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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το ευρύτερο πεδύο ενδιαφϋροντοσ τησ διατριβόσ ςχετύζεται με μοντελοπούηςη και 

ανϊπτυξη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων και με την ολοκλόρωςη τουσ με 

περιβϊλλοντα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Το αντικεύμενο ϋρευνασ τησ διατριβόσ εύναι η 

δημιουργύα ενόσ μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων  και η ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ 

διαχεύριςησ δεξιοτότων, βϊςει του ςημαςιολογικού ιςτού (semantic web) και των 

οντολογιών, το οπούο θα βαςύζεται ςτο παραπϊνω μοντϋλο. Αυτό θα επιτρϋψει ςτουσ 

εργαζόμενουσ ό εκπαιδευόμενουσ ενόσ οργανιςμού/επιχεύρηςησ να εκπαιδευθούν 

ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ παρούςασ ό επόμενησ θϋςησ τουσ και ςτον οργανιςμό να 

εντοπύζει ευκολότερα τουσ κατϊλληλουσ για ϋνα ϋργο, να ςχεδιϊζει πλϊνα διαδοχόσ και 

εξϋλιξησ των εργαζομϋνων.  

Στα πλαύςια αυτϊ, ο πρώτοσ ςτόχοσ εντοπύζεται ςτη δημιουργύα του θεωρητικού 

μοντϋλου πϊνω ςτο οπούο θα βαςιςτεύ το πληροφοριακό ςύςτημα .  

Ο δεύτεροσ ςτόχοσ εύναι να ςχεδιαςτεύ μύα οντολογύα δεξιοτότων η οπούα θα αποτελεύ 

τον ςυνεκτικό ιςτό όλων των επιμϋρουσ λειτουργιών του πληροφοριακού ςυςτόματοσ. 

Ο τρύτοσ ςτόχοσ εύναι να ςχεδιαςτεύ λειτουργικϊ και τεχνικϊ και να αναπτυχθεύ ϋνα 

ςύςτημα που θα υποςτηρύζει το παραπϊνω μοντϋλο τησ οντολογικϊ βαςιζόμενησ 

διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

Τϋλοσ, τϋταρτοσ ςτόχοσ εύναι να αξιολογηθεύ το ςύςτημα που δημιουργόθηκε ςε ςχϋςη 

με την ανϊγκη που οδόγηςε ςτην υλοπούηςό του. Η αξιολόγηςη αυτό θα ςυνειςφϋρει 

ςτον εντοπιςμό ελλεύψεων και θα δώςει το κύνητρο για μελλοντικϋσ προςθόκεσ που θα 

τισ καλύπτουν.  

Η διατριβό αποτελεύται ςυνολικϊ από οκτώ κεφϊλαια. Το Κεφάλαιο 1 αποτελεύ την 

ειςαγωγό και ακολουθεύται από το Κεφάλαιο 2, το οπούο παρουςιϊζει το θεωρητικό 

και τεχνολογικό υπόβαθρο τησ διατριβόσ γύρω από τισ γνωςτικϋσ περιοχϋσ τησ 

διαχεύριςησ δεξιοτότων, των οντολογιών, τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και του 

ςημαςιολογικού ιςτού. 

Στο Κεφάλαιο 3, παρουςιϊζονται οι ερευνητικϋσ εργαςύεσ ςε οντολογικϊ βαςιζόμενη 

διαχεύριςη δεξιοτότων και η κϊλυψη ό μη ςυγκεκριμϋνων αναγκών. 

Στο Κεφάλαιο 4, αναλύεται το προτεινόμενο μοντϋλο για την διαχεύριςησ δεξιοτότων, 

πϊνω ςτο οπούο χτύζεται ςτην ςυνϋχεια το πληροφοριακό ςύςτημα. Το Κεφάλαιο 5 

περιλαμβϊνει την λειτουργικό και τεχνικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ, ενώ το 

Κεφάλαιο 6 περιλαμβϊνει την οντολογύα δεξιοτότων. 

Στο Κεφάλαιο 7, παρουςιϊζονται τα ςτοιχεύα που απορρϋουν από την αξιολόγηςη του 

ςυςτόματοσ από τουσ χρόςτεσ καθώσ και παραδεύγματα χρόςησ. Τϋλοσ, ςτο Κεφάλαιο 

8, αναλύονται τα ςυμπερϊςματα τησ παρούςασ διατριβόσ και τα ερευνητικϊ θϋματα τα 

οπούα παραμϋνουν ανοικτϊ. 





ABSTRACT 
This thesis deals with the modeling and development of competency management 

systems and the ways that the latter can integrate with e-learning environments. The 

objective is to create a competency management model and develop a competency 

management system which will be based on semantic web and ontologies and will be 

built on the abovementioned model. This will enable the employees or learners of an 

organization/enterprise to get personalized training according to the needs of their 

current or future job. This will also enable the organization to create succession plans, 

find the appropriate employees for a project and develop its employees.  

The first goal is to create the theoretical model on which we will base the information 

system.  

The second goal is to design a competency ontology which will act as the glue of all the 

functionalities of the system.  

Thirdly, our aim is to design, technically and functionally, and develop the system which 

will support the abovementioned model for ontology based competency management.   

The last goal is to evaluate the system vis a vis the need that led to its development.  This 

evaluation will help us find the weak points so that we can cover them in the near future.  

This thesis is consisted of eight chapters. Chapter 1 is the introduction and it is followed 

by Chapter 2, which presents the theoretical and technical background of the thesis, in 

the domain areas of competency management, ontologies, e-learning and semantic web.  

In Chapter 3, we present the research efforts in ontology based competency 

management and how these efforts satisfy or not particular needs.  

In Chapter 4, we analyze the suggested competency management model  and Chapter 5 

includes the functional and technical architecture of the system.  

Chapter 6 includes the competency ontology, while in Chapter 7 we present the results 

of the system’s evaluation. 

 In Chapter 8 we present the conclusions of this thesis and the future research 

directions.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφιερώνεται  στους γονείς μου, Γεώργιο και Αστερόπη 

και στον αδερφό μου Θανάση 

 



  



ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Εύμαι ςυγκινημϋνοσ και χαρούμενοσ που ϋπειτα από προςπϊθεια ϋξι ετών ολοκλόρωςα την 

εκπόνηςη τησ διδακτορικόσ μου διατριβόσ. Ένα περιπετειώδεσ ταξύδι ςτα ανεξερεύνητα 

μϋρη τησ επιςτόμησ του μηχανικού κατϊ τη διϊρκεια του οπούου προβληματύζεςαι, 

εξερευνεύσ, απογοητεύεςαι, ςυνεργϊζεςαι, ανακαλύπτεισ, χαύρεςαι και πϊνω από όλα ϋχεισ 

την τιμό να ςυνειςφϋρεισ, ϋςτω και ςτον ελϊχιςτο βαθμό, ςτην παγκόςμια κοινότητα των 

επιςτημόνων μηχανικών, η οπούα προςπαθεύ να βελτιώςει τισ ςυνθόκεσ ζωόσ μασ μϋςω τησ 

τεχνολογύασ.   

Η κοινωνικό και οικονομικό δομό ϋχει μεταλλαχτεύ τα τελευταύα χρόνια ώςτε να βαςύζεται 

πλϋον ςτην εργαςύα βϊςει γνώςησ. Γιατύ όμωσ οι γνώςεισ και οι δεξιότητεσ εύναι τόςο 

ςημαντικϋσ; Ποιεσ ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ πρϋπει να αποκτόςουμε και για ποιο ςκοπό; 

Αυτϊ όταν κϊποια από τα ερωτόματα που με ώθηςαν να αςχοληθώ με τον χώρο τησ 

διαχεύριςησ δεξιοτότων. Δηλαδό, με τισ μεθόδουσ, τισ προςεγγύςεισ και τα ςυςτόματα που 

θα μασ επιτρϋψουν να διαχειριςτούμε και να εξελύξουμε τισ δεξιότητεσ μασ προσ τον 

επιθυμητό ςτόχο. Αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεύ να εύναι η βϋλτιςτη εκτϋλεςη τησ εργαςύασ μασ, η 

απόκτηςη επιχειρηματικού πλεονεκτόματοσ, η ολοκληρωμϋνη κατϊρτιςη ςε ϋνα γνωςτικό 

αντικεύμενο και η ελπύδα για μια καλύτερη και πληρϋςτερη ςε νόημα ζωό. Οι ερευνητικϋσ 

προκλόςεισ ςτην περιοχό αυτό εύναι ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςεσ: Πώσ μπορούμε να 

αναλύςουμε το χϊςμα δεξιοτότων και να παρϋχουμε την κατϊλληλη εκπαύδευςη ςε κϊθε 

εκπαιδευόμενο; Πώσ θα πρϋπει να εύναι ςχεδιαςμϋνο ϋνα πληροφοριακό ςύςτημα ώςτε να 

υποςτηρύζει αυτϋσ τισ λειτουργύεσ; Πώσ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την δομημϋνη και 

αδόμητη πληροφορύα, την ρητό και ϊρρητη γνώςη προσ όφελοσ τησ εξϋλιξησ των 

δεξιοτότων; Πώσ μπορούμε να αξιοποιόςουμε τισ τεχνολογύεσ των οντολογιών και του 

ςημαςιολογικού ιςτού; ε κϊποιεσ από αυτϋσ τισ ερευνητικϋσ προκλόςεισ εμβαθύνει η 

παρούςα προςπϊθεια. 

H ολοκλόρωςη τησ διατριβόσ μου κατϋςτη δυνατό χϊρη ςτη ςυμπαρϊςταςη και τη βοόθεια 

ενόσ μεγϊλου αριθμού ανθρώπων. το ςημεύο αυτό, θα όθελα να τουσ ευχαριςτόςω 

προςωπικϊ για την ηθικό και πνευματικό τουσ υποςτόριξη και να τουσ εκφρϊςω την 

ευγνωμοςύνη μου για τη βοόθειϊ τουσ. 

Πρώτον απ’ όλουσ θα όθελα να ευχαριςτόςω τον επιβλϋποντϊ μου κ. Γρηγόρη Μϋντζα, 

Καθηγητό του ΕΜΠ, ο οπούοσ μου ϋδειξε εμπιςτοςύνη, με καθοδόγηςε ςτισ ερευνητικϋσ μου 

αναζητόςεισ και με ςτόριξε καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ερευνητικόσ μου προςπϊθειασ, από τη 

ςτιγμό που ϋγινα δεκτόσ ωσ Τποψόφιοσ Διδϊκτορασ μϋχρι και ςόμερα. Σον ευχαριςτώ 

θερμϊ για τη ςυνεργαςύα που εύχαμε τόςο ςε επύπεδο επιςτημονικό όςο και ςε επύπεδο 

ανθρώπινων ςχϋςεων και ςύγουρα αποτελεύ για μϋνα υπόδειγμα επιςτόμονα και 



ανθρώπου. Παρϊλληλα, θα όθελα να εκφρϊςω τισ ευχαριςτύεσ μου προσ τα υπόλοιπα μϋλη 

τησ ςυμβουλευτικόσ επιτροπόσ, τον κ. Ι. Ψαρρϊ, Καθηγητό ΕΜΠ, και τον κ. Β. 

Αςημακόπουλο, Καθηγητό ΕΜΠ, καθώσ και ςτον κ. Ι. Βαςιλεύου, Καθηγητό ΕΜΠ, τον κ. Δ. 

Αποςτόλου, Λϋκτορα Παν. Πειραιϊ και τον κ. . Ρετϊλη, Επ. Καθηγητό Παν. Πειραιϊ για την 

τιμό που μου ϋκαναν να ςυμμετϋχουν ςτην επταμελό επιτροπό μου. 

Θϋλω να ευχαριςτόςω τουσ ςυναδϋλφουσ μου ςτο εργαςτόριο του Ε.Μ.Π, για όλη την 

υποςτόριξη  τουσ ςε ερευνητικϊ θϋματα και ιδιαύτερα τουσ Παναγιώτη Γκουβϊ, Θανϊςη 

Μπούρα, Δημότρη Αλεξϊνδρου, Γιϊννη Βεργινϊδη, πύρο Ντιούδη,  Δημότρη Παναγιώτου, 

Μπϊμπη Μαγκούτα και Δημότρη Αποςτόλου. 

Ευχαριςτώ θερμϊ τουσ ςυναδϋλφουσ μου ςτην Microsoft Ελλϊσ και ιδιαύτερα τον Πϊνο 

Θεοδοςςόπουλο για όλη την βοόθεια, τισ ςυμβουλϋσ και την ηθικό υποςτόριξη για 

περιςςότερα από τϋςςερα χρόνια, καθώσ και τον Γιϊννη Κουτρϊκη για τισ πολύτιμεσ 

ςυμβουλϋσ του ωσ ειδικόσ των θεμϊτων ανθρώπινου δυναμικού. 

Θϋλω επύςησ να ευχαριςτόςω τουσ πολύ κοντινούσ μου ανθρώπουσ: Σην ςύντροφο μου Εύη 

Λιϊκου για την αγϊπη και την ςυμπαρϊςταςη τησ. Σον αδερφικό μου φύλο Απόςτολο 

Νικολαΐδη για την πνευματικό και ηθικό του ςυμπαρϊςταςη και τισ πολύτιμεσ ςυμβουλϋσ 

του. Σουσ πολυαγαπημϋνουσ μου φύλουσ Βαςύλη Ζωτϊκη, Λϊμπρο Βοριαδϊκη, Βαγγϋλη 

Παλιούρα και Γιϊννη Παπαγρηγορϊκη για την ηθικό τουσ ςυμπαρϊςταςη.   

Ολοκληρώνοντασ αυτϋσ τισ γραμμϋσ, θα όθελα να εκφρϊςω την αμϋριςτη αγϊπη μου ςτην 

οικογϋνεια μου, τουσ γονεύσ μου και τον αδερφό μου, οι οπούοι όταν ςυνοδοιπόροι τησ όλησ 

μου προςπϊθειασ και μου προςϋφεραν απλόχερα τα απαραύτητα ψυχικϊ, ςυναιςθηματικϊ 

και υλικϊ εφόδια για να ανταπεξϋλθω ςτισ υποχρεώςεισ μου. Γι’ αυτό, θα όθελα να 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΣΑ ΠΕΔΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ, ΣΟΤ ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΙΣΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ 
ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ 

Σο διαδύκτυο αποτελεύ ομολογουμϋνωσ τη μεγαλύτερη πηγό πληροφοριών ςτισ μϋρεσ μασ. Μεγϊλοι 
όγκοι δεδομϋνων αναζητούνται, ανταλλϊςςονται και επεξεργϊζονται μϋςω του Παγκόςμιου Ιςτού. 
Επειδό, όμωσ, ο όγκοσ των δεδομϋνων του Ιςτού ϋχει πϊρει μεγϊλεσ διαςτϊςεισ χωρύσ να υπϊρχει 
ενιαύοσ τρόποσ οργϊνωςησ, η ανταλλαγό και η επεξεργαςύα τουσ εύναι πολύ δύςκολη. Η 
πληροφορύα που εύναι διαθϋςιμη ςτο διαδύκτυο δεν εύναι εύκολα κατανοητό από τισ υπολογιςτικϋσ 
μηχανϋσ, μιασ και τα διαδικτυακϊ δεδομϋνα εύναι ςχεδιαςμϋνα για τη διευκόλυνςη μόνο τησ 
ανθρώπινησ αντύληψησ. χεδόν όλα τα μεταδεδομϋνα (π.χ. HTML), περιγρϊφουν τα διαδικτυακϊ 
ϋγγραφα αναφϋροντασ μόνο το πού και πώσ παρουςιϊζεται ϋνα τμόμα πληροφορύασ. Παρόλεσ τισ 
προςπϊθειεσ για την βελτιςτοπούηςη και αυτοματοπούηςη τησ ςυλλογόσ και χρόςησ πληροφορύασ 
ςτο διαδύκτυο, δεν παρουςιϊςτηκε ςημαντικό πρόοδοσ ςτην «ϋξυπνη» χρόςη πληροφορύασ από 
τουσ υπολογιςτϋσ.  

Ο ημαςιολογικόσ Ιςτόσ (Semantic Web) ϋρχεται ακριβώσ να εξυπηρετόςει την ανϊγκη για ενιαύα 
οργϊνωςη των δεδομϋνων, ώςτε ο Ιςτόσ να γύνει μια παγκόςμια πλατφόρμα ανταλλαγόσ και 
επεξεργαςύασ δεδομϋνων από ετερογενεύσ πηγϋσ πληροφορύασ. Η ιδϋα του ςημαςιολογικού ιςτού  
εύναι να επαναπροςδιορύςει τον τρόπο λειτουργύασ του διαδικτύου, ειςϊγοντασ “ςημαςιολογικϊ 
tags” ςε διαδικτυακϊ ϋγγραφα και ϊλλεσ ροϋσ πληροφορύασ, τα οπούα μπορούν να γύνουν 
επεξεργϊςιμα από υπολογιςτικϊ ςυςτόματα. Σα tags αυτϊ, παρϋχουν περιςςότερη πληροφορύα ςε 
ςχϋςη με την ςημαςιολογικό ϋννοια των δεδομϋνων και την μεταξύ τουσ ςχϋςη.  Σα αποτελϋςματα 
τησ πρόςθεςησ “ςημαςιολογικόσ” πληροφορύασ μπορεύ να εύναι πολύ ςημαντικϊ. Θα παρϋχεται η 
δυνατότητα θεαματικϊ βελτιωμϋνων δυνατοτότων αναζότηςησ, καθώσ και βελτύωςη τησ 
διαλειτουργικότητασ των υπολογιςτικών ςυςτημϊτων, επιτρϋποντϊσ τα να επικοινωνούν ςε ϋνα 
νϋο επύπεδο.  ύμφωνα με τον Tim Berners Lee του W3C, εμπνευςτό του διαδικτύου, ο 
ςημαςιολογικόσ ιςτόσ θα αποτελϋςει τη νϋα γενιϊ του διαδικτύου. 

Ο ςημαςιολογικόσ ιςτόσ βαςύζεται ςτην ερευνητικό εργαςύα πολλών πρωτοβουλιών ςχετικών με 
την XML, ςτοχεύοντασ και αυτό ςτη βελτύωςη τησ περιγραφόσ και δομόσ τησ πληροφορύασ ςτο 
διαδύκτυο. Εντούτοισ θα προςφϋρει δύο νϋα επύπεδα πολυπλοκότητασ: Σισ οντολογύεσ και τουσ 
ςχεςιακούσ μηχανιςμούσ. Η χρόςη αυτών μπορεύ να ϋχουν εξϋλιξη, παρόμοια με αυτό του 
διαδικτύου ςτισ αρχϋσ του 1990.  

Οι οντολογύεσ βαςύζονται ςτισ γλώςςεσ τυπικόσ αναπαρϊςταςησ γνώςησ, που προϋκυψαν από το 
πεδύο τησ τεχνητόσ νοημοςύνησ. Ο ςτόχοσ των οντολογιών εύναι να παρϋχουν τα τυπικϊ 
χαρακτηριςτικϊ ενόσ μϋρουσ του κόςμου. Οι απλϋσ οντολογύεσ ςχετύζονται με ςχόματα βϊςεων 
δεδομϋνων, τα οπούα περιγρϊφουν με τυπικό τρόπο τα δεδομϋνα αυτών. Πιο ςύνθετεσ οντολογύεσ 
επιτρϋπουν την αναπαρϊςταςη ακόμα πολυπλοκότερων ςχϋςεων (π.χ. «εύναι μϋροσ του», 
«διαχειρύζεται από», «βρύςκεται ςε», «ςυνεργϊζεται με» ) και επύςησ επιτρϋπουν την ολοκλόρωςη 
κανόνων, περιοριςμών και ιδιοτότων. Εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ ότι η μοντελοπούηςη αυτό 
εύναι παρόμοια με αυτό τησ αντικειμενοςτραφούσ ανϊλυςησ, των λεξικών μετα-δεδομϋνων και τησ 
μοντελοπούηςησ entity-relationship.  
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Ωσ δεξιότητα ορύζεται «ο ςυνδυαςμόσ ρητήσ και άρρητησ γνώςησ, ςυμπεριφοράσ και ικανοτήτων που 
δίνει ςε κάποιον το ενδεχόμενο για αποτελεςματικότητα ςτην εκτέλεςη μιασ εργαςίασ» [Draganidis & 
Mentzas, 2007] 

Η διαχεύριςη δεξιοτότων (competency management), αποτελεύ μύα πρόςφατη τϊςη ςτον χώρο τησ 
διαχεύριςησ γνώςησ (knowledge management), η οπούα ϋχει ωσ ςτόχο την καταγραφό, ανϊλυςη και 
βελτύωςη των hard skills (π.χ. γλώςςεσ προγραμματιςμού) και soft skills (π.χ. ικανότητεσ 
παρουςιϊςεων, διαχεύριςησ ομϊδασ, επικοινωνύασ), των υπαλλόλων μιασ επιχεύρηςησ ό ενόσ 
οργανιςμού.  

 

1.2 ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ 

Σα τελευταύα δϋκα χρόνια ϋγινε αντιληπτό από τουσ ερευνητϋσ η ςπουδαιότητα τησ βελτύωςησ του 
μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων ςε ϋναν οργανιςμό, καθώσ και η δημιουργύα και εξϋλιξη των 
πληροφοριακών ςυςτημϊτων που θα υποςτηρύζουν το μοντϋλο αυτό. Βαςικϊ ερωτόματα τα οπούα 
επεξεργϊζεται η επιςτημονικό κοινότητα και η ςύνθεςη τουσ αποτελεύ το κεντρικό πρόβλημα τησ 
παρούςασ διατριβόσ εύναι τα παρακϊτω: 

«Ποια εύναι η βϋλτιςτη μεθοδολογύα απεικόνιςησ και διαχεύριςησ των δεξιοτότων ςε ϋναν 
οργανιςμό;» [Spencer, Koper, Paquette]  

«Πώσ πραγματοποιεύται ο βϋλτιςτοσ εντοπιςμόσ του χϊςματοσ δεξιοτότων ςε επύπεδο οργανιςμού, 
ομϊδασ και ατόμου;»  [Homer, Specht] 

«Ποιοσ εύναι ο βϋλτιςτοσ τρόποσ γεφύρωςησ του χϊςματοσ δεξιοτότων μϋςω ενόσ πληροφοριακού 
ςυςτόματοσ;» [Spencer, Sicilia] 

«Ποιοσ ο ρόλοσ των τεχνολογιών ςημαςιολογικού ιςτού και των οντολογιών ςε ϋνα τϋτοιο 
πληροφοριακό ςύςτημα;» [Sicilia, Lindgren, Schmidt] 

Κϊποια από τα ερευνητικϊ προγρϊμματα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ τα οπούα αςχολούνται με τα 
παραπϊνω προβλόματα εύναι το “Prolix” (FP6 ϋργο, www.prolixproject.org), το 
“TenCompetence”(www.tencompetence.org) και το Leonardo Da Vinci πρόγραμμα “Codrive”. 

 

1.3 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

Σο αντικεύμενο ϋρευνασ τησ διατριβόσ εύναι η δημιουργύα ενόσ μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων  
και η ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, βϊςει του ςημαςιολογικού ιςτού 
(semantic web) και των οντολογιών, το οπούο θα βαςύζεται ςτο παραπϊνω μοντϋλο. Αυτό θα 
επιτρϋψει ςτουσ εργαζόμενουσ ό εκπαιδευόμενουσ ενόσ οργανιςμού/επιχεύρηςησ να εκπαιδευθούν 
ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ τησ παρούςασ ό επόμενησ θϋςησ τουσ και ςτον οργανιςμό να εντοπύζει 
ευκολότερα τουσ κατϊλληλουσ για ϋνα ϋργο, να ςχεδιϊζει πλϊνα διαδοχόσ και εξϋλιξησ των 
εργαζομϋνων. 

http://www.prolixproject.org/
http://www.tencompetence.org/
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τα πλαύςια αυτϊ, ο πρώτοσ ςτόχοσ εντοπύζεται ςτη δημιουργύα του θεωρητικού μοντϋλου πϊνω 
ςτο οπούο θα βαςιςτεύ το πληροφοριακό ςύςτημα .  

Ο δεύτεροσ ςτόχοσ εύναι να ςχεδιαςτεύ μύα οντολογύα δεξιοτότων η οπούα θα αποτελεύ τον 
ςυνεκτικό ιςτό όλων των επιμϋρουσ λειτουργιών του πληροφοριακού ςυςτόματοσ. 

Ο τρύτοσ ςτόχοσ εύναι να ςχεδιαςτεύ λειτουργικϊ και τεχνικϊ και να αναπτυχθεύ ϋνα ςύςτημα που 
θα υποςτηρύζει το παραπϊνω μοντϋλο τησ οντολογικϊ βαςιζόμενησ διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

Σϋλοσ, τϋταρτοσ ςτόχοσ εύναι να αξιολογηθεύ το ςύςτημα που δημιουργόθηκε ςε ςχϋςη με την 
ανϊγκη που οδόγηςε ςτην υλοπούηςό του. Η αξιολόγηςη αυτό θα ςυνειςφϋρει ςτον εντοπιςμό 
ελλεύψεων και θα δώςει το κύνητρο για μελλοντικϋσ προςθόκεσ που θα τισ καλύπτουν.  

 

1.4 ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

Η ςυμβολό τησ διατριβόσ εντοπύζεται ςε τρεισ βαςικούσ ϊξονεσ. Ο πρώτοσ ϊξονασ αφορϊ ςτη 
θεωρητικό αναςκόπηςη του ερευνητικού πεδύου τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων. τα πλαύςια τησ 
αναςκόπηςησ αυτόσ ϋγινε μελϋτη βιβλιογραφικών κειμϋνων και ϋρευνα πϊνω ςτα διϊφορα 
μοντϋλα που ϋχουν προταθεύ από αρκετούσ ερευνητϋσ. Σο αποτϋλεςμα τησ ϋρευνασ εύναι η 
δημιουργύα ενόσ εξελιγμϋνου μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων. Εξετϊςτηκε επύςησ ϋνασ μεγϊλοσ 
αριθμόσ εμπορικών και ερευνητικών ςυςτημϊτων με αποτϋλεςμα τον εντοπιςμό των βαςικών 
λειτουργιών διαχεύριςησ δεξιοτότων.  
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Σχήμα 1.1 : Συμβολή τησ διατριβήσ 

Ο δεύτεροσ ϊξονασ ςυνύςταται ςτον ςχεδιαςμό μιασ οντολογύασ δεξιοτότων η οπούα θα αποτελεύ 
την βϊςη για το πληροφοριακό ςύςτημα. 

