesi_ergasias SET 

name='$name',  

skill1=$skill1,  

skill2=$skill2,  

skill3=$skill3,  

skill4=$skill4,  

type1=$type1,  

type2=$type2,  
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type3=$type3,  

type4=$type4,  

weight1=$weight1,  

weight2=$weight2,  

weight3=$weight3, 

weight4=$weight4,  

skill12=$skill12,  

skill22=$skill22,  

skill32=$skill32,  

skill42=$skill42  

WHERE id=".$id; 

 if ($conn->query($sql) !== TRUE) { 

   echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn-

>error; 

  } 

 } 

} 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<link href="layout.css" rel="stylesheet" 

type="text/css" /> 

<script> 

function deleteJob(did) { 

var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

 xmlhttp.onreadystatechange = function() { 

if (xmlhttp.readyState == XMLHttpRequest.DONE ) { 

 if (xmlhttp.status == 200) { 

  window.confirm('Η διαγπαθή ολοκληπώθηκε.'); 

  window.location.href = window.location.href; 

 } 

 else {alert('Σθάλμα');} 
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   } 

  }; 

 

xmlhttp.open("GET", "diagrafi_ergas.php?id="+did, 

true); 

xmlhttp.send(); 

} 

</script> 

</head>  

<body> 

<div class="header"> 

<h1 style="margin-top:0px;padding-top:20px;"> 

Constraint – based<br> 

Job Recommender System<br> 

Σύζηημα Ππόηαζηρ Δπγαζίαρ/Δπγαζομένων<br> 

με Γςναηόηηηα Πεπιοπιζμών 

</h1> 

</div> 

<div class="sidebar"> 

 <img style="padding-bottom: 1cm;" 

src="unipi.jpg"> 

 <div class="vertical-menu"> 

  <a href="index.php">Απσική</a> 

  <a href="moriodotisi.php">Μοπιοδόηηζη 

Γεξιοηήηων</a> 

  <a href="thesi-ergasias.php" 

class="active">Θέζη επγαζίαρ</a> 

  <a href="ergazomenos.php">Δπγαζόμενορ</a> 

  <a href="recommendation.php">Ππόηαζη 1</a> 

 </div> 

</div> 

<div class="main"> 

<input type="button" 

onclick="location.href='nea_ergasia.php';" 

value="Πποζθήκη θέζηρ επγαζίαρ" /><br><br> 
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<table> 

 <tr> 

   <th>Α/Α</th> 

<th>Πεπιγπαθή</th> 

<th>Δνέπγειερ</th> 

 </tr> 

<?php 

 $sql = "SELECT id, name FROM thesi_ergasias"; 

 $result = $conn->query($sql); 

 while($row = $result->fetch_assoc()) { 

 echo " 

<tr> 

<td>".$row['id']."</td> 

<td>".$row['name']."</td> 

<td>"; 

  echo "<button onclick='location.href 

=\"leptomeries.php?id=".$row['id']."\";'> 

Λεπηομέπιερ</button>"; 

  echo "<button onclick='location.href 

=\"epeksergasia_ergas.php?id=".$row['id']."\

";'> 

Δπεξεπγαζία</button>"; 

echo "<button 

onclick='deleteJob(".$row['id'].");'> 

Γιαγπαθή</button></td><tr>\n"; 

   } 

  ?> 

 </table> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

<?php $conn->close();  

?> 
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Κώδηθαο Γηεπαθήο Γηαρείξηζεο «Δξγαδνκέλνπ» 

 

Όνομα αρχείου:ergazomenos.php 

 

<?php 

$conn = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "recommender"); 

  

// Check connection 

if ($conn->connect_error) { 

 die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

} 

 

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') { 

 $name = $_POST['firstname']; 

 $surname = $_POST['lastname']; 

 $skill1 = $_POST['edulevel']; 

 $skill2 = $_POST['progskills']; 

 $skill3 = $_POST['woexp']; 

 $skill4 = $_POST['age']; 

  

 if (isset($_GET["neos"])) { 

  $sql = "INSERT INTO ergazomenos (name,  

           surname,  

            skill1,  

           skill2,  

           skill3,  

           skill4) 

           VALUES ('$name',  

  '$surname',  

  $skill1,  

  $skill2,  

  $skill3,  

  $skill4)"; 
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if ($conn->query($sql) !== TRUE) { 

   echo "Error: " . $sql . "<br>" .  