Ο τρύτοσ ϊξονασ τϋλοσ, περιλαμβϊνει το ςχεδιαςμό τησ λειτουργικόσ και τεχνικόσ αρχιτεκτονικόσ 
ενόσ ςυςτόματοσ, το οπούο υποςτηρύζει με ολοκληρωμϋνο τρόπο την διαχεύρηςη δεξιοτότων ςε 
ϋναν οργανιςμό. Σο αποτϋλεςμα του ςχεδιαςμού υπόρξε η ανϊπτυξη μιασ πρωτότυπησ εφαρμογόσ, 
η πρόςβαςη ςτην οπούα γύνεται διαμϋςου του Παγκόςμιου Ιςτού και η οπούα κϊνει χρόςη των 
τελευταύων τεχνολογιών όπωσ αυτϋσ των οντολογιών και του ςημαςιολογικού ιςτού.  

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 
ΣΟΤ ΠΕΔΙΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

•Επιςκόπηςη βιβλιογραφίασ

• Επιςκόπηςη ερευνητικϊν προγραμμάτων

• Aνάλυςη των λειτουργιϊν που παρζχουν τα ήδη υπάρχοντα ςυςτήματα

• Εντοπιςμόσ αδυναμιϊν υπαρχουςϊν μεθοδολογιϊν ανάπτυξησ οντολογιϊν 
και καταγραφή αρχιτεκτονικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν που θα 
πρζπει να πληροί ζνα εργαλείο διαχείριςησ δεξιοτήτων.

ΠΡΟΣΑΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΤ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΒΑΙΜΕΝΩΝ Ε 
ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

• Πρόταςη ανάπτυξησ οντολογίασ διαχείριςησ δεξιοτήτων

•Πρόταςη μεθοδολογίασ ανάπτυξησ εργαλείων για την διαχείριςη δεξιοτήτων, 
βάςει οντολογιϊν

•χεδίαςη και ανάπτυξη εργαλείου υποςτήριξησ τησ προτεινόμενησ 
μεθοδολογίασ λαμβάνοντασ υπόψη κριτήρια όπωσ ανεξαρτηςία από 
υπολογιςτική πλατφόρμα και διαλειτουργικότητα με υπάρχοντα ςυςτήματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  
ΤΝΟΛΙΚΟΤ 

ΤΣΗΜΑΣΟ 

• Εφαρμογή του ςυςτήματοσ που αναπτφχθηκε ςε επιχείρηςη ζνταςησ γνϊςησ

• Αξιολόγηςη του ςυςτήματοσ
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1.5 ΣΑΔΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

Η διατριβό πραγματοποιόθηκε ςε τϋςςερα ςτϊδια, όπωσ παρουςιϊζονται ςτο παρακϊτω ςχόμα: 

 

 

Σχήμα 1.2 Στάδια Υλοποίηςησ τησ Διατριβήσ 

το πρώτο ςτϊδιο πραγματοποιόθηκε η μελϋτη τησ βιβλιογραφύασ των ερευνητικών πεδύων τησ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων, του ςημαςιολογικού ιςτού και τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. το δεύτερο 
ςτϊδιο αναπτύχθηκε το προτεινόμενο μοντϋλο και ςτην ςυνϋχεια ςχεδιϊςτηκε η λειτουργικό και 
τεχνικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ που θα υλοποιούςε το παραπϊνω μοντϋλο. το τελευταύο 
ςτϊδιο ϋγινε ο προςδιοριςμόσ των ςεναρύων χρόςησ και η αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ. 

 

Ειδικϊ για την ανϊπτυξη του πληροφοριακού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων ακολουθόθηκε η 
μϋθοδοσ Booch. Γενικϊ, για την ανϊπτυξη ενόσ ςυςτόματοσ λογιςμικού μπορούν να ακολουθηθούν 
διϊφορεσ προςεγγύςεισ και μϋθοδοι. Η μϋθοδοσ Booch [Grady Booch – Rational] κρύθηκε η 
καταλληλότερη για την ανϊπτυξη του οντολογικϊ βαςιζόμενου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων. το παρακϊτω ςχόμα παρουςιϊζονται οι τϋςςερισ φϊςεισ ςτον κύκλο ζωόσ τησ 
ανϊπτυξησ ςυςτόματοσ λογιςμικού (software development life-cycle): ϋναρξη (inception), 
επεξεργαςύα (elaboration), καταςκευό (construction) και μετϊβαςη (transition) [Βooch et al., 
1998].  

Στάδιο 1

• Γενική επιςκόπηςη του πεδίου τησ διαχείριςησ δεξιοτήτων 
(επιςκόπηςη βιβλιογραφίασ, μελζτη ςυςτημάτων κτλ)

Στάδιο 2

• Μοντελοποίηςη και ανάλυςη απαιτήςεων βάςει βιβλιογραφικήσ 
μελζτησ και ζρευνασ των αντίςτοιχων ςυςτημάτων

Στάδιο 3

• χεδιαςμόσ τησ λειτουργικήσ και τεχνικήσ αρχιτεκτονικήσ του 
ςυςτήματοσ λαμβάνοντασ υπόψην την ανάλυςη των απαιτήςεων 

Στάδιο 4
• Προςδιοριςμόσ ςεναρίων χρήςησ και αξιολόγηςη του ςυςτήματοσ
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Σχήμα 1.3: Κύκλοσ ζωήσ ανάπτυξησ ςυςτήματοσ λογιςμικού  

H έναρξη εύναι η πρώτη φϊςη τησ διαδικαςύασ ανϊπτυξησ ςυςτόματοσ λογιςμικού κατϊ την οπούα 
αναπτύςςεται και εξελύςςεται η αρχικό ιδϋα ςτο βϋλτιςτο δυνατό βαθμό τεκμηρύωςησ ώςτε να 
ειςϋλθει ςτην δεύτερη φϊςη, αυτό τησ επεξεργαςύασ. 

Η επεξεργαςία εύναι η δεύτερη φϊςη τησ διαδικαςύασ και ςε αυτόν καθορύζεται ο ςτόχοσ του 
προώόντοσ και η αρχιτεκτονικό του, αναλύονται οι απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ και ιεραρχούνται 
βϊςει ςπουδαιότητασ (λύςτα απαιτόςεων). Η λύςτα απαιτόςεων αποτελεύ και την βϊςη για τον 
ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ.  

Η καταςκευή εύναι η τρύτη φϊςη τησ διαδικαςύασ, ςτην οπούα το ςύςτημα εξελύςςεται βϊςει του 
αρχικού αρχιτεκτονικού προτύπου ςε ϋνα προώόν το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ από την 
κοινότητα.  Οι απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ επανεξετϊζονται διαρκώσ, καθώσ και τα κριτόρια 
αξιολόγηςησ του ςε ςχϋςη με τισ ανϊγκεσ που οδόγηςαν ς’αυτό. 

Η τϋταρτη και τελευταύα φϊςη τησ διαδικαςύασ, η μετάβαςη, εύναι η φϊςη ςτην οπούα παραδύδεται 
το ςύςτημα ςτουσ χρόςτεσ. Οι χρόςτεσ εντοπύζουν λειτουργικϊ ςφϊλματα και το ςύςτημα 
ανατροφοδοτεύται και βελτιώνεται διαρκώσ.  

Ο κύκλοσ ζωόσ τησ ανϊπτυξησ ςυςτόματοσ λογιςμικού χαρακτηρύζεται από ςυνεχεύσ επαναλόψεισ 
(iterations). Η επανϊληψη ορύζεται ωσ ϋνα διακριτό ςύνολο δραςτηριοτότων που καταλόγουν ςε 
μια ϋκδοςη του προώόντοσ, εύτε εςωτερικό, εύτε εξωτερικό. Αυτό ςημαύνει ότι η διαδικαςύα 
ανϊπτυξησ ςυςτόματοσ λογιςμικού μπορεύ να θεωρηθεύ ότι περιλαμβϊνει μια ςυνεχό ροό 
εκτελϋςιμων εκδόςεων τησ αρχιτεκτονικόσ του ςυςτόματοσ. 

Έναπξη Επεξεπγαζία Καηαζκεςή Μεηάβαζη

Βασικές Ροές Εργασιών

Επισειπημαηικόρ

Σσεδιαζμόρ

Απαιηήζειρ

Ανάλςζη &

Σσεδιαζμόρ

Υλοποίηζη

Έλεγσορ

Ανάπηςξη

Πεπιβάλλον

Διασείπιζη Έπγος

Πποζαπμογή & Διασείπιζη Αλλαγών

Απσικέρ 

Επαναλήτειρ

Επαν.

#1

Επαν.

#2

Επαν.

#n

Επαν.

#n+1

Επαν.

#n+2

Επαν.

#m

Επαν.

#m+1

Υποστηρικτικές Ροές Εργασιών

Έναπξη Επεξεπγαζία Καηαζκεςή Μεηάβαζη

Βασικές Ροές Εργασιών

Επισειπημαηικόρ

Σσεδιαζμόρ

Απαιηήζειρ

Ανάλςζη &

Σσεδιαζμόρ

Υλοποίηζη

Έλεγσορ

Ανάπηςξη

Πεπιβάλλον

Διασείπιζη Έπγος

Πποζαπμογή & Διασείπιζη Αλλαγών

Απσικέρ 

Επαναλήτειρ

Επαν.

#1

Επαν.

#2

Επαν.

#n

Επαν.

#n+1

Επαν.

#n+2

Επαν.

#m

Επαν.

#m+1

Υποστηρικτικές Ροές Εργασιών
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1.6 Η ΔΟΜΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

Η διατριβό αποτελεύται ςυνολικϊ από οκτώ κεφϊλαια. Σο παρών πρώτο κεφϊλαιο αποτελεύ την 
ειςαγωγό και ακολουθεύται από το Κεφάλαιο 2, το οπούο παρουςιϊζει το θεωρητικό και 
τεχνολογικό υπόβαθρο τησ διατριβόσ γύρω από τισ γνωςτικϋσ περιοχϋσ τησ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων, των οντολογιών, τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και του ςημαςιολογικού ιςτού. 

το Κεφάλαιο 3, παρουςιϊζονται οι ερευνητικϋσ εργαςύεσ επιςτημόνων ςε οντολογικϊ βαςιζόμενη 
διαχεύριςη δεξιοτότων και η κϊλυψη ό μη ςυγκεκριμϋνων αναγκών. 

το Κεφάλαιο 4, αναλύεται το προτεινόμενο μοντϋλο για την διαχεύριςησ δεξιοτότων, πϊνω ςτο 
οπούο χτύζεται ςτην ςυνϋχεια το πληροφοριακό ςύςτημα. υγκεκριμϋνα, το Κεφάλαιο 5 
περιλαμβϊνει την λειτουργικό και τεχνικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ, ενώ το Κεφάλαιο 6 
περιλαμβϊνει την οντολογύα δεξιοτότων. 

το Κεφάλαιο 7, παρουςιϊζονται τα ςτοιχεύα που απορρϋουν από την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ 
από τουσ χρόςτεσ καθώσ και ςενϊρια χρόςησ. 

Σϋλοσ, ςτο Κεφάλαιο 8, αναλύονται τα ςυμπερϊςματα τησ παρούςασ διατριβόσ και ερευνητικϊ 
θϋματα τα οπούα παραμϋνουν ανοικτϊ. 

 

1.7 ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ  

τα πλαύςια τησ ϋρευνασ πραγματοποιόθηκαν τρεισ (3) δημοςιεύςεισ ςε ϋγκριτα διεθνό 
επιςτημονικϊ περιοδικϊ και μύα (1) παρουςύαςη ςε διεθνϋσ επιςτημονικό ςυνϋδριο. Αναλυτικϊ: 

Draganidis, F., G.  Mentzas (2006) Competency based management: a review of systems and 
approaches, Information Management & Computer Security, Vol. 14 No. 1, 2006, pp. 51-64 

 

Draganidis, F., P.  Chamopoulou, G.  Mentzas (2006) An Ontology Based Tool for Competency 
Management and Learning Paths, paper presented at the I-KNOW '06, 6th International Conference 
on Knowledge Management, Special track on Integrating Working and Learning, 6th September 
2006, Graz , Austria 

 

Draganidis, F., G.  Mentzas (2007) Ontology-Based Competency Management for Corporate E-
Learning, ιν M.-A. Sicilia (ed) "Competencies in Organizational E-Learning: Concepts and Tools", 
Idea Group Publishing, pp. 311-324. 

 

Draganidis, F., P.  Chamopoulou, G.  Mentzas (2008) A semantic web architecture for integrating 
competence management and learning paths, Journal of Knowledge Management, Special Issue on 
Competency Management, VOL. 12 NO. 6 2008, pp. 121-136 

 

http://i-know.know-center.tugraz.at/i_know_06
http://i-know.know-center.tugraz.at/i_know_06
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1.8 ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

Η παρούςα διατριβό εύχε την υποςτόριξη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Έρευνασ και Σεχνολογύασ, μϋςω 
του Προγρϊμματοσ Ενύςχυςησ Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003) και ςε ςυνεργαςύα με την 
εταιρύα Microsoft Ελλϊσ, η οπούα και αποτϋλεςε πιλότο-χρόςτη του ςυςτόματοσ, καθώσ και με το 
FZI (http://www.fzi.de/ ), το γερμανικό ερευνητικό κϋντρο τησ Καρλςρούησ. 

 

http://www.fzi.de/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

EΙΑΓΩΓΗ 

το κεφϊλαιο αυτϐ παρουςιϊζεται μύα επιςκϐπηςη τησ τρϋχουςασ επιςτημονικόσ γνώςησ ςτα 
ερευνητικϊ πεδύα που απαρτύζουν το θεωρητικϐ και τεχνολογικϐ υπϐβαθρο τησ διατριβόσ, δηλαδό 
τα πεδύα τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, του ςημαςιολογικοϑ ιςτοϑ και τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ.  

Σο πεδύο τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων εύναι το βαςικϐτερο ϐλων και αναλϑεται ςε επύπεδο οριςμών 
των δεξιοτότων, ανϊλυςησ των βαςικών εννοιών και τησ ςημαςύασ αυτών, παρουςύαςησ του 
κϑκλου ζωόσ των δεξιοτότων καθώσ και των περιοχών εφαρμογόσ των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ 
δεξιοτότων. Επύςησ ,παρουςιϊζεται μια ανϊλυςη αγορϊσ των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων 
καθώσ και ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ μελϋτησ εφαρμογών αυτών. 

Σο πεδύο του ςημαςιολογικοϑ ιςτοϑ αναλϑεται ςε ϐτι αφορϊ ςτισ τελευταύεσ τεχνολογύεσ, ςε 
θϋματα οντολογιών, RDF, RDFS, OWL και παρουςιϊζονται τα πλεονεκτόματα αυτών των 
τεχνολογιών. 

Ειδικϊ ςε ϐτι αφορϊ ςτην ηλεκτρονικό μϊθηςη, παρουςιϊζονται οι προςπϊθειεσ που γύνονται ςτον 
χώρο τησ προτυποπούηςησ των ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ καθώσ και των αντικειμϋνων 
μϊθηςησ, μιασ και ςτο μοντϋλο και το πληροφοριακϐ ςϑςτημα το οπούο αναπτϑχθηκε μασ 
ενδιϋφερε η προτυποποιημϋνη παρουςύαςη και χρόςη των αντικειμϋνων τησ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ. 

 

2.1 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Η διαχεύριςη δεξιοτότων (ΔΔ) εύναι ϋνα ςημαντικϐ αντικεύμενο ϋρευνασ ςτην ευρϑτερη περιοχό τησ 
διαχεύριςησ γνώςησ και ςυχνϊ ςυνδϋεται ερευνητικϊ με τα ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ. Η ΔΔ 
μπορεύ να ϋχει ςημαντικό ςυνειςφορϊ ςε επύπεδο  βελτύωςησ τησ παραγωγικϐτητασ ενϐσ 
οργανιςμοϑ καθώσ και ςε ατομικϐ επύπεδο, οδηγώντασ ςτην ανϊπτυξη ενϐσ εξατομικευμϋνου 
τρϐπου μϊθηςησ, ςϑμφωνα με το οπούο βελτιώνονται οι δεξιϐτητεσ ενϐσ οργανιςμοϑ ό ενϐσ ατϐμου. 

Σο ερευνητικϐ αντικεύμενο τησ διδακτορικόσ διατριβόσ εύναι η δημιουργύα ενϐσ μοντϋλου 
διαχεύριςησ δεξιοτότων που να βαςύζεται ςτον ςημαςιολογικϐ ιςτϐ και η ανϊπτυξη του 
πληροφοριακοϑ ςυςτόματοσ που θα το υποςτηρύζει.  Ενώ οι περιοχϋσ τησ διαχεύριςησ γνώςησ και 
τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ϋχουν ερευνηθεύ ςε βϊθοσ και ϋχουν γύνει πολλϋσ ςυζητόςεισ ςχετικϊ με 
τρϋχοντα προβλόματα και μελλοντικϋσ κατευθϑνςεισ, αυτϐ δεν ιςχϑει ςτην περύπτωςη των 
ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων.  

Παρακϊτω αναλϑονται οι βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ ΔΔ και μελετοϑνται  χαρακτηριςτικϋσ εφαρμογϋσ, 
ενώ μελετώνται ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ εφαρμογόσ.  
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2.1.1 ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΣΩΝ ΒΑΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  

Η προςϋγγιςη δεξιοτότων ςτη Διαχεύριςη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ δεν εύναι καινοϑργια. Οι αρχαύοι 
Ρωμαύοι εφϊρμοζαν ϋναν τϑπο των χαρακτηριςτικών δεξιοτότων ςτην προςπϊθειϊ τουσ να 
εκθϋςουν τισ ιδιϐτητεσ του «καλοϑ Ρωμαύου ςτρατιώτη». Η ειςαγωγό τησ ϋννοιασ των δεξιοτότων  
πραγματοποιόθηκε γϑρω ςτα 1970, απϐ τον διακεκριμϋνο ψυχολϐγο του Harvard David 
McClelland. τον McClelland ϋχει αποδοθεύ, ςτη βιβλιογραφύα του ανθρώπινου δυναμικοϑ, η 
ειςαγωγό τησ ιδϋασ των «δεξιοτότων» λϐγω των προςπαθειών του να βοηθόςει την Τπηρεςύα 
Πληροφοριών των Ηνωμϋνων Πολιτειών να βελτιώςει τισ διαδικαςύεσ επιλογόσ. Η τελευταύα 
υποςτόριζε ϐτι τα παραδοςιακϊ τεςτ ευφυϏασ, ϐπωσ επύςησ και οι βαθμού επιτυχύασ που τα 
αντιπροςωπεϑουν, απϋτυχαν να προβλϋψουν την απϐδοςη ςτην εργαςύα. Σο ενϊντιο επιχεύρημα 
του McClelland ςτην αυξανϐμενη δυςαρϋςκεια για τα τεςτ νοημοςϑνησ και για την παραδοςιακό 
εργαςύα των αναλυτικών προςεγγύςεων για την επιλογό προςωπικοϑ, όταν η πρϐταςη να 
καταγρϊψουν και να αναλϑςουν τισ δεξιϐτητεσ των υποψηφύων. Ωσ μελϋτη περύπτωςησ πρϐτεινε 
την επιλογό διπλωματοϑχων τησ Τπηρεςύασ Ξϋνων Πληροφοριών. την ϋρευνϊ του, ο McClelland 
διαπύςτωςε ϐτι δεξιϐτητεσ ϐπωσ η διαπροςωπικό ευαιςθηςύα, οι διαπολιτιςμικϋσ θετικϋσ 
θεωρόςεισ και οι ικανϐτητεσ διαχεύριςησ διαφοροποιοϑςαν τα ανώτερα απϐ τα μϋτρια Γραφεύα 
Πληροφοριών. ( Dubois.D, 1993). 

Με την πϊροδο των χρϐνων οι βαςιςμϋνεσ ςτισ δεξιϐτητεσ προςεγγύςεισ αποδεύχθηκαν βαςικϐ 
εργαλεύο ςε πολλϋσ οργανωτικϋσ λειτουργύεσ, ϐπωσ το πλϊνο διαδοχόσ, η ανϊλυςη τησ 
απαιτοϑμενησ εκπαύδευςησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ, η εκτύμηςη τησ αξύασ τησ επύδοςησ. Οι 
βαςικού λϐγοι για την επιλογό αυτών των προςεγγύςεων εύναι οι ακϐλουθοι: 

 Μποροϑν να παρϋχουν πιςτοπούηςη των ικανοτότων, των γνώςεων, τησ ςυμπεριφορϊσ και 
των δεξιοτότων υπαλλόλων, βοηθώντασ την παροϑςα και μελλοντικό επιλογό προςωπικοϑ 
και ευθυγραμμύζοντασ την με τισ διαφοροποιόςεισ ςτισ ςτρατηγικϋσ και τισ προτεραιϐτητεσ 
του οργανιςμοϑ.  

 Μποροϑν να ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τα ατομικϊ και ομαδικϊ ςχϋδια ανϊπτυξησ δεξιοτότων 
για να περιορύςουν το χϊςμα ανϊμεςα ςτισ δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται απϐ ϋνα project, μια 
θϋςη εργαςύασ, ό τη ςτρατηγικό μιασ επιχεύρηςησ και ςε αυτϋσ που εύναι διαθϋςιμεσ.  

ϑμφωνα με το  HR-XML Μοντϋλο Κοινοπραξύασ Δεξιοτότων, μια δεξιϐτητα μπορεύ να οριςτεύ ωσ 
«Μια ςυγκεκριμένη, αναγνωρίςιμη, καθοριςμένη, και μετρήςιμη γνώςη, δεξιότητα, ικανότητα και/ή 
άλλο ςυςχετιςμένο με ανάπτυξη χαρακτηριςτικό (π.χ. ςτάςη, ςυμπεριφορά, φυςική ικανότητα) το 
οποίο ένασ άνθρωποσ μπορεί να κατέχει και το οποίο είναι απαραίτητο για, ή ςημαντικό για, την 
επίδοςη μιασ δραςτηριότητασ μέςα ςε ένα ςυγκεκριμένο επιχειρηςιακό περιβάλλον». (Πηγό: HR-
XML.org). 

τον ακϐλουθο πύνακα, παρουςιϊζονται οι βαςικού οριςμού του ϐρου «δεξιϐτητα» απϐ διϊφορουσ 
ςυγγραφεύσ ό οργανιςμοϑσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ςυγγραφϋα, ςε μια προςπϊθεια να 
παρουςιαςτοϑν οι διαφορετικϋσ οπτικϋσ θεώρηςησ του ϐρου.   
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Σςγγπαθείρ Οπιζμοί 

Marrelli (1998)  «Οι δεξιϐτητεσ εύναι οι μετρόςιμεσ ανθρώπινεσ δυνατϐτητεσ που 
απαιτοϑνται για αποτελεςματικό απϐδοςη ςτην εργαςύα». 

Dubois (1998)  «Οι δεξιϐτητεσ εύναι εκεύνα τα χαρακτηριςτικϊ-γνώςεισ, ικανϐτητεσ, 
εμπειρύεσ, τρϐποι ςκϋψησ, και ϊλλα παρϐμοια, τα οπούα ϐταν 
χρηςιμοποιοϑνται μεμονωμϋνα ό ςε ποικύλουσ ςυνδυαςμοϑσ επιδροϑν ςτην 
επιτυχό απϐδοςη». 

HR-XML,  
www.hr-xml.org 

«Μια ςυγκεκριμϋνη, αναγνωρύςιμη, καθοριςμϋνη, και μετρόςιμη γνώςη, 
δεξιϐτητα, ικανϐτητα και/ό ϊλλο ςυςχετιςμϋνο με ανϊπτυξη 
χαρακτηριςτικϐ (π.χ. ςτϊςη, ςυμπεριφορϊ, φυςικό ικανϐτητα) το οπούο 
ϋνασ ϊνθρωποσ μπορεύ να κατϋχει και το οπούο εύναι απαραύτητο για, ό 
ςημαντικϐ για, την επιτυχό πραγματοπούηςη μιασ δραςτηριϐτητασ μϋςα ςε 
ϋνα ςυγκεκριμϋνο επιχειρηςιακϐ περιβϊλλον». 

Boyatzis (1982) Ο Boyatzis περιϋγραψε τισ δεξιϐτητεσ ωσ θεμελιώδη χαρακτηριςτικϊ ενϐσ 
ατϐμου, τα οπούα εύναι, αιτιατϊ (αλλαγό ςε μια παρϊμετρο προκαλεύ 
αλλαγό ςε μια ϊλλη) ςυςχετιζϐμενα με την αποδοτικό επύδοςη ςτην 
εργαςύα.   

Selby Ο Selby τισ περιϋγραψε ωσ μια ικανϐτητα εκφραςμϋνη ςε ϐρουσ 
ςυμπεριφορϊσ. 

Vroom Ο Vroom την περιϋγραψε ωσ ικανότητα x κίνητρο =επίδοςη. 

UK National Vocational 
Council for Vocational 
Qualification 

Σο National Vocational Council for Vocational Qualification περιϋγραψε τισ 
δεξιϐτητεσ ωσ την ικανϐτητα να εκτελεύ κανεύσ ςτην δουλειϊ ρϐλουσ ό 
εργαςύεσ ςτο επύπεδο που απαιτοϑνται απϐ την εργοδοςύα. 

Higher and Further 
Education 

Η Higher and Further Education τισ περιϋγραψε ωσ μια δυνατϐτητα- η 
οπούα κατϋχει τη γνώςη και τισ ικανϐτητεσ που απαιτοϑνται για την 
εκτϋλεςη ενϐσ ϋργου αποτελεςματικϊ. 

Treasury Board of Canada 
Secretariat 

«Οι δεξιϐτητεσ» εύναι οι γνώςεισ, οι ικανϐτητεσ, οι δυνατϐτητεσ και οι 
ςυμπεριφορϋσ που ϋνασ υπϊλληλοσ εφαρμϐζει ςτην εκτϋλεςη τησ εργαςύασ 
του/τησ και οι οπούεσ εύναι οι βαςικού μοχλού ςυςχετιςμϋνοι με τον 
υπϊλληλο για την επύτευξη αποτελεςμϊτων ςχετικών με τισ επιχειρηςιακϋσ 
ςτρατηγικϋσ του οργανιςμοϑ.  

Jackson & Schuler, 2003 Οι δεξιϐτητεσ ορύζονται ωσ « οι ικανϐτητεσ, γνώςεισ και δυνατϐτητεσ και 
ϊλλα χαρακτηριςτικϊ που κϊποιοσ χρειϊζεται για να εκτελϋςει μια εργαςύα 
αποτελεςματικϊ» (Jackson & Schuler, 2003, ςελ.232).  

http://www.hr-xml.org/
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Intagliata et al, 2000 «Βαςικϐτερα, οι δεξιϐτητεσ παρϋχουν ςτουσ οργανιςμοϑσ ϋναν τρϐπο να 
καθορύςουν ςε ϐρουσ ςυμπεριφορϊσ τι οι ηγϋτεσ τουσ πρϋπει να κϊνουν για 
να ϋχουν τα αποτελϋςματα που ο οργανιςμϐσ επιθυμεύ και το κϊνουν με 
ϋναν τρϐπο που εύναι ςϑμφωνοσ και καλλιεργεύ τον πολιτιςμϐ του. 
Πρϋπει να παρϋχουν τον «Πολικϐ Αςτϋρα» με τον οπούο οι ηγϋτεσ ςε ϐλα τα 
επύπεδα πλοηγοϑνται με ςκοπϐ να δημιουργόςουν ςυνϋργια και να 
παρϊγουν πιο ςημαντικϊ και ςυνεπό αποτελϋςματα» (Intagliata et al, 
2000,ςελ.13). 

PeopleSoft, 
www.peoplesoft.com  

Μια ςυλλογό απϐ μετρόςιμεσ και παρατηρόςιμεσ γνώςεισ, ικανϐτητεσ και 
ςυμπεριφορϋσ που ςυνειςφϋρουν ςτην επιτυχύα μιασ εργαςύασ/θϋςησ. 

Gartner, 
www.gartner.com  

Μια δεξιϐτητα εύναι μια ςυλλογό χαρακτηριςτικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των ικανοτότων, τησ γνώςησ και των γνωριςμϊτων, που προκαλοϑν ό 
προβλϋπουν επύδοςη.  

Πύνακασ 2.1 Τρϋχοντεσ οριςμού τησ ϋννοιασ τησ δεξιότητασ  

Βϊςει ανϊλυςησ των υπαρχϐντων οριςμών και τησ περαιτϋρω μελϋτησ και ϋρευνασ που ϋχουμε 
διεξϊγει ςτον χώρο τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, ϋχουμε καταλόξει ςτον ακϐλουθο οριςμϐ του ϐρου 
«δεξιϐτητα»:  

«Μια δεξιότητα εύναι ϋνασ ςυνδυαςμόσ ςιωπηρόσ και ςαφούσ γνώςησ, ςυμπεριφορϊσ και 
ικανοτότων, που δύνει ςε κϊποιον το ενδεχόμενο για αποτελεςματικότητα ςτην εκτϋλεςη 
του καθόκοντοσ». 

Μια περαιτϋρω ανϊλυςη τησ ϋννοιασ τησ «δεξιϐτητασ» μασ οδόγηςε ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι, «τυπικϊ», 
μια δεξιϐτητα ορύζεται ςε ϐρουσ: 

1) Κατηγορύασ: μια ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν ομοιογενεύσ/ϐμοιεσ δεξιϐτητεσ 

2) Δεξιϐτητασ: μια περιγραφικό ονομαςύα μιασ ςυγκεκριμϋνησ δεξιϐτητασ 

3) Οριςμοϑ: πρϐταςη/ςεισ που εξηγοϑν τη βαςικό ϋννοια αυτόσ τησ δεξιϐτητασ 

4) Εκδηλοϑμενησ υμπεριφορϊσ: δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ που ϋνα ϊτομο πρϋπει να επιδεύξει αν 
κατϋχει τη ςυγκεκριμϋνη δεξιϐτητα 

Ο ακϐλουθοσ πύνακασ απεικονύζει ϋνα παρϊδειγμα οριςμοϑ μιασ δεξιϐτητασ ςε ϐρουσ κατηγορύασ, 
δεξιϐτητασ, οριςμοϑ και εκδηλοϑμενησ ςυμπεριφορϊσ. Η γενικό κατηγορύα τησ δεξιϐτητασ εύναι 
«Διαχεύριςη Ανθρώπινων Δεξιοτότων», που μεταξϑ ϊλλων μποροϑν να ςυμπεριλαμβϊνουν τισ 
δεξιϐτητεσ τησ «Δημιουργύασ Ομαδικοϑ Πνεϑματοσ» και «Ανϊπτυξησ Ανθρώπων». Ο πύνακασ 
απεικονύζει τουσ αντύςτοιχουσ οριςμοϑσ και τισ εκδηλοϑμενεσ ςυμπεριφορϋσ: 

 

http://www.peoplesoft.com/
http://www.gartner.com/
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Κατηγορύα Δεξιότητα Οριςμόσ Εκδηλούμενη 
Συμπεριφορϊ 

Διαχεύριςη 
Ανθρώπινων 
Δεξιοτότων 

Δημιουργύα 
Ομαδικοϑ 
Πνεϑματοσ 

Παρϋχει ςτα μϋλη μιασ ομϊδασ τον 
ενθουςιαςμϐ και την επιθυμύα να 
ςυνεργαςτοϑν μεταξϑ τουσ, 
ςυνειςφϋροντασ ςε κοινοϑσ ςτϐχουσ. 

1. Ενθαρρϑνει τη             
βοόθεια και το ςεβαςμϐ ςτα 
ϊλλα μϋλη τησ ομϊδασ. 
2. Δημιουργεύ μια κοινό 
αποςτολό και μια αύςθηςη 
υπαγωγόσ ςε μια ομϊδα που 
ςτοχεϑει ςε αυτόν. 

Ανϊπτυξη 
Ανθρώπων 

Βοηθϊ τα μϋλη τησ ομϊδασ να 
φθϊςουν το ανώτερο ςημεύο ςτην 
προςωπικό ανϊπτυξη. 

1. Παρϋχει ςυμβουλϋσ και 
μεταφϋρει εμπειρύα.. 
2. Παρϋχει αξιϐπιςτη κριτικό 
ςε δυνϊμεισ και αδυναμύεσ 
των μελών τησ ομϊδασ. 

Πύνακασ 2.2 Ένα παρϊδειγμα οριςμού δεξιότητασ  

 

2.1.2 Ο ΚΤΚΛΟ ΖΩΗ ΣΩΝ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ 
ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ο κϑκλοσ ζωόσ των δεξιοτότων εύναι το ςϑνολο τεςςϊρων μακρο-φϊςεων που ςκοπεϑει ςτη 
ςυνεχό βελτύωςη και ανϊπτυξη των δεξιοτότων των υπαλλόλων ενϐσ οργανιςμοϑ. Οι τϋςςερισ 
μακρο- φϊςεισ ορύζονται ωσ ακολοϑθωσ: 

Η πρώτη φϊςη εύναι η χαρτογρϊφηςη δεξιοτότων και ϋχει πρωταρχικϐ ςτϐχο να παρϋχει ςτον 
οργανιςμϐ μια γενικό εικϐνα ϐλων των απαραύτητων δεξιοτότων που απαιτοϑνται για να 
πραγματοποιόςει τουσ ςτϐχουσ του, που ορύζονται απϐ το επιχειρηςιακϐ ςχϋδιο του οργανιςμοϑ, 
τισ απαιτόςεισ του project, τισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ και τισ απαιτόςεισ του ρϐλου εργαςύασ. Σο 
απαιτοϑμενο επύπεδο επϊρκειασ για την περιγραφό κϊθε εργαςύασ καθορύζεται επύςησ ςε αυτό τη 
φϊςη.  

Η δεϑτερη φϊςη εύναι η διϊγνωςη δεξιοτότων, που αποτελεύ ϋνα ςτιγμιϐτυπο τησ παροϑςασ 
κατϊςταςησ των δεξιοτότων και του αντύςτοιχου επιπϋδου επϊρκειασ που κϊθε υπϊλληλοσ 
κατϋχει. Μια ανϊλυςη του χϊςματοσ ικανότητασ εύναι επύςησ απαραύτητη ςε αυτό τη φϊςη, για 
να καθοριςτεύ το χϊςμα ανϊμεςα ςτον αριθμϐ και το επύπεδο των δεξιοτότων που οι υπϊλληλοι 
κατϋχουν, ςε ςϑγκριςη με τον αριθμϐ και το επύπεδο των δεξιοτότων που απαιτοϑνται απϐ τον 
οργανιςμϐ, ςϑμφωνα με το ρϐλο εργαςύασ τουσ. 

 Η ανϊπτυξη δεξιοτότων εύναι η τρύτη φϊςη και αςχολεύται με τον προγραμματιςμϐ των 
δεξιοτότων ϋτςι ώςτε να αυξηθεύ ο αριθμϐσ και το επύπεδο επϊρκειασ των δεξιοτότων που πρϋπει 
να ϋχουν οι υπϊλληλοι, ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ δϑο φϊςεισ και με την ανϊλυςη του 
χϊςματοσ ικανϐτητασ.   
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Η τελευταύα φϊςη εύναι ο ϋλεγχοσ των δεξιοτότων, μια ςυνεχόσ εξϋταςη των αποτελεςμϊτων 
που επιτεϑχθηκαν απϐ τη φϊςη ανϊπτυξησ δεξιοτότων. 

Ακολοϑθωσ παρουςιϊζουμε τουσ οριςμοϑσ των ϐρων και διαδικαςιών που εύναι απαραύτητεσ ςτη 
διαχεύριςη δεξιοτότων και ςτα αντύςτοιχα ςυςτόματα, ςε μια προςπϊθεια να παρϋχουμε μια πιο 
πλόρη εικϐνα αυτόσ τησ περιοχόσ.  

1. Αναγνώριςη δεξιοτότων: Η διαδικαςύα τησ εϑρεςησ των δεξιοτότων που εύναι 
απαραύτητεσ για υποδειγματικό ό πλόρωσ επιτυχό επύδοςη. 

2. Μοντϋλο Δεξιοτότων: Μια αφηγηματικό περιγραφό των δεξιοτότων για μια ςτοχευμϋνη 
κατηγορύα εργαςύασ, επαγγελματικό ομϊδα, τομϋα, τμόμα ό ϊλλη μονϊδα τησ ανϊλυςησ. 

3. Αξιολόγηςη Δεξιοτότων: Η διαδικαςύα τησ ςϑγκριςησ των δεξιοτότων ενϐσ ατϐμου με 
αυτϋσ ενϐσ μοντϋλου δεξιοτότων. 

4. Διαχεύριςη βαςιςμϋνη ςτισ Δεξιότητεσ: Εφαρμογό και χρόςη μιασ ςυλλογόσ δεξιοτότων 
ςτη διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικοϑ ϋτςι ώςτε η επύδοςη να ςυνειςφϋρει επαρκώσ και 
αποτελεςματικϊ ςτα αποτελϋςματα του οργανιςμοϑ. 

5. Επύπεδο Δεξιοτότων: Αναγνωρύζει τισ απαραύτητεσ ικανϐτητεσ και γνώςεισ που οι 
υπϊλληλοι πρϋπει να ϋχουν, και καθορύζει τα επύπεδα επύδοςησ που πρϋπει να επιτϑχουν, για 
να επιδεύξουν δεξιϐτητεσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο τμόμα εργαςύασ ό ςε μια λειτουργύα. 

6. Προφύλ Δεξιοτότων: Έγγραφο που περιγρϊφει τη ςυλλογό των δεξιοτότων για μια 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη/εργαςύα/επαγγελματικό ομϊδα/λειτουργικό κοινϐτητα. 

Βαςιςμϋνοι ςτην εξϋταςη που πραγματοποιόςαμε ςε διαφορετικϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ 
βαςιςμϋνα ςτισ δεξιϐτητεσ, καταλόξαμε ϐτι οι δεξιϐτητεσ μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν ςε 
διαφορετικϋσ ενϐτητεσ εφαρμογών διαχεύριςησ υπαλλόλων, ϋχοντασ ϋνα ςημαντικϐ ρϐλο ςε 
καθεμύα απϐ αυτϋσ. Η χρόςη των δεξιοτότων μπορεύ να εύναι ςημαντικό ςτισ ακϐλουθεσ εφαρμογϋσ 
διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικοϑ: 

1. Σχεδιαςμόσ Εργατικού Δυναμικού: Οι δεξιϐτητεσ χρηςιμοποιοϑνται για να αξιολογηθοϑν οι 
τρϋχουςεσ και μελλοντικϋσ ανϊγκεσ δεξιοτότων του οργανιςμοϑ και του ατϐμου. Μια 
ανϊλυςη χϊςματοσ μπορεύ να αποκαλϑψει το χϊςμα ανϊμεςα ςτισ δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ 
πρϋπει να ϋχουν οι υπϊλληλοι  ξεχωριςτϊ ό οι ομϊδεσ ό ακϐμα και ο οργανιςμϐσ και να 
ςυνειςφϋρει ςτα ςχϋδια ανϊπτυξησ του εργατικοϑ δυναμικοϑ. 

2. Διαχεύριςη Προςλόψεων: Οι δεξιϐτητεσ χρηςιμοποιοϑνται για να ςυγκρύνουν τισ ικανϐτητεσ 
του υποψηφύου με τισ απαιτόςεισ τησ προςφερϐμενησ θϋςησ  

3. Διαχεύριςη Μϊθηςησ: Η ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων μπορεύ να εντοπύςει τισ 
απαιτοϑμενεσ δεξιϐτητεσ  οι οπούεσ ςτην ςυνϋχεια μποροϑν να αντιςτοιχιςτοϑν ςε  
αντικεύμενα μϊθηςησ. 

4. Διαχεύριςη Επύδοςησ: Η επύδοςη του εργαζϐμενου υπολογύζεται ϋναντι των απαιτόςεων για 
βαςικϋσ δεξιϐτητεσ ϐπωσ επύςησ και ςε ςχϋςη με αντικειμενικοϑσ ςτϐχουσ. 

5. Εξϋλιξη τησ Καριϋρασ: Οι δεξιϐτητεσ χρηςιμοποιοϑνται για να δημιουργόςουν τα 
προςωποποιημϋνα ςχϋδια εξϋλιξησ των εργαζομϋνων. Βϊςει των δεξιοτότων που κατϋχει ο 
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υπϊλληλοσ, βρύςκονται ϐλεσ οι πιθανϋσ μελλοντικϋσ θϋςεισ εργαςύασ που να απαιτοϑν ςε 
μεγϊλο βαθμϐ αυτϋσ τισ δεξιϐτητεσ. 

6. Πλϊνο Διαδοχόσ: Οι οργανιςμού μποροϑν να εντοπύςουν πιθανοϑσ διαδϐχουσ για κϊθε θϋςη 
εργαςύασ, βϊςει των δεξιοτότων που απαιτεύ η θϋςη και αυτών που κατϋχουν οι εργαζϐμενοι.  

Ανϊπτυξη Μοντϋλων Δεξιοτότων (Πλόρεισ Λύςεισ) 

Σα τελευταύα δϋκα χρϐνια, πολλϋσ εταιρεύεσ και κυβερνητικού οργανιςμού ϋχουν αντιμετωπύςει 
αποτελεςματικϊ διϊφορα θϋματα ϐπωσ ο μεταςχηματιςμϐσ του οργανιςμοϑ, η βελτύωςη τησ 
επύδοςησ των υπαλλόλων, η εξϋλιξη ενϐσ εργαζϐμενου, το πλϊνο διαδοχόσ κ.τ.λ., με το να 
εφαρμϐςουν προγρϊμματα για μοντϋλα δεξιοτότων. 

Ένα μοντϋλο δεξιοτότων εύναι μια λύςτα δεξιοτότων οι οπούεσ προϋρχονται απϐ την παρατόρηςη 
τησ ικανοποιητικόσ ό τησ εξαιρετικόσ επύδοςησ ενϐσ εργαζϐμενου ςε μια ςυγκεκριμϋνη εργαςύα. Σο 
μοντϋλο μπορεύ να παρϋχει αναγνώριςη των δεξιοτότων που κατϋχουν οι εργαζϐμενοι, καθώσ και 
αυτών που απαιτεύται να αναπτυχθοϑν. Βϊςει του μοντϋλου, μπορεύ να γύνει η ανϊλυςη χϊςματοσ 
δεξιοτότων και ςτη ςυνϋχεια να αναπτυχθεύ ϋνα προςωπικϐ πλϊνο ανϊπτυξησ για κϊθε 
εργαζϐμενο. Για την δημιουργύα του μοντϋλου μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν ϋτοιμα λεξικϊ 
δεξιοτότων ό να αναπτυχθεύ ϋνα νϋο λεξικϐ δεξιοτότων βϊςει των εταιρικών αναγκων.  

Οι δεξιϐτητεσ εύναι τα δομικϊ ςτοιχεύα των μοντϋλων δεξιοτότων. Για παρϊδειγμα, ϋνα μοντϋλο 
δεξιοτότων για ϋνα Μϊνατζερ μιασ Περιοχόσ Πωλόςεων ύςωσ να ςυμπεριλαμβϊνει δεξιϐτητεσ ϐπωσ, 
ςχϋδιο πωλόςεων, ομαδικό εργαςύα, ανταγωνιςμϐσ αγορϊσ, τϊςεισ τησ βιομηχανύασ και ςτρατηγικό 
ςκϋψη. 

Κϊθε δεξιϐτητα ςτο μοντϋλο αυτϐ περιγρϊφεται βϊςει των ςυμπεριφορών που πρϋπει να ϋχει 
ιδανικϊ ϋνασ εργαζϐμενοσ. Ένα παρϊδειγμα ενϐσ οριςμοϑ και μερικών υποδεύξεων ςυμπεριφορϊσ 
για τη δεξιϐτητα τησ «τρατηγικόσ κϋψησ» εμφανύζεται παρακϊτω. 

Ο εργαζϐμενοσ ο οπούοσ κατϋχει τη δεξιϐτητα τησ «τρατηγικόσ κϋψησ»: 

 Διαμορφώνει ςτρατηγικϋσ οι οπούεσ εύναι εφικτϋσ και  αποτελεςματικϋσ ςτο κϐςτοσ. 

 Διαμορφώνει ςτρατηγικϋσ που λαμβϊνουν  υπϐψη τα δυνατϊ ςημεύα και τισ αδυναμύεσ του 
οργανιςμοϑ. 

 Παρϋχει ανϊλυςη για θϋματα πολιτικόσ, αναπτϑςςει πρϐγραμμα προτϊςεων και 
αναπτϑςςει πλϊνα τα οπούα ςτοχεϑουν ςε μια μακροπρϐθεςμη ςχϋςη με τον πελϊτη. 

τη ςυνϋχεια υπϊρχουν μερικϊ παραδεύγματα υποδεύξεων ςυμπεριφορϊσ για κϊθε επύπεδο 
επϊρκειασ, με την υπϐθεςη ϐτι αυτό η δεξιϐτητα μπορεύ να χαρακτηριςτεύ απϐ τρύα επύπεδα 
επϊρκειασ, το οριακό, το μϋτριο και το ανώτερο: 

Ανώτερο: Κρύνει και εκτιμϊ ςτρατηγικϋσ για την οικονομικό ανϊπτυξη του οργανιςμοϑ.  

Μϋτριο: Εκτιμϊ προβλόματα ςε ςυνϊφεια με τισ ςτρατηγικϋσ  του οργανιςμοϑ. 

Οριακό: Όταν παύρνει αποφϊςεισ εξετϊζει μϐνο ϊμεςα και βραχυπρϐθεςμα θϋματα χωρύσ 
μακροπρϐθεςμη θεώρηςη 
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Η ανϊπτυξη ενϐσ Μοντϋλου Δεξιοτότων αποτελεύται απϐ διαφορετικϊ βόματα. Η διαδικαςύα τησ 
επιβεβαύωςησ του μοντϋλου εύναι ϋνα μϋςο ελϋγχου ϐτι οι δεξιϐτητεσ που χρηςιμοποιεύ, ϐντωσ 
προβλϋπουν επιτυχό επύδοςη ςτην εργαςύα. υνόθωσ ακολουθοϑνται τα παρακϊτω βόματα κατϊ 
την ανϊπτυξη του μοντϋλου δεξιοτότων: 

 Δημιουργύα μιασ Ομϊδασ Συςτημϊτων Δεξιοτότων (Ο.Σ.Δ.): Ωσ πρώτο βόμα, πολλϋσ 
επιχειρόςεισ και οργανιςμού δημιουργοϑν μια ομϊδα υςτημϊτων Δεξιοτότων η οπούα 
αποτελεύται  απϐ προςωπικϐ του Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, ειδικοϑσ και εργαζϐμενουσ οι 
οπούοι κατϋχουν μια βαθιϊ γνώςη των εργαςιών που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο. 
Αυτό η ομϊδα ϋχει την ευθϑνη για την επύβλεψη τησ ϐλησ πρωτοβουλύασ. 

 Καθοριςμόσ Τρόπου Μϋτρηςησ Επύδοςησ και Δεύγμα Επιβεβαύωςησ: Καθορύζεται μια 
κλύμακα επϊρκειασ για ανώτερη, μϋτρια και οριακό επύδοςη ςτισ εργαςύεσ που 
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο. 

 Ανϊπτυξη μιασ Δοκιμαςτικόσ Λύςτασ Δεξιοτότων: Η Ο..Δ. αναπτϑςςει μια 
προκαταρκτικό λύςτα δεξιοτότων η οπούα λειτουργεύ ωσ βϊςη για την οικοδϐμηςη του 
μοντϋλου. Για να εύναι αποτελεςματικό αυτό η λύςτα, μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν μοντϋλα 
δεξιοτότων που ϋχουν αναπτυχθεύ απϐ ϊλλουσ οργανιςμοϑσ ό να γύνει με βϊςη την ανϊλυςη 
των επιχειρηςιακών ςτρατηγικών του οργανιςμοϑ. 

 Καθοριςμόσ Δεξιοτότων και Δεικτών Συμπεριφορϊσ: ε αυτϐ το βόμα, ςυλλϋγονται 
πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ποιεσ δεξιϐτητεσ χρειϊζονται για να εκτελεςτοϑν οι εργαςύεσ. 
Αυτϐ γύνεται με ςυνεντεϑξεισ, ομϊδεσ ανϊλυςησ, και ϋρευνεσ/ςυζητόςεισ με εργαζϐμενουσ 
και μϊνατζερσ.   

 Ανϊπτυξη ενόσ Αρχικού Μοντϋλου δεξιοτότων: Η Ο..Δ. αναπτϑςςει ϋνα αρχικϐ μοντϋλο 
δεξιοτότων βαςιςμϋνο ςτισ πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν ςτο προηγοϑμενο βόμα με την 
εκτϋλεςη ποςοτικόσ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ και ικανοποιητικόσ 
ανϊλυςησ των θεμϊτων που περιλαμβϊνονταν ςτισ ςυνεντεϑξεισ και ςτα αποτελϋςματα τησ 
ομϊδασ ανϊλυςησ. 

 Έλεγχοσ του Αρχικού Μοντϋλου: Εύναι ςημαντικϐ να ελϋγξει κϊποιοσ ϐτι το αρχικϐ 
μοντϋλο εύναι ακριβϋσ. Αυτϐ μπορεύ να γύνει μϋςω νϋων ομϊδων ανϊλυςησ, ςυνεντεϑξεων 
και ςυζητόςεων με υπαλλόλουσ οι οπούοι δεν πόραν μϋροσ ςτον καθοριςμϐ του αρχικοϑ 
μοντϋλου. 

 Βελτύωςη του Μοντϋλου: Σα ύδια εύδη ανϊλυςησ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην ανϊπτυξη 
του αρχικοϑ μοντϋλου δεξιοτότων χρηςιμοποιοϑνται απϐ την Ο..Δ. για να βελτιώςει το 
μοντϋλο. 

 Επιβεβαύωςη του Μοντϋλου: Οι προςπϊθειεσ επιβεβαύωςησ του μοντϋλου αρχύζουν με τη 
μετατροπό των δεξιοτότων ςε ϋνα ερωτηματολϐγιο το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για 
την εκτύμηςη τησ προςωπικόσ αποτελεςματικϐτητασ. Σα ϊτομα που  χαρακτηρύςτηκαν 
προηγουμϋνωσ ωσ ανώτεροι, αποτελεςματικού, και οριακού ςε κϊποια δεξιϐτητα, 
επανεκτιμοϑνται με αυτϐ το ερωτηματολϐγιο απϐ πολλϊ ϊτομα, ϐπωσ μϊνατζερσ, 
ιςϐβαθμουσ, και υφιςτϊμενουσ. Οι εκτιμόςεισ που γύνονται για τουσ υπαλλόλουσ με βϊςη το 
ερωτηματολϐγιο δεξιοτότων, ςυςχετύζονται με τισ εκτιμόςεισ επύδοςησ για να καθοριςτεύ 
εϊν κϊθε δεξιϐτητα ςυςχετύζεται με την επύδοςη εργαςύασ. 
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 Ολοκλόρωςη του Μοντϋλου: Σο τελευταύο βόμα περιλαμβϊνει την απομϊκρυνςη των 
δεξιοτότων που δεν ςυςχετύζονται με τισ μετρόςεισ τησ επύδοςησ , ϋτςι ώςτε να παραχθεύ  
ϋνα ϋγκυρο μοντϋλο που ςυνδϋεται με την αποτελεςματικό επύδοςη. 