       $conn->error; 

  } 

 }  

else if (isset($_GET["allagh"])) { 

  $id = $_POST['id']; 

  $sql = "UPDATE ergazomenos  

   SET name='$name',  

       surname='$surname',  

  skill1=$skill1,  

  skill2=$skill2,  

  skill3=$skill3,  

  skill4=$skill4  

                  WHERE id=".$id; 

   

if ($conn->query($sql) !== TRUE) { 

   echo "Error: " . $sql . "<br>" .  

$conn->error; 

  } 

 } 

} 

?> 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <link href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" 

/> 

  <script> 

 function deleteAppl(did) { 

  var xmlhttp = new XMLHttpRequest(); 

  xmlhttp.onreadystatechange = function() { 
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   if (xmlhttp.readyState == 

XMLHttpRequest.DONE ) { 

      if (xmlhttp.status == 200) { 

       window.confirm('Η διαγπαθή 

ολοκληπώθηκε.'); 

       window.location.href = 

window.location.href; 

      else { 

       alert('Σθάλμα'); 

      } 

   } 

  }; 

  xmlhttp.open("GET", "diagrafi_ergaz.php?id="+did, 

true); 

  xmlhttp.send(); 

  </script> 

</head>  

<body> 

 

<div class="header"> 

 <h1 style="margin-top:0px;padding-

top:20px;">Constraint - based<br>Job Recommender 

System<br>Σύζηημα Ππόηαζηρ Δπγαζίαρ/Δπγαζομένων<br>με 

Γςναηόηηηα Πεπιοπιζμών</h1> 

</div> 

 

<div class="sidebar"> 

 <img style="padding-bottom: 1cm;" src="unipi.jpg"> 

 <div class="vertical-menu"> 

  <a href="index.php">Απσική</a> 

  <a href="moriodotisi.php">Μοπιοδόηηζη 

Γεξιοηήηων</a> 

  <a href="thesi-ergasias.php">Θέζη επγαζίαρ</a> 

  <a href="ergazomenos.php" 

class="active">Δπγαζόμενορ</a> 

  <a href="recommendation.php">Ππόηαζη 1</a> 
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 </div> 

</div> 

 

<div class="main"> 

 <input type="button" 

onclick="location.href='neos_ergazomenos.php';" 

value="Πποζθήκη επγαζόμενος" /><br><br> 

 <table> 

  <tr> 

  

 <th>Α/Α</th><th>Όνομα</th><th>Δπώνςμο</th><th>Δνέπγειε

ρ</th> 

  </tr> 

  <?php 

   $sql = "SELECT id, name, surname, skill1, 

skill2, skill3, skill4 FROM ergazomenos"; 

   $result = $conn->query($sql); 

   while($row = $result->fetch_assoc()) { 

    echo 

"<tr><td>".$row['id']."</td><td>".$row['name']."</td><td>".

$row['surname']."</td><td>"; 

    echo "<button 

onclick='location.href=\"leptomeries_ergaz.php?id=".$row['i

d']."\";'>Λεπηομέπιερ</button>"; 

    echo "<button 

onclick='location.href=\"epeksergasia_ergaz.php?id=".$row['

id']."\";'>Δπεξεπγαζία</button><button 

onclick='deleteAppl(".$row['id'].");'>Γιαγπαθή</button></td

><tr>\n"; 

  ?> 

 </table> 

</div> 

 

</body> 

</html> 

<?php $conn->close(); ?>  
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Κώδηθαο Γηεπαθήο Παξαγσγήο πζηάζεσλ 

 

Όνομα αρχείου: recommendation.php 

 

<?php 

$conn = new mysqli("127.0.0.1", "root", "", "recommender"); 

// Check connection 

if ($conn->connect_error) { 

 die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

} 

 

if (isset($_GET["id"])) { 

 

 $sql = "SELECT id,  

name,  

skill1,  

skill2,  

skill3,  

skill4,  

weight1,  

weight2,  

weight3,  

weight4,  

skill12,  

skill22,  

skill32,  

skill42,  

type1,  

type2,  

type3,  

type4  

FROM thesi_ergasias  

where id=".$_GET['id']; 
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$result = $conn->query($sql); 

  

if  ($row = $result->fetch_assoc()) { 

  $name = $row['name']; 

  $skill1 = $row['skill1']; 

  $skill2 = $row['skill2']; 

  $skill3 = $row['skill3']; 

  $skill4 = $row['skill4']; 

  $skill12 = $row['skill12']; 