τον ακϐλουθο πύνακα, παρουςιϊζονται και περιγρϊφονται τα βαςικϊ γνωρύςματα των δεδομϋνων 
μιασ δεξιϐτητασ ςε ϋνα ςϑςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

 

Όνομα Σηοισείος 

Δεδομένων Δεξιοηήηων 

Πεπιγπαθή Ενδεικηικέρ Τιμέρ 

Κώδηθαο Γεμηόηεηαο Μνλαδηθό αλαγλωξηζηηθό Πξώην αξηζκεηηθό 

Τύπνο Γεμηόηεηαο Καηεγνξηνπνίεζε Τερληθή ηθαλόηεηα, εθπαίδεπζε, άδεηα, 

πηζηνπνίεζε 

Δπίπεδν Γεμηόηεηαο Μεξηθέο κνξθέο ζπγθξηηηθήο 

θιίκαθαο 

Θα κπνξνύζε λα είλαη αξηζκεηηθό (1-5) ή 

πεξηγξαθηθό (ΒΑ/ ΜΑ/Ρh.D) 

Πξνζεζκία Λήμεο Τν ρξνλνδηάγξακκα δεμηόηεηαο ζα 

εθπλεύζεη 

 

Τύπνο Πηζηνπνίεζεο Πώο πηζηνπνηείηαη ε δεμηόηεηα  Μνξθωηηθό ίδξπκα, πηζηνπνηεηηθά, γξαπηά 

ηεζη, επηβιέπωλ 

Ηκεξνκελία 

Πηζηνπνίεζεο 

Ηκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε 

δεμηόηεηα πηζηνπνηήζεθε 

 

Πηζηνπνηεηηθό Πνηνο ή ηη πηζηνπνηεί ην επίπεδν 
ηεο δεμηόηεηαο 

Τν αλαγλωξηζηηθό ηνπ εηζεγεηή ηνπ 
καζήκαηνο, Παλεπηζηήκην, ην 

αλαγλωξηζηηθό ηνπ κάλαηδεξ 

Πύνακασ 2.3 Υποδειγματικόσ Πυρόνασ Γνωριςμϊτων των Δεδομϋνων Δεξιοτότων (πηγό: ΜΕΤΑ 
group) 

 

2.1.3 ΑΝΑΛΤΗ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Διεξόγαμε  μια προςεκτικό μελϋτη 22 εμπορικών ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων που 
μποροϑν να λειτουργόςουν ωσ αυτοτελεύσ εφαρμογϋσ ΔΔ και 18 ςυςτημϊτων διαχεύριςησ 
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ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ που ενοποιοϑν ϋνα μοντϋλο διαχεύριςησ δεξιοτότων, με ςκοπϐ να 
αποκαλϑψουμε τα κοινϊ τουσ χαρακτηριςτικϊ και τισ διαφορϋσ τουσ. 

Σα 22 αυτοτελό ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων τα οπούα εξετϊςαμε αναφϋρονται ςτον 
ακϐλουθο πύνακα, ενώ αναλυτικϋσ πληροφορύεσ μποροϑν να βρεθοϑν ςτην ηλεκτρονικό τουσ 
διεϑθυνςη:  

 

Σφςτημα Διαχείριςησ 
Δεξιοτήτων 

Εταιρεία Ηλεκτρονική Σελίδα 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ 
Χάςματοσ Ικανοτιτων 

Capsa, Consulting 
Incrorporated 

www.capsaconsulting.com 

SkillBase Claymore Inc. www.skillbase.net 

Στο Δρόμο για τθν Εκπαίδευςθ 
και ςτο Δρόμο Online 

DKSystems,Inc. www.dksystems.com 

 Σφςτθμα Ανάλυςθσ 
Επαγγελματικϊν Ικανοτιτων        
(OSAS) 

Educational Data Systems www.edsincorporated.com 

KSA Online Gyrus Systems www.gyrus.com 

HRScope HR Technologies www.hrscope.com 

TL4 Humeng www.humeng.ca 
RemoteHR Illion www.remotehr.com 

Σφςτθμα διαχείριςθσ Ταλζντου KnowlidgePool Americas usa.knowledgepool.com 

Μακθτευόμενοσ Life Time Media www.Itmedia.com 

Meridian KSI Knowledge Centre 
(Κζντρο Γνϊςθσ) 

Meridian Knowledge Solutions www.meridianksi.com 

SkillQuest People Sciences www.peoplesciences.com 

PeoplePower People3 www.people3.com 

ClickEM Peopleclick www.peopleclik.com 

HR Pulse Pilat NAI www.pilat-nai.com 

Plan View Software Plan View www.planview.com 

TAP (Διαχείριςθ Εκπαίδευςθσ 
και Επίδοςθσ) 

Prismatics  

PROTECH Proactive Technologies  

CompAssess Right/Career Directions www.careerdir.com 

SkillView Enterprise 5.0 SkillView Technologies www.skillview.com 

 IntelliSkill and ITG Databases SkillView Technologies www.skillview.com 
SkillSolutions SynTact Solutions www.syntactsolutions.com 

Πύνακασ 2.4 Παρουςύαςη των Εμπορικών Συςτημϊτων Διαχεύριςησ Δεξιοτότων  

 

Εκτϐσ απϐ τα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων που λειτουργοϑν ωσ αυτοτελεύσ εφαρμογϋσ 
αποτελεύ κοινό πρακτικό το ϐτι πολλϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ μϊθηςησ (ΔΜ) ενςωματώνουν 
κϊποια χαρακτηριςτικϊ ό μοντϋλα διαχεύριςησ δεξιοτότων. Έχουμε διεξϊγει μια αναθεώρηςη των 
πιο ςημαντικών ΔΜ καθώσ και των χαρακτηριςτικών τησ ΔΔ που περιλαμβϊνονται ςε αυτϊ και τα 
αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα:  

 

http://www.capsaconsulting.com/
http://www.skillbase.net/
http://www.dksystems.com/
http://www.edsincorporated.com/
http://www.gyrus.com/
http://www.hrscope.com/
http://www.humeng.ca/
http://www.remotehr.com/
usa.knowledgepool.com
http://www.itmedia.com/
http://www.meridianksi.com/
http://www.peoplesciences.com/
http://www.people3.com/
http://www.peopleclik.com/
http://www.pilat-nai.com/
http://www.planview.com/
http://www.careerdir.com/
http://www.skillview.com/
http://www.skillview.com/
http://www.syntactsolutions.com/
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Εταιρία Συςτήματοσ 
Διαχείριςησ Μάθηςησ 

Προϊόν Χαρακτηριςτικά Διαχείριςησ Δεξιοτήτων που 
Συμπεριλαμβάνονται 

Click2learn, Inc. -Aspen Learning Management 
Server 1.1 

Κακορίηει τα χάςματα ςτισ ατομικζσ 
δεξιότθτεσ. Επίςθσ ανιχνεφει τθν πρόοδο ενόσ 
υπαλλιλου ςτθν απόκτθςθ ικανοτιτων.  

Docent, Inc. -Docent LMS Μετρά τισ δεξιότθτεσ ςε επίπεδο εταιρείασ. 
Δυνατότθτεσ ζρευνασ ικανοτιτων. Αξιολόγθςθ 
δεξιοτιτων με ανατροφοδότθςθ 360˚. 
Ανιχνεφει τα χάςματα ανάμεςα ςτα επίπεδα 
μακθτικϊν δεξιοτιτων και ςτισ προδιαγραφζσ 
του προφίλ τθσ εργαςίασ, παράγει 
εξατομικευμζνα πλάνα μάκθςθσ για να 
καλφψει τα ατομικά χάςματα ικανοτιτων και 
αντιςτοιχίηει υπαλλιλουσ με απαιτιςεισ 
εργαςίασ χρθςιμοποιϊντασ δυνατότθτεσ 
χαρτογράφθςθσ ικανοτιτων.    

Element K, LLC -KnowledgeHub (Learning 
Management System) 

Κανζνα 

GENESYS Software 
Systems, Inc. 

-PeopleComeFirst - hosted 
version, client requirements 1.0 
-PeopleComeFirst - licensed, in-
house version 1.0 
-PeopleComeFirst Healthcare 
Learning Advantage 1.0 

Ανάλυςθ χάςματοσ δεξιοτιτων και 
εξατομικευμζνα μονοπάτια μάκθςθσ.  

Hyperwave Information 
Management, Inc. 

-eLearning Suite 1.3 Κανζνα 

IBM -Lotus Learning Management 
System 

Κανζνα 

KnowledgePlanet.com, 
Inc. 

-Human Capital Management 
Suite 6.0 
-KP Learning (No CMS Features) 

Εκτελεί ανάλυςθ χάςματοσ ικανοτιτων βάςει 
τθσ οποίασ μπορεί να πραγματοποιθκεί μια 
ανακεϊρθςθ τθσ επίδοςθσ ι ζνασ 
εξατομικευμζνοσ δρόμοσ μάκθςθσ. Μζςω των 
διεπαφϊν τθσ εφαρμογισ του και του Content 
Development Kit παρζχει ςτουσ οργανιςμοφσ 
και τισ επιχειριςεισ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα 
ικανοτιτων και ςε μοντζλα δεξιοτιτων.            

Learnframe, Inc. -Learning Center 1.5 
-Nebo 1.2 
-Pinnacle Learning Manager 4.3 

Κανζνα 

Longview Solutions, Inc. -LRAL 3 Κανζνα 

Open Text Corporation -Livelink for Learning 
Management 1.2 

Κανζνα 

Oracle Corp. -Oracle iLearning Management 
System (LMS) 

Ενςωματϊνεται με HR ςυςτιματα με ςκοπό να 
ανανεϊςει τθν καταγραφι  των ικανοτιτων 
των υπαλλιλων και τθν ανάλυςθ χάςματοσ 
ικανοτιτων. 

OutStart, Inc. -Evolution 4.0 Κανζνα 

Pathlore Software Corp. -Pathlore Learning Management 
System (LMS) 5 

Διαχείριςθ Ικανοτιτων 

Pedagogue Solutions -PedagogueTesting Κανζνα 
Plateau Systems, Ltd. -Plateau 4 Learning Management 

System 4.2 
Ανάλυςθ χάςματοσ ικανοτιτων και 
μορφοποίθςθ του βιογραφικοφ ςφμφωνα με 
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αυτό. 

Saba Software, Inc. -Saba Enterprise Learning Suite 
3.5 

Κανζνα 

SAP GmbH -SAP Learning Solution Κανζνα 

THINQ Learning 
Solutions, Inc. 

-Learning Management System 
5.x 

Ζνα διαδικτυακό ςφςτθμα που εκτελεί 
ανάλυςθ χάςματοσ ικανοτιτων 

Πύνακασ 2.4 Χαρακτηριςτικϊ διαχεύριςησ δεξιοτότων που ςυμπεριλαμβϊνονται ςε Συςτόματα 
Διαχεύριςησ Μϊθηςησ 

 

Η ανϊλυςη των δϑο κατηγοριών ςυςτημϊτων που αναφϋρθηκαν παραπϊνω ϋχει αναδεύξει κϊποια 
απϐ τα κοινϊ χαρακτηριςτικϊ ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων. Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ 
εύναι η βϊςη ςτην οπούα χτύζεται ϋνα ςϑςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων και μπορεύ να βελτιωθεύ 
αργϐτερα με επιπϋον ςτοιχεύα ϐπωσ εργαλεύα υπολογιςμοϑ πολλαπλόσ αξιολϐγηςησ, 
επανατροφοδϐτηςη 360˚, διαχεύριςη ταλϋντου, διαχεύριςη διαδοχόσ, βιβλιοθόκη ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ, ςυνϋνωςη αντικειμϋνων μϊθηςησ και ϊλλα. Αυτϊ τα χαρακτηριςτικϊ εύναι: 

1. Κατηγορύεσ Δεξιοτότων: Μια ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν ομοιογενεύσ ό ϐμοιεσ δεξιϐτητεσ 
(π.χ. διαχεύριςη ανθρώπινων δεξιοτότων). 

2. Οριςμού Δεξιότητασ: Κατϊςταςη/ςεισ που εξηγεύ τη βαςικό ϋννοια μιασ δεξιϐτητασ. 

3. Κλύμακα Επϊρκειασ: Μερικϊ απϐ τα .Δ.Δ χρηςιμοποιοϑν μια 0-4 ό 0-5 κλύμακα, για να 
αξιολογόςουν το επύπεδο επϊρκειασ το οπούο ϋνασ εργαζϐμενοσ κατϋχει ςε μια ςυγκεκριμϋνη 
δεξιϐτητα. 

4. Συμπεριφορϋσ που ςυνδϋονται με ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ: Οι δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ 
ενϐσ ατϐμου θα ϋπρεπε να δηλώνουν αν μια ςυγκεκριμϋνη δεξιϐτητα κατϋχεται. 

5. Περιγραφϋσ εργαςύασ και οριςμού των ρϐλων των εργαζομϋνων. 

6. Εργαλεύο πρόςβαςησ για να αναγνωρύζει και να εκτιμϊ δεξιϐτητεσ. Αυτϐ το εργαλεύο ςυχνϊ 
βαςύζεται ςτην ανατροφοδϐτηςη 360˚. 

7. Ανύχνευςη Δεξιότητασ απϐ θϋςη, τμόμα, εταιρεύα. Σα πιο πολλϊ .Δ.Δ. περιλαμβϊνουν ϋναν 
οπτικοποιητό δεξιοτότων ο οπούοσ απεικονύζει το status των κατεχϐμενων δεξιοτότων απϐ 
ϋνα ϊτομο, ϋνα τμόμα ό μια εταιρεύα. 

8. Διαςϑνδεςη τησ ανϊλυςησ του χϊςματοσ ικανοτότων με ϋνα δρόμο εξατομικευμϋνησ 
μϊθηςησ: Οι δεξιϐτητεσ τισ οπούεσ θα χρειαςτεύ ϋνασ υπϊλληλοσ κατϊ την εργαςύα του 
ςυνδϋονται με ςυγκεκριμϋνα αντικεύμενα μϊθηςησ για να διευκολυνθεύ η απϐκτηςό τουσ. 
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2.1.4  ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Μϋςα  ςτο πλαύςιο τησ αναθεωρημϋνησ βιβλιογραφύασ μασ, ϋχουμε εξετϊςει αρκετϋσ μελϋτεσ 
περύπτωςησ λαμβϊνοντασ υπϐψη την ανϊπτυξη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων ςε 
διαφορετικϋσ εταιρεύεσ και οργανιςμοϑσ, ϐπωσ ςτο δημόςιο τομϋα («Διαχεύριςη δεξιοτότων 
ςτη Flemish  και Dutch δημϐςια υπηρεςύα», « Hondeghem and Vandermeulen), ( «Διαχεύριςη 
δεξιοτότων ςτο τμόμα Δημϐςιασ Τπηρεςύασ και Διούκηςησ τησ Νοτύου Αφρικόσ», Accenture), 
(« Διαχεύριςη δεξιοτότων ςτη Βρετανικό δημϐςια υπηρεςύα», Horton) και ςε ιδιωτικούσ 
οργανιςμούσ ϐπωσ Swisslife (Lau and Sure), Ericsson (Hellstrom, Kemlin, Malmquist), 
Microsoft (Davenport) και μερικού ακϐμα. 

Για να διευκολϑνουμε τη μελϋτη και την ϋρευνα των εννοιών τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, 
παρουςιϊζουμε τρεισ μελϋτεσ περύπτωςησ, εςτιϊζοντασ ςτα προβλόματα που 
αντιμετωπύςτηκαν και ςτα μαθόματα που πϊρθηκαν, κατϊ τη διϊρκεια τησ εργαςύασ και τησ 
χρόςησ των βαςιςμϋνων ςτισ δεξιϐτητεσ ςυςτημϊτων. Έχουμε προςπαθόςει να 
υιοθετόςουμε μια ομοιογενό προςϋγγιςη ςε αυτϋσ τισ μελϋτεσ περύπτωςησ, περιγρϊφοντασ 
τον οργανιςμϐ, την κατϊςταςη, τα βόματα υλοπούηςησ, τα προβλόματα που πϊρθηκαν, τα 
αποτελϋςματα και τα μαθόματα που πϊρθηκαν. 

 

2.1.4.1  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ CENTRICA 

Η Centrica διαμορφώθηκε το 1997 ςαν αποςυγχώνευςη απϐ το British Fas και εκτϐσ απϐ τη 
διατόρηςη τησ λειτουργύασ του UK gas   ϋχει ιδρϑςει την Goldfish, επιχεύρηςη πιςτωτικών καρτών 
και χρηματικοοικονομικών υπηρεςιών. Η Centrica ϋχει επύςησ αποκτόςει την Automobile 
Association (AA) και την εταιρεύα επικοινωνιών,   One Tel, ϋτςι αγγύζει ϋνα εργατικϐ δυναμικϐ 
40000 ανθρώπων και τουλϊχιςτον 20 εκατομμϑρια πελϊτεσ.  

 

Η Κατϊςταςη 

Η Centrica εκτελεύ ϋνα project  οικοδϐμηςησ ενϐσ τεχνικοϑ πλαιςύου δεξιϐτητασ για τουσ μϊνατζερσ 
για την ομϊδα των οικονομικών λειτουργιών, το οπούο περιελϊμβανε 600 εργαζϐμενουσ, θϋτοντασ 
ςαν αντικειμενικϐ ςτϐχο τη δημιουργύα εργατικοϑ δυναμικοϑ με τα υψηλϐτερα επύπεδα ειδύκευςησ 
και ςυμπεριφορϊσ. 

 

Η Υλοπούηςη 

Η Centrica ανϋπτυξε ϋνα πλαύςιο δεξιοτότων βαςιςμϋνο ςε ϋνα ςϑςτημα διαχεύριςησ ικανοτότων 
απϐ την John Matchett Limited. υνεντεϑξεισ με μϋλη τησ κϑριασ ομϊδασ για να καθορύςει την 
τεχνικό ειδύκευςη και τισ ςυμπεριφορϋσ που απαιτοϑνται για μελλοντικό υπεροχό, εύςοδοσ απϐ την 
ομϊδα διαχεύριςησ ανϊπτυξησ και μια ειδικό δϑναμη εργαςύασ απϐ οικονομικοϑσ διευθυντϋσ και 
κϑριουσ μϊνατζερσ, όταν οι βαςικού μϋθοδοι που χρηςιμοποιόθηκαν για την ανϊπτυξη του πλαιςύου 
δεξιοτότων. ε ϋνα επϐμενο βόμα, το ςχεδιαςμϋνο πλαύςιο δεξιοτότων ςημειώθηκε ϋναντι 
πλαιςύων που χρηςιμοποιόθηκαν απϐ ϊλλουσ οργανιςμοϑσ παγκϐςμια. Η υπολογιςμϋνη χρονικό 
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περύοδοσ για την ςυμπλόρωςη τησ ανϊπτυξησ του πλαιςύου δεξιοτότων όταν ϋξι μόνεσ και το 
αποτϋλεςμα όταν ϋνα πλαύςιο απϐ 25 δεξιϐτητεσ, με επύπεδο επϊρκειασ απϐ το ϋνα μϋχρι το τρύα, 
χωριςμϋνο ςε τϋςςερισ περιοχϋσ-(ςτρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ,  διαχεύριςη επιχειρηςιακόσ επύδοςησ, 
υποςτόριξη απϐφαςησ και ανϊλυςη, ειδικϋσ τεχνικϋσ ικανϐτητεσ). Οι καθαρού οριςμού τησ κϊθε 
ςυναθροιςμϋνησ περιοχόσ παρουςιϊζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα:  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ 
ΦΕΔΙΑΜΟ 

ΕΠΙΔΟΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΑΠΟΥΑΗ 

ΣΕΦΝΙΚΕ ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ 

-Ανϊπτυξη ςτρατηγικόσ και 
μεγιςτοπούηςη τησ αξύασ 
-Δεύκτεσ-κλειδιϊ τησ 
επύδοςησ 
-Εςτύαςη αγορϊσ 
-Ευκαιρύεσ κυριϊρχηςησ 
-Αλλαγό διαχεύριςησ 
-Ιςορροπημϋνη κϊρτα 
επύδοςησ επιχεύρηςησ 
-Εγχειρόματα 
ςυγχωνεϑςεων 
αποκτόςεων και ϋνωςησ 

-Διαχεύριςη βαςιςμϋνη 
ςτην αξύα 
-Κεφϊλαιο 
-Διαχεύριςη 
επιχεύρηςησ 
-Διαχεύριςη ςχϋςησ με 
πελϊτη 
-Προετοιμαςύα και 
ερμηνεύα τησ 
οικονομικόσ 
κατϊςταςησ 
-Διεθνόσ 

-Τποςτόριξη απϐφαςησ 
-Διαχεύριςη 
πληροφοριών 
-Διαχεύριςη εμπορικοϑ 
κινδϑνου 
-τρατηγικό 
προςαρμογό 
-Οικονομικό-
επιχειρηματικό 
ςυνεργαςύα 

-Λογαριαςμϐσ και 
Αναφορϊ 
-Υορολογύα 
-Θηςαυροφυλϊκιο 
-Διαχεύριςη κινδϑνου 
-Έλεγχοσ αξιολϐγηςησ 
-Ιςολογιςμϐσ 
-Πρϐβλεψη 

Πύνακασ 2.5 Οριςμού των ςυναθροιςμϋνων περιοχών ςτο μοντϋλο δεξιοτότων τησ Centrica 

 

Η αναγνώριςη και δικαύωςη των αναγκών εκπαύδευςησ και ανϊπτυξησ των μϊνατζερσ διευθϑνεται 
μϋςω τησ χρόςησ του προαναφερθϋντοσ πλαιςύου, καθώσ η αξιολϐγηςη δεξιοτότων διαμορφώνεται 
με τισ αναθεωρόςεισ τησ επύδοςησ ςτο τϋλοσ του χρϐνου. Αυτϐ το τελευταύο εύναι επύςησ ο 
ακρογωνιαύοσ λύθοσ τησ ανϊλυςησ του χϊςματοσ ικανοτότων, το οπούο αποκαλϑπτει τισ δεξιϐτητεσ 
που απαιτοϑνται απϐ τουσ μϊνατζερσ προκειμϋνου να ανταπεξϋλθουν ςτουσ αντικειμενικοϑσ 
ςτϐχουσ τησ επιχεύρηςησ. Ένα προςωπικϐ ςχϋδιο ανϊπτυξησ αναπτϑςςεται για να ταιριϊξει με τη 
δημιουργύα ενϐσ δρϐμου μϊθηςησ για τον κϊθε μϊνατζερ, παρϋχοντασ ϋνα ϊμεςο ςϑνδεςμο με το 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), ϋνα ινςτιτοϑτο που παραδύδει οργανωμϋνα 
μαθόματα μϊνατζεμεντ. 

 

Προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν 

Ένα απϐ τα μεγαλϑτερα προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν όταν η ςυνϋνωςη του ςυςτόματοσ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων με τα online ςυςτόματα τησ Centrica, το οπούο ξεπερϊςτηκε με την 
κατϊλληλη τροποπούηςη των ςυςτημϊτων ΙΣ τησ Centrica. Ένα ϊλλο πρϐβλημα όταν η ανϊθεςη και 
ο χρϐνοσ που απαιτοϑνταν για την παρουςύαςη των δεξιοτότων και την ανανϋωςη/ςυντόρηςη τησ 
παρουςύαςησ δεξιϐτητασ.  

 

Αποτελϋςματα 

Η επιτυχόσ υλοπούηςη του πλαιςύου δεξιοτότων και του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων ςτην 
ομϊδα Οικονομικών Λειτουργιών, ϋδωςε την ηγεςύα ςε ϊλλα τμόματα τησ Centrica, ϐπωσ το 
μϊρκετινγκ και οι νομικϋσ λειτουργύεσ και οι λειτουργύεσ ανθρώπινου δυναμικοϑ. Σο ςϑςτημα 
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επύςησ ςυνενώθηκε με τισ διαδικαςύεσ πρϐςληψησ και επιλογόσ ϐπωσ επύςησ και με λειτουργύεσ 
διαχεύριςησ ταλϋντου για λϐγουσ ςχεδιαςμοϑ επιτυχύασ.  

 

Συμπερϊςματα 

Ένα απϐ τα μαθόματα που πϊρθηκαν όταν ϐτι το τμόμα ΙΣ ϋπρεπε να αναληφθεύ απϐ τα πρώτα 
κιϐλασ βόματα του ςχεδιαςμοϑ και τησ υλοπούηςησ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, ειδικϊ 
ϐταν αυτϐ πρϐκειται να ςυνεργαςτεύ με ϊλλα ΙΣ ςυςτόματα. 

 

2.1.4.2  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗΝ SKANDIA (SCOTT HAWKINS) 

Ο Οργανιςμόσ 

Η Skandia εύναι μια παραδοςιακό εταιρεύα αςφϊλειασ ζωόσ, που ιδρϑθηκε ςτη ουηδύα και υπϊρχει 
για περύπου 150 χρϐνια. Κατϊ τη διϊρκεια τησ δεκαετύασ του 1970, μετακύνηςε τον 
προςανατολιςμϐ τησ απϐ τα προώϐντα για την αςφϊλεια ζωόσ, περιουςύασ και ατυχημϊτων προσ τισ 
προςωπικϋσ και ςυνεργατικϋσ λϑςεισ αποταμύευςησ και τισ ςυντϊξεισ. Η εταιρεύα λειτουργεύ με 
περιςςϐτερουσ απϐ 7000 εργαζϐμενουσ ςε 20 χώρεσ.  

 

Η Κατϊςταςη 

Σο ανταγωνιςτικϐ πλεονϋκτημα τησ Skandia και το κϑριο ςημεύο εςτύαςησ όταν να παραμεύνει ϋνασ 
διαρκόσ καινοτϐμοσ, καθώσ τα καινοτϐμα προώϐντα και οι υπηρεςύεσ ςτον οικονομικϐ τομϋα δεν 
παραμϋνουν μοναδικϊ για πολϑ. Καθώσ η Skandia βαςιζϐταν ςτην ικανϐτητα των εργαζομϋνων να 
δημιουργοϑν νϋα οικονομικϊ προώϐντα, βαςιςμϋνη ςτισ διαρκώσ μεταβαλλϐμενεσ ανϊγκεσ τησ 
αγορϊσ, ϋγινε ςαφϋσ ϐτι το να ςυναγωνύζεςαι ςαν καινοτϐμοσ ςόμαινε να ςυναγωνύζεςαι με τισ 
δεξιϐτητεσ των υπαλλόλων. αν αποτϋλεςμα, η Skandia εςτύαςε ςτην προςϋλκυςη, διατόρηςη και 
ανϊπτυξη ταλϋντου, μϋςω τησ ανϊπτυξησ ςυνεργαςύασ με πανεπιςτόμια, παροχόσ εξϐφληςησ 
διδϊκτρων και ενθϊρρυνςησ εργαζομϋνων να αξιοποιόςουν κϊθε ευκαιρύα για μϊθηςη.  