  $skill22 = $row['skill22']; 

  $skill32 = $row['skill32']; 

  $skill42 = $row['skill42']; 

  $type1 = $row['type1']; 

  $type2 = $row['type2']; 

  $type3 = $row['type3']; 

  $type4 = $row['type4']; 

  $weight1 = $row['weight1']; 

  $weight2 = $row['weight2']; 

  $weight3 = $row['weight3']; 

  $weight4 = $row['weight4']; 

 } 

 

 $sql = "SELECT id,  

name, 

surname,  

skill1,  

skill2,  

skill3,  

skill4  

   FROM ergazomenos"; 

 $result = $conn->query($sql); 

 $results = array(); 

 while($row = $result->fetch_assoc()) { 
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  $score = calcScore($type1, $skill1, $skill12, 

$row['skill1'])*$weight1; 

  $score += calcScore($type2, $skill2, $skill22, 

$row['skill2'])*$weight2; 

  $score += calcScore($type3, $skill3, $skill32, 

$row['skill3'])*$weight3; 

  $score += calcScore($type4, $skill4, $skill42, 

$row['skill4'])*$weight4; 

    

  array_push($results, array($row['name'], 

$row['surname'], $score)); 

 } 

 usort($results, 'sortByOrder'); 

} 

function sortByOrder($a, $b) { 

    return $b[2] - $a[2]; 

} 

function calcScore($type, $skill1, $skill2, $rSkill) { 

 switch ($type) { 

 case 1: 

  return $rSkill - $skill1;  

 case 2: 

  return $skill1 - $rSkill; 

 case 3: 

  return -abs($skill1 - $rSkill); 

 case 4: 

  if ($rSkill >= $skill1 && $rSkill <= $skill2) { 

   return 0; 

  } elseif ($rSkill > $skill2) { 

   return -abs($skill2 - $rSkill); 

  } else { 

   return -abs($skill1 - $rSkill); 

  } 

 } 

 return 0; 
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} 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

 <head> 

  <meta charset="UTF-8"> 

  <link href="layout.css" rel="stylesheet" type="text/css" 

/> 

</head>  

<body> 

 

<div class="header"> 

 <h1 style="margin-top:0px;padding-top:20px;"> 

Constraint – based<br> 

Job Recommender System<br> 

Σύζηημα Ππόηαζηρ Δπγαζίαρ/Δπγαζομένων<br> 

με Γςναηόηηηα Πεπιοπιζμών 

</h1> 

</div> 

<div class="sidebar"> 

 <img style="padding-bottom: 1cm;" src="unipi.jpg"> 

 <div class="vertical-menu"> 

  <a href="index.php" class="active"> 

Απσική</a> 

  <a href="moriodotisi.php">Μοπιοδόηηζη 

Γεξιοηήηων</a> 

  <a href="thesi-ergasias.php">Θέζη 

επγαζίαρ</a> 

  <a href="ergazomenos.php">Δπγαζόμενορ</a> 

  <a href="recommendation.php">Ππόηαζη 1</a> 

 </div> 

</div> 

<div class="main"> 

<form action="recommendation.php" method="get"> 

<select name="id"> 
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<?php 

 $sql = "SELECT id, name FROM thesi_ergasias"; 

 $result = $conn->query($sql); 

 while($row = $result->fetch_assoc()) { 

 $id = $row['id']; 

 $namee = $row['name']; 

 echo "<option value='$id'>$namee</option>"; 

 } 

  

 $conn->close(); 

?> 

 

  <input type="submit" value="Ο"> 

</select> 

 </form>  

 <br> 

<?php 

if (isset($_GET["id"])) { 

?> 

  <fieldset> 

    <?php echo $name; ?> 

 <table> 

  <tr> 

<th>Α/Α</th> 

<th>Δπγαζόμενορ</th> 

<th>Θέζη Δπγαζίαρ</th> 

<th>Score</th> 

</tr> 

  <?php 

  $i = 1; 

 foreach($results as $entry) { echo " 

<tr> 

<td>$i</td> 

<td>$entry[0]</td> 
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<td>$entry[1]</td> 

<td>$entry[2]</td> 

</tr>"; 

++$i; 

  } 

  ?> 

 </table> 

  </fieldset> 

<?php 

} 

?> 

</div> 

 

</body> 

</html> 
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«Γηράσκω δ' αεί πολλά διδασκόμεμος» 

Σόλωμ, ο Αθημαίος 
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