 

Η Υλοπούηςη 

Η Skandia ανϋπτυξε ϋνα ταμεύο αποταμύευςησ για δεξιϐτητεσ ςτο οπούο οι εργαζϐμενοι μποροϑςαν 
να ςυνειςφϋρουν με ϋνα μϋροσ απϐ το μιςθϐ τουσ. Ο εργαζϐμενοσ μποροϑςε τϐτε να αποφαςύςει για 
την χρονικό περύοδο κατϊ την οπούα αυτό ό αυτϐσ μποροϑςε να πϊρει ϊδεια, καθώσ θα λϊμβανε 
πλόρη μιςθϐ, για να αναπτϑξει τισ δεξιϐτητεσ τησ/του. την ύδια ςτιγμό, η εταιρεύα ϋκανε χρόςη των 
κεφαλαύων για να μιςθώςει ϋναν προςωρινϐ εργαζϐμενο για να καλϑψει τη θϋςη των εργαζομϋνων. 
Για να διευκολϑνει την ανϊπτυξη και διαχεύριςη των δεξιοτότων των ύδιων των εργαζομϋνων, η 
Skandia ανϋπτυξε ϋνα web-site,  την αγορϊ δεξιοτότων. 

Σο Web-site   περιλαμβϊνει πληροφορύεσ για το λογαριαςμϐ των δεξιοτότων των εργαζομϋνων 
(χρηματικό αξύα του λογαριαςμοϑ) και τα απαραύτητα εργαλεύα για να διαχειριςτεύ το λογαριαςμϐ, 
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ϐπωσ αλλαγό του παρατηρημϋνου ποςοϑ ό ςϑνδεςμοι για ςχϋδια ανϊπτυξησ εργαςιακών 
δεξιοτότων. Επιπρϐςθετα, υπϊρχουν ςϑνδεςμοι με πολλϊ ουηδικϊ πανεπιςτόμια και πηγϋσ 
εκπαύδευςησ που ϋχουν δημιουργόςει ειδικϊ προγρϊμματα για τουσ εργαζϐμενουσ τησ Skandia, ϋνα 
ημερολϐγιο τησ διαθεςιμϐτητασ του προγρϊμματοσ και των τοποθετόςεων ςε εςωτερικό εργαςύα. 

 

Προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν 

Σο απροςδϐκητο αποτϋλεςμα τησ ενθϊρρυνςησ των εργαζομϋνων να επιδιώξουν ςυνεχό ανϊπτυξη 
δεξιοτότων, όταν η αρνητικό επύδραςη ςτην εργαςιακό ιςορροπύα των εργαζομϋνων, οδηγώντασ 
τουσ να θυςιϊςουν την οικογενειακό τουσ ζωό για να επιτϑχουν ανϊπτυξη δεξιοτότων, το οπούο 
εύχε μια περιοριςμϋνη παραγωγικϐτητα ςαν φυςικό ςυνϋπεια. Η μϐνη λϑςη όταν να δημιουργόςει 
ϋνα ςϑςτημα αποκαθιςτώντασ την ιςορροπύα ανϊμεςα ςτην εργαςύα, τη ζωό και την ανϊπτυξη 
δεξιοτότων. 

 

Αποτελϋςματα 

Η αγορϊ δεξιοτότων τησ Skandia ϋγινε ϋνα ελκυςτικϐ ϐφελοσ ςε ϋνα ςϑντομο χρονικϐ διϊςτημα και 
η εταιρεύα ξεκύνηςε την προςφορϊ του ςαν εμπορικϐ προώϐν. Αυτό τη ςτιγμό, περύπου 400.000 
ουηδού εργαζϐμενοι που δεν δουλεϑουν ςτη  Skandia ϋχουν πρϐςβαςη ςτην αγορϊ δεξιοτότων 
μϋςω των εταιρειών τουσ, καθώσ ϋχει επύςησ γύνει το μοντϋλο για τα χρηματοδοτοϑμενα απϐ την 
κυβϋρνηςη projects τησ ουηδύασ και του Ηνωμϋνου Βαςιλεύου.  

 

Συμπερϊςματα 

Η ενθϊρρυνςη διαρκοϑσ ανϊπτυξησ δεξιοτότων με λϊθοσ τρϐπο μπορεύ να επιδρϊςει ςτην 
διατϊραξη τησ ιςορροπύασ ανϊμεςα ςτην εργαςύα και την ιδιωτικό ζωό, οδηγώντασ 
μακροπρϐθεςμα ςε μικρϐτερουσ βαθμοϑσ αποδοτικϐτητασ. ε μια τϋτοια περύπτωςη, ϊμεςη δρϊςη 
θα πρϋπει να ληφθεύ απϐ τισ εταιρεύεσ για να αποκαταςτόςουν την ιςορροπύα τησ εργαςύασ με την 
ανϊπτυξη δεξιοτότων.  

 

2.1.4.3  ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΣΗ VOLVO IT 

Ο Οργανιςμόσ 

Η Volvo IT εύναι μια ουηδικό εταιρεύα παροχόσ υπηρεςιών ΙΣ μϋςα ςτη Volvo Group, με περύπου 
2.400 εργαζϐμενουσ παγκϐςμια. 

 

Η Κατϊςταςη 

Λϐγω του γεγονϐτοσ ϐτι η Volvo IT ανϋλαβε ϊμεςη δρϊςη για να αντιμετωπύςει το πρϐβλημα του 
«ποιοσ ξϋρει τι» και των προθϋςεων τησ να προςφϋρει τισ υπηρεςύεσ τησ και ςτην εξωτερικό αγορϊ 
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και ϐχι μϐνο ςτη Volvo Group, ϋνασ αριθμϐσ δραςτηριοτότων πρϋπει να υλοποιηθεύ  για να 
βελτιώςει τισ λειτουργύεσ και την εμβϋλεια του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων του. αυτϐ 
μπορεύ να παρϋχει ςτη Volvo IT την ικανϐτητα να αναπτϑξει ακϐμα περιςςϐτερο τισ εςωτερικϋσ 
δεξιϐτητεσ και να γύνει ανταγωνιςτικό με εξωτερικϋσ παροχϋσ υπηρεςιών ΙΣ. Σο TP/HR project 
όταν ϋνα μϋροσ αυτών των δραςτηριοτότων, ςτοχεϑοντασ ςτην αναγνώριςη μιασ δομόσ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων για τη χαρτογρϊφηςη δεξιοτότων των δεξιοτότων των υπαλλόλων και 
ςτην ευθυγρϊμμιςη τησ αναγνωριςμϋνησ δομόσ δεξιοτότων με το TP/HR, με ϋναν τρϐπο που θα 
διευκϐλυνε τη ςυντόρηςη και ανανϋωςη του τελευταύου.  

 

Η Υλοπούηςη 

Σο TP/HR όταν ϋνα εμπορικϐ βαςιςμϋνο ςτο μοντϋλο ςϑςτημα που βαςιζϐταν ςτην αρχιτεκτονικό 
του πελϊτη/εξυπηρετητό και αναπτϑχθηκε απϐ τον Tieto Datema AB. Η υλοπούηςη του βαςιζϐταν 
ςε μια ιεραρχικό προςϋγγιςη, με την ομϊδα διαχεύριςησ να παρϋχει τον οριςμϐ τησ δομόσ 
δεξιοτότων και ϐντασ υπεϑθυνη για την εύςοδο δεδομϋνων των δεξιοτότων των υπαλλόλων. 
Επιπρϐςθετα, οι μϊνατζερσ εύχαν πρϐςβαςη ςτα προφύλ δεξιοτότων ϐλων των υπαλλόλων τουσ, 
ενώ οι εργαζϐμενοι μποροϑςαν να ϋχουν πρϐςβαςη μϐνο ςτα δικϊ τουσ προφύλ. 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ υλοπούηςησ του TP/HR, δϑο γενικϋσ κατηγορύεσ, η λειτουργικό και η τεχνικό, 
ορύςτηκαν να περιλαμβϊνουν ϐλεσ τισ δεξιϐτητεσ. Η λειτουργικό κατηγορύα περιελϊμβανε εργαςύεσ 
βαςιςμϋνεσ ςτο καθόκον (π.χ. Τποςτόριξη), ενώ η τεχνικό κατηγορύα περιελϊμβανε μεθϐδουσ και 
τεχνικϋσ που απαιτοϑνταν απϐ τα καθόκοντα εργαςύασ (π.χ. Γλώςςεσ Προγραμματιςμοϑ). 

Η κλύμακα επϊρκειασ δεξιοτότων κυμαύνεται απϐ το 1 (ϋλλειψη δεξιϐτητασ) μϋχρι το 5 (ειδικό 
δεξιϐτητα). Η ικανϐτητα που παρϋχονταν απϐ την ϋρευνα λειτουργιών όταν η αναγνώριςη των 
υπαλλόλων να κατϋχουν μια ςυγκεκριμϋνη δεξιϐτητα ςε ϋνα βαςικϐ επύπεδο (π.χ. προγραμματιςτόσ 
τησ C ςτο επύπεδο 2). Επιπλϋον το ςϑςτημα παραχώρηςε μϋτρηςη του status των δεξιοτότων των 
εργαζομϋνων και διαμϐρφωςη τησ ανϊλυςησ του χϊςματοσ δεξιοτότων, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϊτομα 
ό ομϊδεσ. Σα αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ του χϊςματοσ δεξιοτότων χρηςιμοποιόθηκαν για 
ςχεδιαςμϐ πρϐςληψησ, πϐρων και διαθεςιμϐτητασ, ςχϋδια ατομικόσ ανϊπτυξησ και διαμϐρφωςη 
των ομϊδων των εργαζομϋνων. 

 

Προβλόματα που αντιμετωπύςτηκαν 

Σϋςςερα ςημαντικϊ θϋματα ϋπρεπε να αντιμετωπιςτοϑν κατϊ τη διϊρκεια τησ φϊςησ υλοπούηςησ 
του περιγεγραμμϋνου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων. Αυτϊ τα θϋματα όταν η χαρτογρϊφηςη, 
ανϊπτυξη, απομϐνωςη και εύςοδοσ των δεξιοτότων. 

Χαρτογρϊφηςη Δεξιότητασ: Η υλοπούηςη τησ δομόσ δεξιϐτητασ κοινόσ ςε ολϐκληρο τον 
οργανιςμϐ αποδεύχθηκε ϐτι ςπατϊληςε περιςςϐτερο χρϐνο και προςπϊθεια απϐ ϐ,τι αναμενϐταν 
και μια μοναδικό δομό δεξιϐτητασ όταν δϑςκολο να παρουςιϊςει τισ διαφορετικϋσ εικϐνεσ 
δεξιοτότων που οι ομϊδεσ εύχαν. 

Ανϊπτυξη Δεξιότητασ: Η ανϊπτυξη των νϋων δεξιοτότων, ειδικϊ ςτην κατηγορύα τεχνικών 
ικανοτότων, ζητώντασ μια διαρκό ανανϋωςη τησ πορεύασ χαρτογρϊφηςησ και τησ δομόσ 



 

  
Σελύδα 26 

 
  

26 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

δεξιϐτητασ, ϋνα δϑςκολο ϋργο για να επιτευχθεύ. αν ςυνϋπεια, ο χϊρτησ δεξιοτότων δεν ϋτεινε να 
αντικατοπτρύζει την παροϑςα  και αληθινό δομό δεξιϐτητασ. 

Εύςοδοσ Δεξιότητασ: Οι εργαζϐμενοι πρϋπει να εύναι η κϑρια πηγό τησ ανανϋωςησ του δικοϑ τουσ 
προφύλ δεξιϐτητασ αλλϊ η καθαρό παρουςύα ενϐσ κινότρου όταν ο λϐγοσ για ανεπαρκό εκτϋλεςη 
αυτοϑ του καθόκοντοσ. 

Απομόνωςη Δεξιότητασ: Σο TP/HR ςχεδιϊςτηκε ςε μια ιεραρχικό δομό, που επϋτρεπε μϐνο ςτουσ 
μϊνατζερσ να ϋχουν πρϐςβαςη ςτα προφύλ δεξιοτότων ϊλλων εργαζομϋνων. Αυτϐ ϊςκηςε 
επύδραςη ςτον περιοριςμϐ του ενδιαφϋροντοσ και τησ δϋςμευςησ που ο κϊθε εργαζϐμενοσ θα εύχε 
για το ςϑςτημα, καθώσ φαινϐταν ϐτι ςχεδιϊςτηκε μϐνο για τουσ μϊνατζερσ. 

 

Αποτελϋςματα 

Η  Volvo IT χρηςιμοποιεύ το ςϑςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων ςαν ϋνα υποςτηρικτικϐ εργαλεύο για 
ςχεδιαςμϐ πϐρων και διαθεςιμϐτητασ, εςωτερικό και εξωτερικό πρϐςληψη, ςυζητόςεισ για 
ςτϐχουσ και για προςωπικό ανϊπτυξη, για διαμϐρφωςη ομϊδων εργαζομϋνων και εντολό 
καθοδόγηςησ.  

 

Συμπερϊςματα 

Η εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων ςτη Volvo  αντιμετώπιςε δϑο ςημαντικϊ 
προβλόματα: την απουςύα δϋςμευςησ των εργαζομϋνων να χρηςιμοποιόςουν το ςϑςτημα και την 
ανανϋωςη του περιεχομϋνου. Σα ςυςτόματα CM   χρειϊζονται επιπρϐςθετα μοντϋλα ςτο ςχεδιαςμϐ 
για υποθετικϋσ δεξιϐτητεσ και ενδιαφϋροντα δεξιϐτητασ, ϋτςι ώςτε να διευκολϑνουν την υιοθϋτηςη 
του ςυςτόματοσ.  

 

2.1.4.4  ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ ΜΕΛΕΣΗ 

Έπειτα απϐ την ανϊλυςη των εμπορικών ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων, μελετόθηκαν 
ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ εφαρμογόσ τουσ ςε επιχειρόςεισ. Η ανϊλυςη περιλαμβϊνεται 
ςτην δημοςύευςη «Draganidis, F., G.  Mentzas (2006) Competency based management: a 
review of systems and approaches, Information Management & Computer Security, Vol. 14 
No. 1, 2006, pp. 51-64» και παρακϊτω αναφϋρονται τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα. 
 
Α. Κατϊ την υλοπούηςη ςυςτημϊτων ΔΔ υπϊρχουν προβλόματα ςτη χαρτογρϊφηςη, 
ανϊπτυξη, εύςοδο και απομϐνωςη των δεξιοτότων, ενώ ϋνα ϊλλο ςημαντικϐ πρϐβλημα που 
αντιμετωπύζεται εύναι η ςυνϋνωςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων με τα online 
ςυςτόματα μιασ εταιρεύασ ό και ϊλλεσ offline εφαρμογϋσ. Επιπρϐςθετα, ο εκδϐτησ και 
διαχειριςτόσ των δεξιοτότων, ο οπούοσ εύναι ςυνόθωσ ϋνασ εργαζϐμενοσ του τμόματοσ 
ανθρώπινου δυναμικοϑ, πρϋπει να επενδϑςει ϋνα ςημαντικϐ χρονικϐ διϊςτημα για την 
ανανϋωςη και ςυντόρηςη του ςυςτόματοσ. Ένα ϊλλο πρϐβλημα εύναι ϐτι πολλού 
εργαζϐμενοι, ϐταν ςυνειδητοποιόςουν το χϊςμα δεξιϐτητασ το οπούο πρϋπει να 
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αντιμετωπύςουν, τεύνουν να εργϊζονται προσ αυτϐ το ςτϐχο, αδιαφορώντασ για την 
εργαςιακό τουσ ιςορροπύα. 
 
Β. Σα βαςικϊ μαθόματα που πϊρθηκαν μποροϑν να οριςτοϑν ωσ η χρόςη των υπηρεςιών 
web και XML  για την αντιμετώπιςη του προβλόματοσ τησ ςυνϋνωςησ των ςυςτημϊτων ΔΔ 
με ϊλλεσ επιχειρηςιακϋσ εφαρμογϋσ, η αναγκαιϐτητα για τη διατόρηςη τησ εργαςιακόσ 
ιςορροπύασ κατϊ τη διϊρκεια τησ απϐκτηςησ  ό βελτύωςησ των ικανοτότων των 
εργαζομϋνων, την δϋςμευςη των εργαζομϋνων να χρηςιμοποιοϑν και να ανανεώνουν το 
ςϑςτημα ΔΔ. 

 

2.2 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΟΤ ΗΜΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΙΣΟΤ  

Ο ςημαςιολογικϐσ ιςτϐσ εύναι μύα πρωτοβουλύα που ςκοπεϑει να δημιουργόςει ϋνα καθολικϐ μϋςο 
για την ανταλλαγό πληροφοριών δύνοντασ νϐημα (ςημαςιολογύα) ςτο περιεχϐμενο των εγγρϊφων 
ςτο Web, κατϊ τρϐπο κατανοητϐ απϐ τουσ υπολογιςτϋσ. Τπϐ την καθοδόγηςη του δημιουργοϑ του 
Web, Tim Berners-Lee του World Wide Web Consortium (W3C), ο ςημαςιολογικϐσ ιςτϐσ επεκτεύνει 
τισ δυνατϐτητεσ του World Wide Web μϋςω τησ χρόςησ προτϑπων, γλωςςών επιςόμανςησ  (mark-
up) και ςχετικών εργαλεύων επεξεργαςύασ. 

Ο  ςημαςιολογικϐσ Ιςτϐσ  παρϋχει ϋνα κοινϐ πλαύςιο που επιτρϋπει  ςτα δεδομϋνα  να 
διαμοιρϊζονται και να επαναχρηςιμοποιοϑνται πϋρα απϐ τα ϐρια μιασ εφαρμογόσ, μιασ επιχεύρηςησ 
ό μύασ κοινϐτητασ. Εύναι μια ςυλλογικό προςπϊθεια τησ οπούασ ηγεύται το W3C με τη ςυμμετοχό 
ενϐσ μεγϊλου αριθμοϑ ερευνητών και βιομηχανικών ςυνεργατών. Εύναι βαςιςμϋνο ςτο Resource 
Description Framework (RDF), το οπούο ενςωματώνει ποικύλεσ εφαρμογϋσ χρηςιμοποιώντασ XML 
για τη ςϑνταξη και URIs για την ονοματοδοςύα. 

Σο 2001 ο Tim Berners-Lee ϋγραφε: 

"Ο ςημαςιολογικϐσ ιςτϐσ εύναι μια επϋκταςη του τρϋχοντοσ Web, ςτον οπούο δύνεται ϋνα νϐημα ςτισ 
πληροφορύεσ - καθοριςμϋνο με ςαφόνεια -, δύνοντασ τη δυνατϐτητα ςε υπολογιςτϋσ και ανθρώπουσ 
να ςυνεργϊζονται καλϑτερα."  

Σο μεγαλϑτερο μϋροσ του περιεχομϋνου του Ιςτοϑ, ςόμερα, ςχεδιϊζεται για να διαβαςτεύ απϐ 
ανθρώπουσ, ϐχι για να το χειριςτοϑν εννοιολογικϊ τα προγρϊμματα υπολογιςτών. Βαςύζεται 
κυρύωσ ςε ϋγγραφα γλώςςασ HTML η οπούα χρηςιμεϑει ςτην περιγραφό ενϐσ δομημϋνου κειμϋνου, 
με ϋμφαςη ςτην οπτικό απεικϐνιςη. Η HTML ϋχει περιοριςμϋνεσ ικανϐτητεσ ϐςον αφορϊ ςτην 
ταξινϐμηςη των τμημϊτων κειμϋνου μιασ ςελύδασ. Οι υπολογιςτϋσ μποροϑν αποδοτικϊ να 
αναλϑςουν ιςτοςελύδεσ ωσ προσ την εμφϊνιςη και τισ ρουτύνεσ, αλλϊ γενικϊ, οι υπολογιςτϋσ δεν 
ϋχουν ςυνόθωσ κϊποιον αξιϐπιςτο τρϐπο να επεξεργαςτοϑν τη ςημαςιολογύα (semantics) που 
περιϋχεται ςτη ςελύδα αυτό. 

Για παρϊδειγμα, οι μηχανϋσ αναζότηςησ εκτελοϑν απλϋσ λεξιλογικϋσ αναλϑςεισ που βαςύζονται ςε 
ςυμβολοςειρϋσ αναζότηςησ και παρϊγουν λύςτεσ αποτελεςμϊτων που απαιτοϑν την εξαγωγό 
ςυμπεραςμϊτων απϐ τουσ ανθρώπινουσ χρόςτεσ, ϐςον αφορϊ το ποια απϐ τα δεδομϋνα εύναι τα 
κατϊλληλα για την θεματικό περιοχό που ερευνϊται. Φρειϊζεται δηλαδό η λογικό ανϊλυςη εκ 
μϋρουσ του χρόςτη για να βρεθοϑν τα ςυναφό ςυμπερϊςματα. Αυτϐ ςυμβαύνει διϐτι οι ιςτοςελύδεσ 
δεν περιϋχουν αρκετό πληροφορύα ςχετικϊ με τη ςημαςιολογύα των περιεχομϋνων τουσ οπϐτε το 

http://www.w3.org/RDF/
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λογιςμικϐ του χρόςτη δεν μπορεύ να βγϊλει ςυμπερϊςματα απϐ το περιεχϐμενο τησ ςελύδασ. Για να 
αντιμετωπιςτεύ αυτϐ το πρϐβλημα, οι τεχνολογύεσ του ςημαςιολογικοϑ ιςτοϑ δύνουν τη 
δυνατϐτητα ςε αυτοματοποιημϋνα εργαλεύα να εξϊγουν αυτϊ τα ςυμπερϊςματα. 

Σο Semantic Web επιχειρεύ να δομόςει το ςημαςιολογικϐ περιεχϐμενο των ιςτοςελύδων, 
δημιουργώντασ ϋνα περιβϊλλον ϐπου οι πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ που περιπλανώνται απϐ ςελύδα ςε 
ςελύδα να μποροϑν εϑκολα να εκτελϋςουν τουσ περύπλοκουσ ςτϐχουσ των χρηςτών τουσ. Έτςι, 
αποζητεύται ο μεταςχηματιςμϐσ του Web απϐ ϋνα ςϑνολο ςτατικών ςελύδων ςε ϋνα δύκτυο 
δυναμικών παροχϋων υπηρεςιών (Web services) που ανακαλϑπτουν αυτϐματα τισ αναζητοϑμενεσ 
πληροφορύεσ,  διαπραγματεϑονται για αγαθϊ που ο χρόςτησ ςκοπεϑει να αγορϊςει ό 
ςυγκεντρώνουν πληροφορύεσ απϐ διαφορετικϋσ πηγϋσ και τισ ςυνενώνουν ςε ομοιογενεύσ μορφϋσ. 

Για να λειτουργόςει ο ςημαςιολογικϐσ ιςτϐσ, οι υπολογιςτϋσ πρϋπει να ϋχουν πρϐςβαςη ςε 
δομημϋνεσ ςυλλογϋσ πληροφοριών και ςϑνολα λογικών κανϐνων που μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν 
για να διεξϊγουν την αυτοματοποιημϋνη εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων. Οι ερευνητϋσ τησ Σεχνητόσ 
Νοημοςϑνησ ϋχουν μελετόςει τϋτοια ςυςτόματα πριν πολλϊ χρϐνια. Η Αναπαρϊςταςη Γνώςησ 
(Knowledge Representation), ϐπωσ καλεύται αυτό η τεχνολογύα, δεν ϋχει ακϐμα χρηςιμοποιηθεύ 
επαρκώσ ώςτε να επιδεύξει πλόρωσ τισ δυνατϐτητϋσ τησ. Για να γύνει αυτϐ πρϋπει να υλοποιηθεύ ςε 
ϋνα μοναδικϐ παγκϐςμιο ςϑςτημα . 

Οι τεχνολογύεσ που χρηςιμοποιεύ το Semantic Web εύναι οι εξόσ: 

 τα URIs (Universal Resource Identifier): ςυμβολοςειρϋσ που ταυτοποιοϑν μοναδικϊ μύα 
οντϐτητα (ϋνα Web site, μύα ιδιϐτητα, ϋναν ϊνθρωπο, ϋνα πρϊγμα κλπ)  

 γλώςςα επιςημϊνςεων XML: επιτρϋπει ςτουσ χρόςτεσ να προςθϋτουν αυθαύρετη δομό ςτα 
ϋγγραφϊ τουσ, χωρύσ να καθορύζει την ςημαςιολογύα αυτόσ τησ δομόσ 

 τεχνολογύα RDF: χρηςιμοποιεύται για την αναπαρϊςταςη δεδομϋνων και την ανταλλαγό 
γνώςησ ςτο διαδύκτυο 

 τεχνολογύα OWL: χρηςιμοποιεύται για τη δημιουργύα και διανομό οντολογιών, 
υποςτηρύζοντασ προχωρημϋνη αναζότηςη ςτο διαδύκτυο, πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ και 
διαχεύριςη γνώςησ. 

Κϊθε μύα απϐ τισ παραπϊνω τεχνολογύεσ βαςύζεται ςε εκεύνεσ που αναφϋρονται πριν απϐ αυτό. 
Έτςι π.χ. η RDF βαςύζεται ςτην XML και χρηςιμοποιεύ URIs. Οι τεχνολογύεσ αυτϋσ ςυνδυϊζονται 
ώςτε να παρϋχουν περιγραφϋσ που ςυμπληρώνουν ό υποκαθιςτοϑν το περιεχϐμενο εγγρϊφων ςτο 
Web, ϐπωσ περιγρϊφεται παρακϊτω. Αυτϋσ οι machine-readable περιγραφϋσ επιτρϋπουν την 
προςθόκη νοόματοσ ςτο περιεχϐμενο, διευκολϑνοντασ ϋτςι την αυτϐματη αναζότηςη πληροφοριών 
απϐ υπολογιςτϋσ. 

Σο νϐημα του περιεχομϋνου εκφρϊζεται μϋςω τησ RDF, η οπούα κωδικοποιεύ ςϑνολα απϐ triples 
(τριϊδεσ) που αντιπροςωπεϑουν περύπου το υποκεύμενο, το ρόμα και το αντικεύμενο μιασ 
πρϐταςησ. Αυτϋσ οι τριϊδεσ μποροϑν να γραφοϑν με XML. Ένα ϋγγραφο τησ RDF δηλώνει ϐτι 
κϊποιεσ οντϐτητεσ (ιςτοςελύδεσ, ϊνθρωποι ό πρϊγματα) ϋχουν κϊποιεσ ιδιϐτητεσ με ςυγκεκριμϋνεσ 
τιμϋσ (π.χ. ο Φ εύναι ςυγγραφϋασ του βιβλύου Τ). Αυτϐσ ο τρϐποσ αναπαρϊςταςησ μπορεύ να 
εκφρϊςει τα περιςςϐτερα δεδομϋνα που κατανοοϑν οι υπολογιςτϋσ. Σο υποκεύμενο, το ρόμα και το 
αντικεύμενο προςδιορύζονται απϐ ϋνα URI (Universal Resource Identifier), ϐπωσ ακριβώσ γύνεται με 
τισ ιςτοςελύδεσ. Έτςι μπορεύ ο καθϋνασ να προςθϋςει μύα νϋα οντϐτητα ό μύα νϋα ιδιϐτητα. 
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Ένα βαςικϐ ςυςτατικϐ του ςημαςιολογικοϑ ιςτοϑ εύναι επύςησ οι οντολογύεσ. Οι οντολογύεσ 
ορύζουν με τυπικϐ τρϐπο τισ ϋννοιεσ και τισ ςυςχετύςεισ των εννοιών για κϊποιο πεδύο. Περιϋχουν 
οριςμοϑσ κλϊςεων αντικειμϋνων και ςχϋςεισ ανϊμεςα ςτισ κλϊςεισ, καθώσ και κανϐνεσ εξαγωγόσ 
λογικών ςυμπεραςμϊτων. Μϋςω των οντολογιών γύνεται δυνατϐν να ςυνδυαςτοϑν δεδομϋνα απϐ 
διαφορετικϋσ πηγϋσ, οι οπούεσ μοιρϊζονται την ύδια οντολογύα. Ακϐμη, λϑνονται προβλόματα 
ορολογύασ καθώσ η ςημαςύα των ϐρων που εμφανύζονται ςε μύα ςελύδα μπορεύ να οριςτεύ με 
δεύκτεσ προσ την οντολογύα. Οι οντολογύεσ μποροϑν να βελτιώςουν την λειτουργύα του Web 
αυξϊνοντασ την ακρύβεια των αναζητόςεων πληροφοριών, αφοϑ αναζητοϑνται οι πληροφορύεσ που 
αναφϋρονται μϐνο ςε μύα ςυγκεκριμϋνη ϋννοια και ϐχι ςε κϊποια λϋξη κλειδύ. Μποροϑν επύςησ να 
χρηςιμοποιηθοϑν για την ςυςχϋτιςη των πληροφοριών ενϐσ site με αντύςτοιχεσ δομϋσ γνώςησ και 
λογικοϑσ κανϐνεσ. Οι κοινϋσ οντολογύεσ βοηθοϑν ςτην ανταλλαγό δεδομϋνων και νοημϊτων μεταξϑ 
διαφορετικών web-based υπηρεςιών.  

Τπϊρχουν πολλϋσ αυτοματοποιημϋνεσ υπηρεςύεσ βαςιςμϋνεσ ςτο διαδύκτυο (web services) που δεν 
χρηςιμοποιοϑν τη ςημαςιολογύα, ϐμωσ ϊλλα προγρϊμματα (ϐπωσ εύναι οι πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ) 
δεν μποροϑν να εντοπύςουν μϐνα τουσ μύα τϋτοια υπηρεςύα για κϊποια ςυγκεκριμϋνη λειτουργύα. 
Αυτϐ μπορεύ να ςυμβεύ μϐνο ϐταν υπϊρχει μύα κοινό γλώςςα περιγραφόσ παρεχϐμενων υπηρεςιών 
ςε ϋνα δύκτυο οϑτωσ ώςτε οι διϊφοροι πρϊκτορεσ να διαφημύζουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςε μύα 
υπηρεςύα κύτρινων ςελύδων. 

Αφοϑ εντοπιςτεύ ο επιθυμητϐσ πρϊκτορασ, οι δϑο επικοινωνοϑντεσ πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ μποροϑν 
να κατανοόςουν ο ϋνασ τον ϊλλο ανταλλϊςςοντασ οντολογύεσ. Ο ςημαςιολογικϐσ ιςτϐσ παρϋχει 
αυτό την ευελιξύα. Ανακαλϑπτοντασ νϋεσ οντολογύεσ οι πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ αποκτοϑν νϋεσ 
δυνατϐτητεσ εξαγωγόσ λογικών ςυμπεραςμϊτων. 

Η ενοποιητικό λογικό γλώςςα του ςημαςιολογικοϑ ιςτοϑ δύνει τη δυνατϐτητα να ενωθοϑν οι 
ϋννοιεσ που μπορεύ να ορύςει ο καθϋνασ (μϋςω ενϐσ URI) ςε ϋνα καθολικϐ Web. Έτςι οι πρϊκτορεσ 
λογιςμικοϑ θα μποροϑν να αναλϑουν ςημαςιολογικϊ τη γνώςη των ανθρώπων παρϋχοντασ μύα νϋα 
μορφό χρόςιμων εργαλεύων. 

 

2.2.1 RDF (RESOURCE DESCRIPTION FRAMEWORK), RDF SCHEMA (RDFS)  

Σο πλαύςιο RDF (Resource Description Framework)  επιτρϋπει τη δημιουργύα και την ανταλλαγό 
μεταδεδομϋνων των πϐρων ϐπωσ και για οποιαδόποτε ϊλλα δεδομϋνα ςτον Ιςτϐ. Προορύζεται 
κυρύωσ για την αντιπροςώπευςη μεταδεδομϋνων για τουσ πϐρουσ του Ιςτοϑ, ϐπωσ τύτλοσ, 
ςυντϊκτησ και ημερομηνύα τροποπούηςησ μιασ ιςτοςελύδασ, πνευματικϊ δικαιώματα και 
πληροφορύα χορόγηςησ αδειών για ϋνα ϋγγραφο του Ιςτοϑ, ό πρϐγραμμα διαθεςιμϐτητασ για 
κϊποιον κοινϐ πϐρο. Επιπλϋον, με τη γενύκευςη τησ ϋννοιασ "πϐροσ Ιςτοϑ", το RDF μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ για να αντιπροςωπεϑςει πληροφορύεσ για πρϊγματα που μποροϑν να 
προςδιοριςτοϑν ςτον Ιςτϐ ακϐμα και ϐταν δεν μποροϑν να ανακτηθοϑν ϊμεςα απϐ αυτϐν. 
Παραδεύγματα περιλαμβϊνουν πληροφορύεσ για αντικεύμενα διαθϋςιμα απϐ ηλεκτρονικϋσ αγορϋσ 
(πχ., πληροφορύεσ για τισ προδιαγραφϋσ, τισ τιμϋσ και τη διαθεςιμϐτητα) ό περιγραφό των 
προτιμόςεων ενϐσ χρόςτη του Ιςτοϑ για την παρϊδοςη πληροφορύασ.  

To RDF ςτοχεϑει ςε καταςτϊςεισ ςτισ οπούεσ αυτό η πληροφορύα πρϋπει να υποβληθεύ ςε 
επεξεργαςύα απϐ εφαρμογϋσ και ϐχι μϐνο να προβληθεύ ςτουσ ανθρώπουσ. Επύςησ, παρϋχει ϋνα 
κοινϐ πλαύςιο για την πληροφορύα αυτό ϋτςι ώςτε να μπορεύ να ανταλλαχθεύ μεταξϑ των 
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εφαρμογών χωρύσ απώλεια τησ ςημαςύασ τησ. Δεδομϋνου αυτοϑ, οι ςχεδιαςτϋσ εφαρμογών 
μποροϑν να εκμεταλλευτοϑν τη διαθεςιμϐτητα κοινών RDF parsers και εργαλεύων επεξεργαςύασ. Η 
δυνατϐτητα να ανταλλαχθεύ πληροφορύα μεταξϑ διαφορετικών εφαρμογών ςημαύνει ϐτι η 
πληροφορύα μπορεύ να τεθεύ ςτη διϊθεςη και ϊλλων εφαρμογών εκτϐσ απϐ εκεύνεσ για τισ οπούεσ 
δημιουργόθηκε αρχικϊ.  

Σο RDF εύναι βαςιςμϋνο ςτην ιδϋα του προςδιοριςμοϑ των πραγμϊτων χρηςιμοποιώντασ 
προςδιοριςτικϊ του Ιςτοϑ (web identifiers, αποκαλοϑμενα Uniform Resource Identifiers ό URIs) 
και τησ περιγραφόσ των πϐρων απϐ την ϊποψη απλών ιδιοτότων και τιμών των ιδιοτότων αυτών 
(properties and property values). Αυτϐ επιτρϋπει ςτα RDF να αντιπροςωπεϑουν απλϋσ δηλώςεισ 
για πϐρουσ ωσ ϋνα γρϊφο απϐ κϐμβουσ και τϐξα που αντιπροςωπεϑουν τουσ πϐρουσ, τισ ιδιϐτητεσ 
και τισ τιμϋσ τουσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η φρϊςη «υπϊρχει ϋνασ ϊνθρωποσ προςδιοριςμϋνοσ απϐ το 
http://www.w3.org/People/EM/contact#me του οπούου το ϐνομα εύναι Eric Miller, η ηλεκτρονικό 
διεϑθυνςη em@w3.org και ο τύτλοσ του εύναι “Dr” » μπορεύ να παρουςιαςτεύ ςε ϋνα γρϊφο RDF 
ϐπωσ φαύνεται ςτο χόμα 3.1.  

Σο ςχόμα αυτϐ δεύχνει ϐτι το RDF χρηςιμοποιεύ URIs για να προςδιορύςει ϊτομα ϐπωσ ο Eric Miller 
που προςδιορύζεται απϐ το http://www.w3.org/People/EM/ contact#me, εύδη πραγμϊτων, π.χ. 
Person που προςδιορύζεται απϐ http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#Person, 
ιδιϐτητεσ εκεύνων των πραγμϊτων, π.χ. ταχυδρομικό θυρύδα που προςδιορύζεται απϐ 
http://www.w3.org/ 2000/10/swap/pim/contact#mailbox, τιμϋσ εκεύνων των ιδιοτότων, π.χ. 
mailto:em@w3.org ωσ τιμό τησ ιδιϐτητασ ταχυδρομικόσ θυρύδασ (το RDF χρηςιμοποιεύ επύςησ 
ςυμβολοςειρϋσ ϐπωσ "Eric Miller" και τιμϋσ απϐ ϊλλουσ τϑπουσ δεδομϋνων (datatypes) ϐπωσ 
ακϋραιοι αριθμού και ημερομηνύεσ, ωσ τιμϋσ των ιδιοτότων).  

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/%202000/10/swap/
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Σχόμα 2.1 Παρϊδειγμα τύπων δεδομϋνων ςτο RDF - Πηγό: RDF Primer, W3C Recommendation 10 
February 2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer 

Επύςησ, το RDF παρϋχει μια ςϑνταξη ςε XML μορφό (RDF/XML) για την καταγραφό και την 
ανταλλαγό τϋτοιων γρϊφων. Σο παρακϊτω παρϊδειγμα δεύχνει το παραπϊνω ςχόμα ςτη μορφό 
αυτό:  

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:contact="http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#"> 

<contact:Person rdf:about="http://www.w3.org/People/EM/contact#me"> 

<contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName> 

<contact:mailbox rdf:resource="mailto:em@w3.org"/> 

<contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle> 

</contact:Person> 

</rdf:RDF> 
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2.2.2 RDF SCHEMA (RDFS)  

To πλαύςιο RDF παρϋχει ϋναν τρϐπο να εκφραςτοϑν απλϋσ εκφρϊςεισ για πϐρουσ, 
χρηςιμοποιώντασ ονομαςμϋνεσ ιδιϐτητεσ και τιμϋσ. Παρϐλα αυτϊ, οι κοινϐτητεσ χρηςτών RDF 
χρειϊζονται επύςησ τη δυνατϐτητα να καθορύςουν το λεξιλϐγιο (ϐρουσ) που αυτού ςκοπεϑουν να 
χρηςιμοποιόςουν ςε εκεύνεσ τισ εκφρϊςεισ, και ςυγκεκριμϋνα, να δεύξουν ϐτι περιγρϊφουν 
ςυγκεκριμϋνα εύδη ό κατηγορύεσ πϐρων και γι’ αυτϐ θα χρηςιμοποιόςουν ςυγκεκριμϋνεσ ιδιϐτητεσ 
ςτην περιγραφό εκεύνων των πϐρων. Για παρϊδειγμα, ϊνθρωποι ενδιαφερϐμενοι για την 
περιγραφό βιβλιογραφικών πόρων θα όθελαν να περιγρϊψουν κατηγορύεσ ϐπωσ ex:Book ό 
ex:MagazineArticle και να χρηςιμοποιόςουν ιδιϐτητεσ ϐπωσ ex:author, ex:title και ex:subject για 
να τισ περιγρϊψουν. Σο ύδιο το RDF δεν παρϋχει κανϋνα μϋςο για τον προςδιοριςμϐ κλϊςεων και 
ιδιοτότων. Αντύ αυτοϑ, τϋτοιεσ κλϊςεισ και ιδιϐτητεσ περιγρϊφονται ωσ ϋνασ RDF λεξιλόγιο 
χρηςιμοποιώντασ επεκτϊςεισ του RDF που εύναι το RDF Schema ό RDFS.  

To RDFS παρϋχει τισ προϒποθϋςεισ που απαιτοϑνται για να περιγρϊψει κανεύσ τϋτοιεσ κλϊςεισ και 
ιδιϐτητεσ και για να προςδιορύςει ποιεσ κλϊςεισ και ιδιϐτητεσ αναμϋνονται να χρηςιμοποιηθοϑν 
μαζύ. Με ϊλλα λϐγια, το RDF ςχόμα παρϋχει ϋνα ςϑςτημα τϑπων για RDF. Σο ςϑςτημα αυτϐ για το 
RDFS εύναι παρϐμοιο κατϊ κϊποιον τρϐπο με τα ςυςτόματα τϑπων των αντικειμενοςτρεφών 
γλωςςών προγραμματιςμοϑ ϐπωσ η Java. Παραδεύγματοσ χϊριν, το RDF ςχόμα επιτρϋπει ςτουσ 
πϐρουσ να εύναι οριςμϋνοι ωσ ςτιγμιϐτυπα μιασ ό περιςςϐτερων κλϊςεων. Επιπλϋον, επιτρϋπει ςτισ 
κλϊςεισ να εύναι οργανωμϋνεσ με ϋναν ιεραρχικϐ τρϐπο. Για παρϊδειγμα, μια κλϊςη ex:Dog μπορεύ 
να οριςτεύ ωσ υποκλϊςη τησ ex:Mammal που εύναι υποκλϊςη τησ ex:Animal, ςημαύνοντασ ϐτι 
οποιοςδόποτε πϐροσ που εύναι ςτιγμιϐτυπο τησ κλϊςησ ex:Dog εύναι επύςησ ϋμμεςα ςτιγμιϐτυπο 
τησ κλϊςησ ex:Animal. Εντοϑτοισ, οι κλϊςεισ και οι ιδιϐτητεσ του RDF εύναι κατϊ κϊποιον τρϐπο 
πολϑ διαφορετικϋσ απϐ τουσ τϑπουσ των γλωςςών προγραμματιςμοϑ. Η περιγραφό των RDF 
κλϊςεων και ιδιοτότων δεν δημιουργοϑν ϋνα καλοϑπι ςτο οπούο οι πληροφορύεσ πρϋπει να 
ανόκουν, αλλϊ παρϋχουν πρϐςθετη πληροφορύα για τουσ πϐρουσ RDF που περιγρϊφουν.  

Ένα βαςικϐ βόμα ςε οποιοδόποτε εύδοσ διαδικαςύασ περιγραφόσ εύναι ο προςδιοριςμϐσ των 
διαφϐρων πραγμϊτων που περιγρϊφονται. Σο RDF ςχόμα αναφϋρεται ςε αυτϊ τα "πρϊγματα" ωσ 
κλϊςεισ. Μια κλϊςη (class) αντιςτοιχεύ ςτη γενικό ϋννοια ενϐσ τϑπου ό μιασ κατηγορύασ, ϐπωσ την 
ϋννοια μιασ κλϊςησ ςτισ αντικειμενοςτρεφεύσ γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ. Οι κλϊςεισ μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για να αντιπροςωπεϑςουν ςχεδϐν οποιαδόποτε κατηγορύα πρϊγματοσ, ϐπωσ 
ιςτοςελύδεσ, ανθρώπουσ, τϑπουσ εγγρϊφων, βϊςεισ δεδομϋνων ό αφηρημϋνεσ ϋννοιεσ. Οι κλϊςεισ 
ςτο RDFS περιγρϊφονται χρηςιμοποιώντασ τουσ πϐρουσ rdfs:Class και rdfs:Resource και τισ 
ιδιϐτητεσ rdf:type και rdfs:subClassOf.  

Ασ πϊρουμε για παρϊδειγμα μια εταιρύα που ϋχει οχόματα (vehicles). ε αυτϐ το παρϊδειγμα 
μποροϑμε να ορύςουμε μια ιεραρχύα ϐπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα:  
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Σχόμα 2.2 Παρϊδειγμα τύπων δεδομϋνων ςτο RDF - Πηγό: RDF Primer, W3C Recommendation 10 
February 2004, http://www.w3.org/TR/rdf-primer 

 

Αυτό η ιεραρχύα μπορεύ να γραφτεύ ςε RDF/XML μορφό με τη χρόςη namespaces ωσ εξόσ:  

<?xml version="1.0"?>  

<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>  

<rdf:RDF  

  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  

  xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">  

 

<rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/> 

 <rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Truck">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  
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</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Van">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

</rdf:RDF>  

Σο RDF/XML ςτο παρϊδειγμα αυτϐ ειςϊγει ονϐματα, ϐπωσ το MotorVehicle, για τουσ πϐρουσ 
(κλϊςεισ) που περιγρϊφει χρηςιμοποιώντασ το rdf:ID. Αυτϐ εύναι χρόςιμο εδώ επειδό ςυντομεϑει 
το URIref και παρϋχει ϋναν πρϐςθετο ϋλεγχο ϐτι η τιμό του rdf:ID εύναι μοναδικό ςε ϐλη την 
τρϋχουςα βϊςη URI (ςυνόθωσ το ϋγγραφο URI). Αυτϐ βοηθϊ να πϊρει τισ επαναλαμβανϐμενεσ τιμϋσ 
rdf:ID κατϊ την καθοριςμϐ των ονομϊτων των κλϊςεων και των ιδιοτότων ςτα RDF ςχόματα. 
χετικϊ URIrefs βαςιςμϋνα ςε αυτϊ τα ονϐματα μποροϑν ϋπειτα να χρηςιμοποιηθοϑν ςε ϊλλουσ 
οριςμοϑσ κλϊςεων μϋςα ςτο ύδιο ςχόμα (πχ. ϐπωσ το #MotorVehicle χρηςιμοποιεύται ςτη 
περιγραφό των ϊλλων κλϊςεων). Σο πλόρεσ URIref αυτόσ τησ κλϊςησ, που υποθϋτει ϐτι το ύδιο το 
ςχόμα όταν ο πϐροσ http://example.org/schemas/vehicles, θα όταν 
http://example.org/schemas/vehicles#MotorVehicle. Για να εξαςφαλιςτεύ ϐτι οι αναφορϋσ ςε 
αυτϋσ τισ κατηγορύεσ ςχημϊτων θα διατηρηθοϑν με ςυνϋπεια ακϐμα κι αν το ςχόμα μετατοπιςτεύ ό 
αντιγραφεύ (ό για να ορύςει απλϊ μια βϊςη URIref για τισ κλϊςεισ ςχημϊτων χωρύσ να υποθϋςουμε 
ϐτι ϐλεσ υπϊρχουν ςε μια μοναδικό θϋςη), οι περιγραφϋσ των κλϊςεων μποροϑν επύςησ να 
περιλϊβουν τη δόλωςη xml:base="http://example.org/schemas/vehicles".  

Εκτϐσ απϐ την περιγραφό ςυγκεκριμϋνων κλϊςεων πραγμϊτων που θϋλουν να περιγρϊψουν, οι 
κοινϐτητεσ χρηςτών πρϋπει επύςησ να εύναι ςε θϋςη να περιγρϊψουν ςυγκεκριμϋνεσ ιδιϐτητεσ που 
χαρακτηρύζουν εκεύνεσ τισ κλϊςεισ (ϐπωσ rearSeatLegRoom για να περιγρϊψει ϋνα επιβατικϐ ϐχημα 
(passenger vehicle). το RDF ςχόμα, οι ιδιϐτητεσ (properties) περιγρϊφονται χρηςιμοποιώντασ την 
RDF κλϊςη rdf:Property και τισ ιδιϐτητεσ ςχημϊτων RDF rdfs:domain, rdfs:range, και 
rdfs:subPropertyOf. Επύςησ, παρϋχει λεξιλϐγιο για να περιγρϊψει πώσ οι ιδιϐτητεσ και οι κλϊςεισ 
προορύζονται για να χρηςιμοποιηθοϑν μαζύ ςτα RDF δεδομϋνα. Η ςημαντικϐτερη πληροφορύα 
αυτοϑ του εύδουσ παρϋχεται με τη χρηςιμοπούηςη των ιδιοτότων rdfs:range και rdfs:domain για 
να περιγρϊψουν περαιτϋρω τισ ιδιϐτητεσ που ϋχουν οριςτεύ απϐ εφαρμογό.  

Σο rdfs:range χρηςιμοποιεύται για να δεύξει ϐτι οι τιμϋσ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ιδιϐτητασ εύναι 
ςτιγμιϐτυπα μιασ οριζϐμενησ κλϊςησ. Παραδεύγματοσ χϊριν, εϊν θϋλαμε να δεύξουμε ϐτι η ιδιϐτητα 
ex:author ϋχει τιμϋσ που εύναι ςτιγμιϐτυπα τησ κλϊςησ ex:Person, θα γρϊφαμε τα RDF triples:  

ex:Person   rdf:type   rdfs:Class.  

ex:author   rdf:type   rdf:Property.  
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ex:author   rdfs:range   ex:Person.  

Μια ιδιϐτητα (property), για παρϊδειγμα το ex:hasMother, μπορεύ να ϋχει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ 
ϋνα range properties. Εϊν το ex:hasMother δεν ϋχει κανϋνα range τϐτε τύποτα δεν αναφϋρεται για 
τισ τιμϋσ τησ ιδιϐτητασ ex:hasMother. Εϊν το ex:hasMother ϋχει ϋνα range, για παρϊδειγμα το 
ex:Person, αυτϐ λϋει ϐτι οι τιμϋσ τησ ιδιϐτητασ ex:hasMother εύναι ςτιγμιϐτυπα τησ κλϊςησ 
ex:Person. Εϊν το ex:hasMother ϋχει περιςςϐτερα απϐ ϋνα ranges, για παρϊδειγμα το ex:Person και 
το ex:Female, αυτϐ λεει ϐτι οι τιμϋσ του ex:hasMother εύναι πϐροι που εύναι ςτιγμιϐτυπα ϐλων των 
κλϊςεων που εύναι ranges δηλ., ϐτι οποιαδόποτε τιμό του ex:hasMother εύναι και ex:Female και 
ex:Person. Σϋλοσ, το rdfs:range μπορεύ επύςησ να χρηςιμοποιηθεύ για να δεύξει ϐτι η τιμό μιασ 
ιδιϐτητασ μπορεύ να δύνεται και απϐ κυριολεκτικϐ (literal).  

To rdfs:domain χρηςιμοποιεύται για να δεύξει ϐτι μια ςυγκεκριμϋνη ιδιϐτητα ιςχϑει για μια 
οριζϐμενη κλϊςη. Παραδεύγματοσ χϊριν, εϊν θϋλαμε να δεύξουμε ϐτι η ιδιϐτητα ex:author ιςχϑει για 
τα ςτιγμιϐτυπα τησ κλϊςησ ex:Book, θα γρϊφαμε τα RDF triples:  

ex:Book   rdf:type   rdfs:Class.  

ex:author  rdf:type   rdf:Property.  

ex:author   rdfs:domain  ex:Book.  

Μια δεδομϋνη ιδιϐτητα, για παρϊδειγμα exterms:weight, μπορεύ να ϋχει ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ ϋνα 
domain. Εϊν το exterms:weight δεν ϋχει κανϋνα domain, τϐτε τύποτα δεν λϋγεται για τουσ πϐρουσ με 
τουσ οπούουσ το exterms:weight μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ. Εϊν το exterms:weight ϋχει ϋνα domain, 
για παρϊδειγμα το ex:Book, αυτϐ λϋει ϐτι η ιδιϐτητα exterms:weight ιςχϑει για τα ςτιγμιϐτυπα τησ 
κλϊςησ ex:Book. Εϊν το exterms:weight ϋχει περιςςϐτερα απϐ ϋνα domain, για παρϊδειγμα το 
ex:Book και το ex:MotorVehicle, αυτϐ λϋει ϐτι οποιοςδόποτε πϐροσ που ϋχει μια ιδιϐτητα 
exterms:weight εύναι ςτιγμιϐτυπο ϐλων των κλϊςεων που εύναι domain του property αυτοϑ, δηλ. 
οποιοςδόποτε πϐροσ που ϋχει ιδιϐτητα exterms:weight εύναι και ϋνα ex:Book και ϋνα 
ex:MotorVehicle.  

 

Σο RDF ςχόμα παρϋχει ϋναν τρϐπο να ειδικευτοϑν οι ιδιϐτητεσ, ϐπωσ και οι κλϊςεισ. Αυτό η ςχϋςη 
ειδύκευςησ μεταξϑ δϑο ιδιοτότων περιγρϊφεται χρηςιμοποιώντασ την προκαθοριςμϋνη ιδιϐτητα 
rdfs:subPropertyOf. Παραδεύγματοσ χϊριν, εϊν τα ex:primaryDriver και ex:driver εύναι και οι δϑο 
ιδιϐτητεσ, θα μποροϑςαμε να περιγρϊψουμε αυτϋσ τισ ιδιϐτητεσ, και το γεγονϐσ ϐτι το 
ex:primaryDriver εύναι μια ειδύκευςη του ex:driver, με το γρϊψιμο των RDF δηλώςεων:  

ex:driver   rdf:type    rdf:Property.  

ex:primaryDriver   rdf:type    rdf:Property.  

ex:primaryDriver   rdfs:subPropertyOf  ex:driver.  

Μια ιδιϐτητα (property) μπορεύ να εύναι ϋνα υπο-ιδιϐτητα (subproperty) καμύασ, μύασ ό 
περιςςοτϋρων ιδιοτότων. Σα rdfs:range και rdfs:domain του RDFS που ιςχϑουν για μια ιδιϐτητα 
ιςχϑουν επύςησ για κϊθε μύα απϐ τισ υπο-ιδιϐτητϋσ τησ. Έτςι, ςτο παραπϊνω παρϊδειγμα, το ςχόμα 
RDF καθορύζει το ex:primaryDriver επύςησ να ϋχει rdfs:domain το ex:MotorVehicle, λϐγω τησ 
ςχϋςησ subproperty με το ex:driver.  
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Παρακϊτω φαύνεται ϋνα ολοκληρωμϋνο παρϊδειγμα ςε μορφό RDF/XML:  

<?xml version="1.0"?>  

<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>  

<rdf:RDF  

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"  

   xml:base="http://example.org/schemas/vehicles"> 

 <rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>  

<rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Truck">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Van">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>  

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

</rdfs:Class>  

<rdfs:Class rdf:ID="Person"/>  

    <rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;integer"/>  

      <rdf:Property rdf:ID="registeredTo">  

<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

<rdfs:range rdf:resource="#Person"/>  

</rdf:Property>  
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<rdf:Property rdf:ID="rearSeatLegRoom">  

<rdfs:domain rdf:resource="#PassengerVehicle"/>  

<rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/>  

</rdf:Property>  

<rdf:Property rdf:ID="driver">  

<rdfs:domain rdf:resource="#MotorVehicle"/>  

</rdf:Property> 

<rdf:Property rdf:ID="primaryDriver">  

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#driver"/>  

</rdf:Property>  

</rdf:RDF>  

το ςημεύο αυτϐ, πρϋπει να ποϑμε ϐτι παρϐλο που το ςϑςτημα τϑπων του RDFS εύναι παρϐμοιο με 
αυτϐ των αντικειμενοςτραφών γλωςςών προγραμματιςμοϑ, υπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφορϋσ ςε 
αρκετϊ ςημεύα. Πρώτον, το RDF Schema, αντύ να περιγρϊφει τισ κλϊςεισ ςαν να ϋχουν κϊποιεσ 
ςυγκεκριμϋνεσ ιδιϐτητεσ, περιγρϊφει τισ ιδιϐτητεσ ςαν να εφαρμϐζονται ςε ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ 
κλϊςεισ ωσ πεδύο οριςμοϑ ό πεδύο τιμών. Για παρϊδειγμα, αν εύχαμε μια κλϊςη Book με ϋνα 
χαρακτηριςτικϐ author και μια ϊλλη κλϊςη SoftwareModule που επύςησ εύχε χαρακτηριςτικϐ 
author, αυτϊ τα δϑο χαρακτηριςτικϊ θα θεωροϑνταν διαφορετικϊ ςτισ γλώςςεσ προγραμματιςμοϑ. 
Με ϊλλα λϐγια, το πεδύο δρϊςησ ενϐσ χαρακτηριςτικοϑ καθορύζεται μϋςα ςτην κλϊςη που το ορύζει. 
Αντύθετα, ςτο RDFS οι ιδιϐτητεσ εύναι ανεξϊρτητεσ και ϋχουν καθολικϐ πεδύο δρϊςησ (εκτϐσ αν 
οριςτοϑν να εφαρμϐζονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ κλϊςεισ χρηςιμοποιώντασ το πεδύο οριςμοϑ).  

Επιπλϋον, οι ιδιϐτητεσ ςτο RDF μποροϑν να κληρονομηθοϑν ςε αντύθεςη με τον αντικειμενοςτρεφό 
προγραμματιςμϐ που κϊτι τϋτοιο δεν ιςχϑει. Δηλαδό οι ιδιϐτητεσ μποροϑν να κληρονομοϑν 
χαρακτηριςτικϊ απϐ ϊλλεσ ιδιϐτητεσ δημιουργώντασ ϋτςι μια ιεραρχύα ιδιοτότων, ϐπωσ και οι 
κλϊςεισ.  

Σϋλοσ, μια εξύςου ςημαντικό διαφορϊ εύναι ϐτι ςτο RDF τα ςτιγμιϐτυπα μιασ ιδιϐτητασ εύναι 
προαιρετικϊ. Δηλαδό εύναι δυνατϐ να υπϊρχει ϋνα ςτιγμιϐτυπο μιασ κλϊςησ χωρύσ να υπϊρχει 
ςτιγμιϐτυπο τησ ιδιϐτητασ που εφαρμϐζεται ωσ πεδύο οριςμοϑ. Για παρϊδειγμα, ςτον 
προγραμματιςμϐ, ϋνα ςτιγμιϐτυπο τησ κλϊςησ Book δεν επιτρϋπεται να μην ϋχει το χαρακτηριςτικϐ 
author, και επύςησ, εϊν το χαρακτηριςτικϐ author ϋπαιρνε τιμϋσ που εύναι ςτιγμιϐτυπα τησ κλϊςησ 
Person, δε θα επιτρεπϐταν να μην ϋχει τιμό. Αντύθετα, το RDF παρϋχει πληροφορύα για το ςχόμα ωσ 
κϊτι επιπρϐςθετο χωρύσ να επιβϊλλει περιοριςμοϑσ ςτο πώσ να χρηςιμοποιηθεύ η πληροφορύα 
αυτό.  

 

 



 

  
Σελύδα 38 

 
  

38 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 - ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ 

2.3 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΩΝ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ 

Όπωσ αναφϋρθηκε και παραπϊνω το Semantic Web ςτοχεϑει να φϋρει δομό ςτο περιεχϐμενο του 
Web, δημιουργώντασ ϋνα περιβϊλλον ϐπου οι πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ που περιπλανώνται απϐ 
ςελύδα ςε ςελύδα θα μποροϑν εϑκολα να εκτελϋςουν περύπλοκουσ ςτϐχουσ για τουσ χρόςτεσ. Σο 
Semantic Web ςτηρύζεται ςτη δυνατϐτητα τησ XML να καθορύζει προςαρμοςμϋνα ςχόματα και ςτην 
ευελιξύα τησ RDF (Resource Description Framework) να αναπαριςτϊ δεδομϋνα. Σο επϐμενο 
ςτοιχεύο που απαιτεύται για το Semantic Web εύναι μια γλώςςα οντολογύασ Ιςτοϑ (Web Ontology 
Language) που μπορεύ τυπικϊ να περιγρϊψει τη ςημαςιολογύα των κλϊςεων και των ιδιοτότων που 
χρηςιμοποιοϑνται ςτα ϋγγραφα του Web. Η γλώςςα αυτό πρϋπει να υπερβεύ τη βαςικό 
ςημαςιολογύα του ςχόματοσ RDF, προκειμϋνου οι μηχανϋσ να εκτελοϑν χρόςιμουσ ςυλλογιςμοϑσ ςε 
αυτϊ τα ϋγγραφα. Παρακϊτω θα αναλϑςουμε τον ϐρο «οντολογύα»  και τισ γλώςςεσ οντολογιών 
του ιςτοϑ. 

 

2.3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Η λϋξη "οντολογύα" εύναι ϋνασ ϐροσ δανειςμϋνοσ απϐ τη φιλοςοφύα, η οπούα αναφϋρεται ςτην 
επιςτόμη τησ περιγραφόσ των διαφϐρων ειδών οντοτότων ςτον κϐςμο και του τρϐπου που αυτϋσ 
ςυςχετύζονται. υχνϊ, ςυγχϋεται με την επιςτημολογύα που αφορϊ τη γνώςη, ενώ ϋχει 
δημιουργόςει πολλϋσ διαμϊχεσ ςτισ ςυζητόςεισ για την τεχνητό νοημοςϑνη.  

τα πλαύςια τησ κατανεμημϋνησ γνώςησ, οντολογύα εύναι ο προςδιοριςμϐσ μιασ ςϑλληψησ, δηλαδό, 
μια περιγραφό των εννοιών και των ςχϋςεων που μποροϑν να υπϊρξουν για ϋναν πρϊκτορα 
λογιςμικοϑ ό μια κοινϐτητα τϋτοιων πρακτϐρων. Εύναι μια περιγραφό τησ γνώςησ των πϐρων ςτο 
δύκτυο, αναγνώςιμη απϐ τον υπολογιςτό. Αυτϐσ ο οριςμϐσ εύναι ςϑμφωνοσ με τη χρόςη τησ 
οντολογύασ ωσ ςϑνολο οριςμών εννοιών, αλλϊ γενικϐτεροσ. Λϋμε ϐτι ϋνασ πρϊκτορασ λογιςμικοϑ 
“δεςμεϑεται” ςε μια οντολογύα εϊν οι ενϋργειϋσ του εύναι ςϑμφωνεσ με τουσ οριςμοϑσ ςτην 
οντολογύα. Πρακτικϊ, μια κοινό οντολογύα καθορύζει το λεξιλϐγιο με το οπούο ερωτόςεισ και 
ιςχυριςμού ανταλλϊςςονται μεταξϑ των πρακτϐρων λογιςμικοϑ. Οι οντολογικϋσ δεςμεϑςεισ εύναι 
ςυμφωνύεσ χρηςιμοπούηςησ του κοινοϑ λεξιλογύου κατϊ τρϐπο κατανοητϐ και ςυνεπό. Οι 
πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ που μοιρϊζονται ϋνα λεξιλϐγιο δεν χρειϊζεται να μοιρϊζονται μια βϊςη 
γνώςεων και καθϋνασ απϐ αυτοϑσ δεν απαιτεύται να απαντόςει ςε ϐλεσ τισ ερωτόςεισ που μποροϑν 
να διατυπωθοϑν ςτο κοινϐ λεξιλϐγιο. Με τισ οντολογύεσ οι πρϊκτορεσ λογιςμικοϑ γύνονται ευφυεύσ 
επειδό μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τη γνώςη που περιλαμβϊνεται ςτην οντολογύα ςτο ςτϊδιο 
τησ διαπραγμϊτευςησ και τησ λόψησ αποφϊςεων .  

την επιςτόμη των πληροφοριών, μια οντολογύα καθορύζει τουσ ϐρουσ που χρηςιμοποιοϑνται για 
να περιγρϊψουν και να αναπαραςτόςουν ϋναν τομϋα τησ γνώςησ, με ςκοπϐ τη διευκϐλυνςη τησ 
διανομόσ και τησ επαναχρηςιμοπούηςησ τησ γνώςησ αυτόσ. Μια οντολογύα εύναι το προώϐν μιασ 
προςπϊθειασ να διατυπωθεύ ϋνα εξαντλητικϐ και αυςτηρϐ  εννοιολογικϐ ςχόμα για μια περιοχό. 
Εύναι μύα  ιεραρχικό  δομό δεδομϋνων που περιϋχει ϐλεσ τισ ςχετικϋσ  οντϐτητεσ, τισ μεταξϑ τουσ 
ςχϋςεισ και κανϐνεσ εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων μϋςα ςε εκεύνη την περιοχό. Οι οντολογύεσ 
χρηςιμοποιοϑνται ςυνόθωσ ςτην  τεχνητό νοημοςϑνη και  ςτην αναπαρϊςταςη γνώςησ.  Σα 
προγρϊμματα υπολογιςτών μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν μια οντολογύα για ποικύλουσ λϐγουσ 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του επαγωγικοϑ ςυλλογιςμοϑ,  τησ ταξινϐμηςησ, των ποικύλων  τεχνικών 
επύλυςησ προβλημϊτων, καθώσ επύςησ και για να διευκολϑνουν την επικοινωνύα και τη διανομό 
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των πληροφοριών μεταξϑ των διαφορετικών ςυςτημϊτων. Φρηςιμοποιοϑνται απϐ τουσ 
ανθρώπουσ, τισ βϊςεισ δεδομϋνων, και τισ εφαρμογϋσ που πρϋπει να μοιραςτοϑν τισ πληροφορύεσ 
περιοχών (μια περιοχό εύναι ακριβώσ μύα ςυγκεκριμϋνη θεματικό περιοχό ό τομϋασ τησ γνώςησ, 
ϐπωσ η ιατρικό, η καταςκευό εργαλεύων, η ακύνητη περιουςύα, η γεωγραφύα, η οικονομικό 
διαχεύριςη, κ.λπ.). Οι οντολογύεσ περιλαμβϊνουν χρηςιμοποιοϑμενουσ απϐ υπολογιςτϋσ οριςμοϑσ 
βαςικών εννοιών μύασ θεματικόσ περιοχόσ και τισ ςχϋςεισ μεταξϑ τουσ. Κωδικοποιοϑν τη γνώςη ςε 
μια περιοχό, καθώσ και τη γνώςη απϐ περιςςϐτερεσ απϐ μύα περιοχϋσ. Έτςι, καθιςτοϑν την γνώςη 
αυτό επαναχρηςιμοποιόςιμη.  

Η οντολογικό ανϊλυςη αποςαφηνύζει τη δομό τησ γνώςησ. Δεδομϋνησ μιασ περιοχόσ, η οντολογύα 
τησ διαμορφώνει τον πυρόνα οποιουδόποτε ςυςτόματοσ αναπαρϊςταςησ γνώςησ για αυτό την 
περιοχό. Φωρύσ τισ οντολογύεσ, ό τισ ςυλλόψεισ που κρϑβονται κϊτω απϐ τη γνώςη, δεν μπορεύ να 
υπϊρξει ϋνα λεξιλϐγιο για την αναπαρϊςταςη τησ γνώςησ. 

Η λϋξη “οντολογύα” ϋχει χρηςιμοποιηθεύ για να περιγρϊψει τεχνόματα διαφορετικών βαθμών 
δομόσ. Αυτϊ κυμαύνονται απϐ τισ απλϋσ ταξονομύεσ, ωσ τα ςχϋδια μετα-δεδομϋνων και τισ λογικϋσ 
θεωρύεσ. Σο Semantic Web χρειϊζεται οντολογύεσ με ϋναν ςημαντικϐ βαθμϐ δομόσ και οι οντολογύεσ 
αυτϋσ πρϋπει να διευκρινύζουν τισ περιγραφϋσ για τα ακϐλουθα εύδη εννοιών:  

 Κλϊςεισ (γενικϊ πρϊγματα) ςτισ πολλϋσ περιοχϋσ ενδιαφϋροντοσ   

 Οι ςχϋςεισ που μποροϑν να υπϊρξουν μεταξϑ των πραγμϊτων  

 Οι ιδιϐτητεσ (ό χαρακτηριςτικϊ) των πραγμϊτων (slots) 

Οι οντολογύεσ εκφρϊζονται ςυνόθωσ ςε μια βαςιςμϋνη ςτη λογικό γλώςςα, ϋτςι ώςτε λεπτομερεύσ, 
ακριβεύσ, ςυνεπεύσ και ςημαντικϋσ διακρύςεισ να μποροϑν να γύνουν μεταξϑ των κλϊςεων, των 
ιδιοτότων, και των ςχϋςεων. Μερικϊ εργαλεύα οντολογύασ μποροϑν να εκτελϋςουν 
αυτοματοποιημϋνο ςυλλογιςμϐ χρηςιμοποιώντασ τισ οντολογύεσ, και να παρϋχουν ϋτςι προηγμϋνεσ 
υπηρεςύεσ ςε ευφυεύσ εφαρμογϋσ ϐπωσ: ςημαςιολογικό αναζότηςη και ανϊκτηςη, πρϊκτορεσ 
λογιςμικοϑ, υποςτόριξη αποφϊςεων, ομιλύα και φυςικό κατανϐηςη γλώςςασ, διαχεύριςη γνώςησ, 
ευφυεύσ βϊςεισ δεδομϋνων, και ηλεκτρονικϐ εμπϐριο.  

Οι οντολογύεσ φαύνεται ϐτι θα χρηςιμοποιηθοϑν ςτο Semantic Web ωσ τρϐποσ αναπαρϊςταςησ τησ 
ςημαςιολογύασ των εγγρϊφων και παροχό τησ ικανϐτητασ ςε web εφαρμογϋσ και ευφυεύσ 
πρϊκτορεσ να χρηςιμοποιόςουν τη ςημαςιολογύα αυτό. Οι οντολογύεσ μποροϑν να αποδειχθοϑν 
πολϑ χρόςιμεσ για μια κοινϐτητα ωσ τρϐποσ δϐμηςησ και οριςμοϑ τησ ϋννοιασ των μετα-δεδομϋνων 
που ςυλλϋγονται αυτόν την περύοδο και τυποποιοϑνται. Φρηςιμοποιώντασ τισ οντολογύεσ, οι 
αυριανϋσ εφαρμογϋσ μποροϑν να εύναι “ευφυεύσ”, υπϐ την ϋννοια ϐτι μποροϑν να λειτουργόςουν 
ακριβϋςτερα ςτο ανθρώπινο εννοιολογικϐ επύπεδο.  

Οι οντολογύεσ μποροϑν να ενιςχϑςουν τη λειτουργύα του Web απϐ πολλϋσ απϐψεισ. Μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για να βελτιώςουν την ακρύβεια των Web αναζητόςεων - το πρϐγραμμα 
αναζότηςησ μπορεύ να ψϊχνει μϐνο εκεύνεσ τισ ςελύδεσ που αναφϋρονται ςε μια ακριβό ϋννοια αντύ 
ϐλων των ϊλλων εννοιών των διφοροϑμενων λϋξεων κλειδιών. Οι πιο προηγμϋνεσ εφαρμογϋσ 
μποροϑν να χρηςιμοποιόςουν τισ οντολογύεσ για να ςυςχετύςουν τισ πληροφορύεσ μιασ ςελύδασ με 
τισ ςχετικϋσ δομϋσ γνώςησ και τουσ κανϐνεσ εξαγωγόσ ςυμπεραςμϊτων. Επιπλϋον, καθιςτοϑν πολϑ 
ευκολϐτερη την ανϊπτυξη προγραμμϊτων που μποροϑν να αντιμετωπύςουν περύπλοκεσ ερωτόςεισ, 
των οπούων οι απαντόςεισ δεν βρύςκονται ςε μύα ενιαύα ιςτοςελύδα. 
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Ακϐμη, οι οντολογύεσ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να υποςτηρύξουν ςυςτόματα τεχνητόσ 
νοημοςϑνησ (AI), με την παροχό μιασ βαθϑτερησ και ςθεναρϐτερησ αντιπροςώπευςησ τησ περιοχόσ 
ςτην οπούα κϊποιοσ επιθυμεύ να εξϊγει ςυλλογιςμοϑσ και να λϑςει προβλόματα. ε αυτϋσ 
εφαρμϐζεται, αυςτηρϊ, ο παραγωγικϐσ ςυλλογιςμϐσ και ϐχι λογικό αςαφόσ ό βαςιςμϋνη ςε 
πιθανϐτητεσ, ό οποιοςδόποτε ςυλλογιςμϐσ που προςπαθεύ να μιμηθεύ τη ςυνεύδηςη. 

Μια οντολογύα διαφϋρει απϐ ϋνα ςχόμα XML διϐτι εύναι μια αναπαρϊςταςη γνώςησ, ϐχι ϋνα ςχόμα 
μηνυμϊτων. Σα περιςςϐτερα πρϐτυπα Ιςτοϑ που εύναι βαςιςμϋνα ςτη βιομηχανύα αποτελοϑνται 
απϐ ϋναν ςυνδυαςμϐ ςχημϊτων μηνυμϊτων και προδιαγραφών πρωτοκϐλλου. ε αυτϊ τα ςχόματα 
ϋχει δοθεύ μια λειτουργικό ςημαςιολογύα αλλϊ η προδιαγραφό δεν ϋχει ωσ ςκοπϐ να υποςτηρύξει το 
ςυλλογιςμϐ ϋξω απϐ τα πλαύςια αυτόσ τησ λειτουργύασ.  

Οι οντολογύεσ εύναι κρύςιμεσ για τισ εφαρμογϋσ που θϋλουν να αναζητόςουν ό να ςυγχωνεϑςουν 
πληροφορύεσ απϐ διαφορετικϋσ κοινϐτητεσ. Αν και τα XML DTDs και XML ςχόματα εύναι επαρκό για 
την ανταλλαγό των ςτοιχεύων μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που ϋχουν ςυμφωνόςει οριςμοϑσ 
εκ των προτϋρων, η ϋλλειψη ςημαςιολογύασ τουσ αποτρϋπει τισ μηχανϋσ απϐ την αξιϐπιςτη 
εκτϋλεςη αυτόσ τησ εργαςύασ ϐταν τουσ δύνονται νϋα λεξιλϐγια XML. Ο ύδιοσ ϐροσ μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ με διαφορετικό ϋννοια ςε διαφορετικϋσ εκφρϊςεισ, και οι διαφορετικού ϐροι 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για αντικεύμενα που ϋχουν την ύδια ϋννοια. Η RDF και το RDF ςχόμα 
αρχύζει να προςεγγύζει αυτϐ το πρϐβλημα επιτρϋποντασ ςε απλϋσ ςημαςιολογύεσ να ςυνδεθοϑν με 
ϐρουσ. Με το ςχόμα RDF, μποροϑν να καθοριςτοϑν κλϊςεισ, που μποροϑν να ϋχουν πολλαπλϋσ 
υποκλϊςεισ και υπερκλϊςεισ, και ιδιϐτητεσ, οι οπούεσ μποροϑν να ϋχουν υπο-ιδιϐτητεσ, πεδύα 
οριςμοϑ και ςϑνολα τιμών. Απϐ αυτό την ϊποψη, το ςχόμα RDF εύναι μια απλό γλώςςα οντολογύασ. 
Εντοϑτοισ, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η λειτουργικϐτητα μεταξϑ πολυϊριθμων, αυτϐνομα 
αναπτυγμϋνων και διοικοϑμενων ςχημϊτων, απαιτεύται πλουςιϐτερη ςημαςιολογύα. 
Παραδεύγματοσ χϊριν, το ςχόμα RDF δεν μπορεύ να διευκρινύςει ϐτι οι κλϊςεισ προςώπων και 
αυτοκινότων εύναι διαχωριςμϋνεσ,  ό ϐτι ϋνα κουαρτϋτο ϋχει ακριβώσ τϋςςερισ μουςικοϑσ ωσ μϋλη. 

Μια οντολογύα που εύναι ςυνδεδεμϋνη με μια ιδιαύτερη περιοχό ονομϊζεται «Οντολογύα Περιοχόσ» 
[domain ontology]. Η αποκαλοϑμενη foundation ontology ό upper ontology εύναι ϋνα εύδοσ 
οντολογύασ που προςπαθεύ να περιγρϊψει γενικϋσ οντϐτητεσ και δεν εύναι τϐςο ςυγκεκριμϋνη, 
οπϐτε εύναι γενικϊ πιο εφαρμϐςιμη. Περιϋχει ϋνα βαςικϐ γλωςςϊριο, με τουσ ϐρουσ του οπούου 
οτιδόποτε ϊλλο ςε μια ευρεύα περιοχό μπορεύ και πρϋπει να περιγραφεύ. 

 

2.3.2 OWL 

Η OWL  δημιουργόθηκε για να ικανοποιόςει την ανϊγκη για μια γλώςςα οντολογύασ Ιςτοϑ και 
αποτελεύ μια απϐ τισ προτϊςεισ του W3C που εύναι ςχετικϋσ με το Semantic Web. Η OWL ϋχει 
ςχεδιαςτεύ για τισ εφαρμογϋσ που πρϋπει να επεξεργαςτοϑν το περιεχϐμενο των πληροφοριών αντύ 
απλϊ να παρουςιϊςουν τισ πληροφορύεσ ςτουσ ανθρώπουσ. ϑμφωνα με το W3C, ο ςκοπϐσ τησ 
OWL εύναι να παραςχεθεύ ϋνα τυποποιημϋνο ςχόμα που εύναι ςυμβατϐ με την αρχιτεκτονικό του 
World Wide Web και του Semantic Web. Η τυποπούηςη των οντολογιών ςε γλώςςα OWL θα κϊνει 
τα δεδομϋνα ςτο Web περιςςϐτερο επεξεργϊςιμα απϐ μηχανϋσ και επαναχρηςιμοποιόςιμα ςτισ 
εφαρμογϋσ. Έτςι, η επεκταςιμϐτητα,  η μετατρεψιμϐτητα και η διαλειτουργικϐτητα κατϋχουν 
υψηλό προτεραιϐτητα ςτο ςχεδιαςμϐ τησ γλώςςασ. υγχρϐνωσ, η OWL προςπαθεύ να επιτϑχει μια 
καλό ανταλλαγό μεταξϑ τησ εξελιξιμϐτητασ και τησ εκφραςτικόσ δϑναμησ. 
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Μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να αντιπροςωπεϑςει ςαφώσ την ϋννοια ϐρων ςε λεξιλϐγια και τισ 
ςχϋςεισ μεταξϑ αυτών των ϐρων. Αυτό η αναπαρϊςταςη των ϐρων και των αλληλεξαρτόςεών τουσ 
καλεύται οντολογύα. Τπερβαύνει τισ γλώςςεσ XML, XML Schema, RDF και RDF Schema αφοϑ 
υποςτηρύζει μεγαλϑτερη διαςαφόνιςη του περιεχομϋνου του Ιςτοϑ απϐ τισ μηχανϋσ, παρϋχοντασ 
πρϐςθετο λεξιλϐγιο μαζύ με μια επύςημη ςημαςιολογύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

 Η XML  παρϋχει μια ςϑνταξη επιφϊνειασ για τα δομημϋνα ϋγγραφα, αλλϊ δεν επιβϊλλει 
κανϋναν ςημαςιολογικϐ περιοριςμϐ ςτην ϋννοια αυτών των εγγρϊφων.  

 Σο XML Schema εύναι μια γλώςςα για τον περιοριςμϐ τησ δομόσ των εγγρϊφων XML και 
επεκτεύνει επύςησ την XML με τα datatypes. 

 H RDF εύναι ϋνα μοντϋλο δεδομϋνων για τα αντικεύμενα και τισ μεταξϑ τουσ ςχϋςεισ, παρϋχει 
μια απλό ςημαςιολογύα για αυτϐ το μοντϋλο και αυτϊ τα μοντϋλα μποροϑν να 
αναπαραςταθοϑν ςε μια ςϑνταξη XML. 

 Σο RDF Schema εύναι ϋνα λεξιλϐγιο για την περιγραφό των ιδιοτότων και των κλϊςεων RDF 
αντικειμϋνων, με μια ςημαςιολογύα για τισ γενικευμϋνεσ ιεραρχύεσ τϋτοιων ιδιοτότων και 
κλϊςεων.   

 Η OWL προςθϋτει περιςςϐτερο λεξιλϐγιο για την περιγραφό των ιδιοτότων και των 
κλϊςεων, ϐπωσ για παρϊδειγμα: ςχϋςεισ μεταξϑ των κλϊςεων (π.χ. disjointness), αριθμϐσ 
ςτοιχεύων ςυνϐλου (π.χ. "ακριβώσ ϋνασ"), λογικού ςυνδυαςμού κλϊςεων (π.χ. ϋνωςη, τομό, 
ςυμπλόρωμα), ιςϐτητα, πλουςιϐτεροι τϑποι ιδιοτότων, χαρακτηριςτικϊ ιδιοτότων (π.χ. 
ςυμμετρύα, μοναδικϐτητα, μεταβατικϐτητα), και απαριθμημϋνεσ κλϊςεισ. 

Ένα πλεονϋκτημα των OWL οντολογιών θα εύναι η διαθεςιμϐτητα των εργαλεύων που μποροϑν να 
εξϊγουν ςυλλογιςμοϑσ για αυτϋσ. Σα εργαλεύα θα παρϊςχουν γενικό  υποςτόριξη που δεν εύναι 
ςυγκεκριμϋνη για μύα ιδιαύτερη περιοχό, το οπούο θα ςυνϋβαινε εϊν επρϐκειτο να δημιουργηθεύ ϋνα 
ςϑςτημα για την εξαγωγό ςυλλογιςμών για ϋνα ςυγκεκριμϋνο βιομηχανικϐ πρϐτυπο XML 
ςχόματοσ. Η οικοδϐμηςη ενϐσ υγιοϑσ και χρόςιμου ςυςτόματοσ ςυλλογιςμοϑ δεν εύναι μια απλό 
προςπϊθεια. Η καταςκευό μιασ οντολογύασ εύναι πολϑ πιο βολικό. 

Η γλώςςα οντολογύασ Ιςτοϑ OWL εύναι μια ςημαςιολογικό γλώςςα ςόμανςησ για την ϋκδοςη και τη 
διανομό των οντολογιών ςτο World Wide Web. Αναπτϑςςεται ωσ επϋκταςη του λεξιλογύου RDF, 
προϋρχεται απϐ τη γλώςςα οντολογύασ Ιςτοϑ DAML+OIL και εύναι γραμμϋνη ςε XML ώςτε να 
μπορεύ εϑκολα να εύναι ανεξϊρτητη του λειτουργικοϑ ςυςτόματοσ και των γλωςςών εφαρμογόσ 
ενϐσ υπολογιςτό. Επιπλϋον, το Semantic Web, χρηςιμοποιώντασ οντολογύεσ βαςιςμϋνεσ ςτην XML 
κι ϐχι παραδοςιακϋσ δομϋσ δϋντρων, θα καταςτόςει ευκολϐτερη για τισ εφαρμογϋσ υπηρεςιών Web 
την επεξεργαςύα ςτοιχεύων απϐ πολλαπλϋσ πηγϋσ. Η γλώςςα παρϋχει ϋναν τυποποιημϋνο τρϐπο να 
καθοριςτοϑν οι βαςιςμϋνεσ ςτο Web οντολογύεσ ϋτςι ώςτε τα ςτοιχεύα να μποροϑν να 
περιγραφοϑν ωσ αυτϐ που εύναι, αντύ ωσ ϋγγραφο ςε μια δομό δϋντρων ό ϊλλη αφαύρεςη βϊςεων 
δεδομϋνων.  

Μια OWL οντολογύα μπορεύ να περιλϊβει τισ περιγραφϋσ των κλϊςεων, των ιδιοτότων  και των 
ςτιγμιοτϑπων τουσ. Λαμβϊνοντασ υπϐψη μια τϋτοια οντολογύα, η επύςημη OWL ςημαςιολογύα 
διευκρινύζει πώσ να παραγϊγει τα λογικϊ ςυμπερϊςματα τησ, δηλαδό γεγονϐτα ϐχι κυριολεκτικϊ 
παρϐντα ςτην οντολογύα, αλλϊ ςυνεπαγϐμενα  απϐ τη ςημαςιολογύα. Αυτϋσ οι ςυνεπαγωγϋσ 
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μποροϑν να βαςιςτοϑν ςε ϋνα ενιαύο ϋγγραφο ό ςε πολλαπλϊ κατανεμημϋνα ϋγγραφα που ϋχουν 
ςυνδυαςτεύ χρηςιμοποιώντασ καθοριςμϋνουσ OWL μηχανιςμοϑσ. 

Η OWL εύναι ϋνα ςυςτατικϐ του Semantic Web που ςτοχεϑει να καταςτόςει τουσ Web πϐρουσ 
ευκολϐτερα προςιτοϑσ ςτισ αυτοματοποιημϋνεσ διαδικαςύεσ, με την προςθόκη πληροφοριών για 
τουσ πϐρουσ που περιγρϊφουν ό παρϋχουν Web περιεχϐμενο. Δεδομϋνου ϐτι το Semantic Web εύναι 
κατανεμημϋνο, η OWL πρϋπει να επιτρϋψει να ςυγκεντρώνονται πληροφορύεσ απϐ κατανεμημϋνεσ 
πηγϋσ. Αυτϐ γύνεται εν μϋρει επιτρϋποντασ ςτισ οντολογύεσ να εύναι ςυςχετιςμϋνεσ, 
ςυμπεριλαμβϊνοντασ ρητϊ την ειςαγωγό πληροφοριών απϐ ϊλλεσ οντολογύεσ.   

Επιπλϋον, η OWL κϊνει μια ανοικτό παγκϐςμια  υπϐθεςη. Δηλαδό, οι περιγραφϋσ των πϐρων δεν 
εύναι περιοριςμϋνεσ ςε ϋνα ενιαύο αρχεύο ό πεδύο. Ενώ η κλϊςη C1  μπορεύ να καθοριςτεύ αρχικϊ 
ςτην οντολογύα O1, μπορεύ να επεκταθεύ ςε ϊλλεσ οντολογύεσ. Οι ςυνϋπειεσ αυτών των πρϐςθετων 
προτϊςεων για τη C1 εύναι μονοδρομικϋσ. Οι νϋεσ πληροφορύεσ δεν μποροϑν να αποςϑρουν τισ 
προηγοϑμενεσ πληροφορύεσ. Οι νϋεσ πληροφορύεσ μποροϑν να εύναι αντιφατικϋσ, αλλϊ τα γεγονϐτα 
και οι ςυνεπαγωγϋσ μποροϑν μϐνο  να προςτεθοϑν, ποτϋ  να διαγραφοϑν. Η δυνατϐτητα τϋτοιων 
αντιφϊςεων εύναι κϊτι που ο ςχεδιαςτόσ μιασ οντολογύασ πρϋπει να λϊβει υπϐψη. 

Οι πρακτικϋσ εφαρμογϋσ τησ OWL περιλαμβϊνουν τα Web portals, ϐπου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 
για να δημιουργόςει τουσ κανϐνεσ κατηγοριοπούηςησ προκειμϋνου να βελτιωθεύ η αναζότηςη, τισ 
ςυλλογϋσ πολυμϋςων, ϐπου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για να επιτρϋψει βαςιςμϋνεσ ςε περιεχϐμενο 
αναζητόςεισ των μϋςων και τισ υπηρεςύεσ Ιςτοϑ (Web services), ϐπου μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ 
για την ανακϊλυψη και τη ςϑνθεςη υπηρεςιών Ιςτοϑ καθώσ επύςησ και για τη διαχεύριςη 
δικαιωμϊτων και τον ϋλεγχο πρϐςβαςησ.   

Η OWL  ϋχει τρεισ υπο-γλώςςεσ: OWL Lite, OWL DL και  OWL Full.  

 Η OWL Lite υποςτηρύζει εκεύνουσ τουσ χρόςτεσ που χρειϊζονται κυρύωσ μια ιεραρχύα 
ταξινϐμηςησ και απλοϑσ περιοριςμοϑσ. Φρηςιμοποιεύ μϐνο μερικϊ απϐ τα γλωςςικϊ 
χαρακτηριςτικϊ τησ OWL και ϋχει περιςςϐτερουσ περιοριςμοϑσ ςτη χρόςη των 
χαρακτηριςτικών αυτών απϐ την OWL DL ό την OWL Full. Παραδεύγματοσ χϊριν, ςτην OWL 
Lite οι κλϊςεισ μποροϑν μϐνο να οριςτοϑν ςε ςχϋςη με κατονομαςμϋνεσ (named) 
υπερκλϊςεισ (οι υπερκλϊςεισ δε μπορεύ να εύναι αυθαύρετεσ εκφρϊςεισ), και μϐνο οριςμϋνα 
εύδη περιοριςμών κλϊςεων μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν. Η ιςοδυναμύα μεταξϑ κλϊςεων 
και ςχϋςεων υποκλϊςεων επιτρϋπεται μϐνο μεταξϑ named κλϊςεων, και ϐχι μεταξϑ 
αυθαύρετων εκφρϊςεων κλϊςησ. Όμοια, οι περιοριςμού ςτην OWL Lite χρηςιμοποιοϑν μϐνο 
named κλϊςεισ. Η OWL Lite ϋχει επύςησ μια περιοριςμϋνη ϋννοια του αριθμοϑ ςτοιχεύων 
ςυνϐλου - τα μϐνα cardinalities που επιτρϋπονται για να δηλωθοϑν ρητϊ εύναι 0 ό 1. Η OWL 
Lite ϋχει χαμηλϐτερη πολυπλοκϐτητα απϐ την OWL DL. Η OWL Lite ϋχει την ιδιϐτητα να 
μπορεύ να γύνεται αντικεύμενο αποδοτικόσ επεξεργαςύασ απϐ αλγϐριθμουσ εξαγωγόσ 
ςυμπεραςμϊτων (inference algorithms). 

 Η OWL DL υποςτηρύζει εκεύνουσ τουσ χρόςτεσ που θϋλουν τη μϋγιςτη εκφραςτικϐτητα 
διατηρώντασ την υπολογιςτικό πληρϐτητα (ϐλα τα ςυμπερϊςματα εύναι εγγυημϋνα να εύναι 
υπολογύςιμα) και decidability (ϐλοι οι υπολογιςμού θα τελειώςουν ςε πεπεραςμϋνο χρϐνο). 
Η OWL DL περιλαμβϊνει ϐλα τα OWL γλωςςικϊ καταςκευϊςματα, αλλϊ μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν μϐνο κϊτω απϐ οριςμϋνουσ περιοριςμοϑσ (παραδεύγματοσ χϊριν, ενώ μια 
κλϊςη μπορεύ να εύναι υποκλϊςη πολλών κλϊςεων, μια κλϊςη δεν μπορεύ να εύναι 
αντικεύμενο instance μιασ ϊλλησ κλϊςησ).  Η OWL DL ονομϊζεται ϋτςι λϐγω τησ αντιςτοιχύασ 
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τησ με  την περιγραφικό λογικό, ϋναν τομϋα τησ ϋρευνασ που ϋχει μελετόςει τη λογικό που 
αποτελεύ τη βϊςη τησ OWL. Η OWL DL και η OWL Full χρηςιμοποιοϑν το ύδιο λεξιλϐγιο αν 
και η OWL DL υπϐκειται ςε μερικοϑσ περιοριςμοϑσ. Κατϊ προςϋγγιςη, η OWL DL απαιτεύ 
χωριςμϐ τϑπων (μια κλϊςη δεν μπορεύ να εύναι επύςησ ϊτομο ό ιδιϐτητα, μια ιδιϐτητα δεν 
μπορεύ να εύναι επύςησ ϊτομο ό κλϊςη). Αυτϐ υπονοεύ ϐτι οι περιοριςμού δεν μποροϑν να 
εφαρμοςτοϑν ςτα γλωςςικϊ ςτοιχεύα τησ OWL DL (κϊτι που επιτρϋπεται ςτην OWL Full). 
Επιπλϋον, η OWL DL απαιτεύ οι ιδιϐτητεσ να εύναι εύτε ObjectProperties εύτε 
DatatypeProperties: Οι DatatypeProperties εύναι ςχϋςεισ μεταξϑ instances κλϊςεων και RDF 
κυριολεκτικών (literals) και XML Schema τϑπων δεδομϋνων, ενώ οι ObjectProperties εύναι 
ςχϋςεισ μεταξϑ instances δϑο κλϊςεων. Η OWL DL ϋχει την ιδιϐτητα να μπορεύ να γύνεται 
αντικεύμενο αποδοτικόσ επεξεργαςύασ απϐ ϋναν description logic reasoner. 

 Η OWL Full απευθϑνεται ςτουσ χρόςτεσ που θϋλουν τη μϋγιςτη εκφραςτικϐτητα και τη 
ςυντακτικό ελευθερύα τησ RDF χωρύσ υπολογιςτικϋσ εγγυόςεισ. Παραδεύγματοσ χϊριν, ςτην 
OWL Full μια κλϊςη μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ ταυτϐχρονα ωσ ςυλλογό ατϐμων και ωσ 
ϊτομο ςαν αποτϋλεςμα ιδιοτότων. Η OWL Full επιτρϋπει ςε μια οντολογύα να αυξόςει την 
ϋννοια του προκαθοριςμϋνου (RDF ό OWL) λεξιλογύου. Εύναι απύθανο ϐτι οποιοδόποτε 
λογιςμικϐ ςυλλογιςμοϑ θα εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξει τον πλόρη ςυλλογιςμϐ για κϊθε 
χαρακτηριςτικϐ γνώριςμα τησ OWL Full.   

Κϊθε μια απϐ αυτϋσ τισ υπο-γλώςςεσ εύναι μια επϋκταςη του απλοϑςτερου προκατϐχου τησ, ϐςον 
αφορϊ αυτϐ που μπορεύ να εκφραςτεύ ϋγκυρα αλλϊ και αυτϐ που μπορεύ να προκϑψει εγκϑρωσ ωσ 
ςυμπϋραςμα. Ιςχϑουν οι παρακϊτω ςχϋςεισ:   

 Κϊθε νϐμιμη οντολογύα OWL Lite εύναι μια νϐμιμη οντολογύα OWL DL.  

 Κϊθε νϐμιμη οντολογύα OWL DL εύναι μια νϐμιμη οντολογύα OWL Full.   

 Κϊθε ϋγκυρο ςυμπϋραςμα OWL Lite εύναι ϋνα ϋγκυρο ςυμπϋραςμα OWL DL.   

 Κϊθε ϋγκυρο ςυμπϋραςμα OWL DL εύναι ϋνα ϋγκυρο ςυμπϋραςμα OWL Full.  

Η επιλογό τησ κατϊλληλησ υπο-γλώςςασ τησ OWL για την ανϊπτυξη τησ οντολογύασ εξαρτϊται απϐ 
τισ ανϊγκεσ τησ. Η επιλογό μεταξϑ τησ OWL Lite και τησ OWL DL εξαρτϊται απϐ το βαθμϐ ςτον 
οπούο οι χρόςτεσ απαιτοϑν τα περιςςϐτερο-εκφραςτικϊ καταςκευϊςματα που παρϋχονται απϐ την 
OWL DL. Η επιλογό μεταξϑ τησ OWL DL και τησ OWL Full εξαρτϊται κυρύωσ απϐ το βαθμϐ ςτον 
οπούο οι χρόςτεσ απαιτοϑν τισ ευκολύεσ μετα-διαμϐρφωςησ του ςχόματοσ RDF (π.χ. καθοριςμϐσ 
κλϊςεων ϊλλων κλϊςεων, ό ςϑνδεςη των ιδιοτότων με τισ κλϊςεισ). Κατϊ χρηςιμοπούηςη τησ OWL 
Full ςε ςϑγκριςη με την OWL DL, η υποςτόριξη ςυλλογιςμοϑ εύναι λιγϐτερο προβλϋψιμη αφοϑ 
πλόρεισ OWL Full εφαρμογϋσ δεν υπϊρχουν.   

Η OWL Full μπορεύ να θεωρηθεύ ωσ επϋκταςη τησ RDF, ενώ η OWL Lite και η OWL DL μποροϑν να 
θεωρηθοϑν ωσ επεκτϊςεισ μιασ περιοριςμϋνησ ϊποψησ τησ RDF. Κϊθε OWL ϋγγραφο (Lite, DL, Full) 
εύναι ϋνα ϋγγραφο RDF, και κϊθε ϋγγραφο RDF εύναι ϋνα OWL Full ϋγγραφο, αλλϊ μϐνο μερικϊ 
ϋγγραφα RDF θα εύναι ϋνα νϐμιμο ϋγγραφο OWL Lite ό OWL DL. Λϐγω αυτοϑ, πρϋπει να ληφθεύ 
κϊποια προςοχό ϐταν ϋνασ χρόςτησ θϋλει να μετατρϋψει ϋνα ϋγγραφο RDF ςε OWL. Όταν η 
εκφραςτικϐτητα τησ OWL DL ό τησ OWL Lite κρύνεται κατϊλληλη, πρϋπει να ληφθοϑν μερικϋσ 
προφυλϊξεισ για να εξαςφαλύςουν ϐτι το αρχικϐ ϋγγραφο RDF ςυμμορφώνεται με τουσ 
πρϐςθετουσ περιοριςμοϑσ που επιβϊλλονται απϐ την OWL DL και την OWL Lite. Μεταξϑ των 
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ϊλλων, κϊθε URI που χρηςιμοποιεύται ϐπωσ ϋνα ϐνομα κλϊςησ πρϋπει να δηλωθεύ ςαφώσ ϐτι εύναι 
του τϑπου owl:Class (και ομούωσ για τισ ιδιϐτητεσ), κϊθε ϊτομο πρϋπει να δηλωθεύ ϐτι ανόκει 
τουλϊχιςτον ςε μια κλϊςη (ακϐμα και μϐνο ςτην owl:Thing), τα URI που χρηςιμοποιοϑνται για τισ 
κλϊςεισ, ιδιϐτητεσ και ϊτομα πρϋπει να εύναι διαχωριςμϋνα.  

2.3.2.1 OWL 2 

H OWL 2 εύναι η επϐμενη ϋκδοςη τησ OWL και αναπτϑςςεται απϐ το W3C Web Ontology Working 
Group. την OWL 2, υπϊρχουν τρεισ υπο-γλώςςεσ τησ κϑριασ γλώςςασ. Η OWL 2 EL, η οπούα 
διαθϋτει πολυωνυμικό πολυπλοκϐτητα βϊςει χρϐνου, η OWL 2 QL η οπούα ςχεδιϊςτηκε για να 
διευκολϑνει την πρϐςβαςη και αναζότηςη των δεδομϋνων που εύναι αποθηκευμϋνα ςτισ βϊςεισ 
δεδομϋνων και η OWL 2 RL η οπούα εύναι ϋνα υποςϑνολο κανονιςμών τησ OWL 2. 

Σο παρακϊτω ςχόμα δύνει μια επιςκϐπηςη τησ γλώςςασ OWL 2, παρουςιϊζοντασ τα δομικϊ τησ 
ςτοιχεύα και πώσ αυτϊ ςχετύζονται μεταξϑ τουσ. Η ϋλλειψη ςτο κϋντρο αντιπροςωπεϑει την 
αφηρημϋνη ϋννοια τησ οντολογύασ, η οπούα μπορεύ να νοηθεύ εύτε ωσ μια αφηρημϋνη δομό εύτε ωσ 
ϋνασ RDF γρϊφοσ. την κορυφό υπϊρχουν διϊφορεσ ςυγκεκριμϋνεσ ςυντϊξεισ οι οπούεσ μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν για την ανταλλαγό οντολογιών. το κϊτω μϋροσ εύναι οι δϑο ςημαςιολογικϋσ 
προδιαγραφϋσ που καθορύζουν το νϐημα των OWL 2 οντολογιών.   

 

Σχόμα 2.3 Η δομό τησ OWL 2 
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2.3.3 ΟΝΣΟΛΟΓΙΕ ΣΗΝ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ε ΣΡΩΜΑΣΑ 

Ο ςημαντικϐσ ρϐλοσ των οντολογιών για την επιτυχύα του ημαςιολογικοϑ Ιςτοϑ εύναι επύςησ 
ορατϐσ ςτο διϊςημο διϊγραμμα τησ "αρχιτεκτονικόσ ςε ςτρώματα" (layered architecture), ϐπωσ 
φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα, το οπούο  παρουςιϊςτηκε απϐ τον Berners-Lee ςτο ςυνϋδριο  
“XML 2000”. Αν και μϐνο ϋνα ςτρώμα ϋχει  τον τύτλο "Λεξιλϐγιο οντολογύασ", ("Ontology 
vocabulary") οι οντολογύεσ και τα ςχόματα αντιπροςώπευςησ τουσ εύναι ςτην πραγματικϐτητα 
παρϐντα και ςτα τρύα ςτρώματα "RDF + rdfschema", "Λεξιλϐγιο οντολογύασ" ("Ontology 
vocabulary") και "Λογικό" ("Logic"). Μϋχρι ςόμερα δεν υπϊρχει ςχεδϐν καμύα ςυγκεκριμϋνη λϑςη ό 
ακϐμα και προτϊςεισ  διαθϋςιμεσ για τα δϑο ανώτερα ςτρώματα, την "Απϐδειξη" ("Proof") και τη 
"Εμπιςτοςϑνη" ("Trust"). 

 

Σχόμα 2.4 Η αρχιτεκτονικό ςε ςτρώματα του Σημαςιολογικού Ιςτού  

 

Προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το ϐραμα του ημαςιολογικοϑ Ιςτοϑ, πρϋπει να υπϊρξουν εφικτϋσ 
λϑςεισ για ϐλα τα ςτρώματα ςτο διϊγραμμα:   

 Unicode, URI: Σα Unicode και URIs παρϋχουν ϋνα τρϐπο ανεξϊρτητο απϐ το ςϑςτημα για 
την κωδικοπούηςη και την κατεϑθυνςη των πληροφοριών (encoding and addressing 
information). Φρηςιμοποιοϑνται όδη απϐ τον Παγκϐςμιο  Ιςτϐ (World Wide Web) και 
αποτελοϑν επύςησ τη βϊςη για το ημαςιολογικϐ Ιςτϐ, μαζύ με το δύκτυο και  πρωτϐκολλα 
μετϊδοςησ ϐπωσ το TCP/IP και το HTTP.   

 XML: Σο XML και τα ςχετικϊ πρϐτυπϊ του, παρϋχουν ϋναν τρϐπο να αντιπροςωπευθοϑν οι 
αυθαύρετεσ δομϋσ πληροφοριών  και εύναι το de facto πρϐτυπο για την ανταλλαγό 
δεδομϋνων μεταξϑ εφαρμογών.  Λαμβϊνοντασ υπϐψη την ευρεύα υποςτόριξό τουσ τϐςο απϐ 
εργαλεύα ϐςο και απϐ χρόςτεσ, εύναι μια λογικό επιλογό για να χρηςιμεϑςει ωσ ϋνα ςχόμα 
ςειριοπούηςησ (serialization format)  για τισ οντολογύεσ. 
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 RDF: Σα RDF και RDFS παρϋχουν ϋναν απλϐ τρϐπο να αντιπροςωπευθοϑν ιςχυριςμού 
(assertions)  ωσ τριπλέτεσ πληροφορίασ  (information triples) που μαζύ  δημιουργοϑν ϋνα 
γρϊφο εννοιών και των ςχϋςεων μεταξϑ τουσ (βλ.  Παρϊγραφο 3.3 για  λεπτομϋρειεσ). Κατϊ 
ςυνϋπεια, τα RDF και RDFS μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ωσ ςχόμα για την αναπαρϊςταςη 
πληροφοριών που περιλαμβϊνονται ςε μια οντολογύα.  

 Οντολογύα: Tα RDF(S) δεν παρϋχουν ϋναν τρϐπο να εκφραςτoϑν ςυγκεκριμϋνεσ 
προηγμϋνεσ  ιδιϐτητεσ των εννοιών ό των ςχϋςεων (ϐπωσ περιοριςμού πληθικοϑ αριθμοϑ -
cardinality-, η μεταβατικϐτητα -transitivity- κ.λπ.) που απαιτοϑνται για ςημαςιολογικϊ 
κατϊλληλο περιεχϐμενο οντολογύασ και  που παρϋχουν τη βϊςη για το ςυμπϋραςμα και 
τουσ λογικοϑσ κανϐνεσ. Πολλϋσ απϐ αυτϋσ προηγμϋνεσ ιδιϐτητεσ παρϋχονται αυτόν την 
περύοδο απϐ τη (Web Ontology Language (OWL) που  δομεύται πϊνω ςτο RDFS.   

 Λογικό (Logic): Πϊνω απϐ τισ οντολογύεσ, οι μηχανϋσ ςυμπερϊςματοσ χρηςιμοποιοϑνται 
για να ανακτόςουν τουσ ιςχυριςμοϑσ (assertions) που  δεν εκφρϊζονται ϊμεςα μϋςα ςτην 
οντολογύα, αλλϊ μποροϑν να εξαχθοϑν απϐ τα υπϊρχοντα  γεγονϐτα. Ενώ ςυνόθωσ δεν εύναι 
μϋροσ μιασ οντολογύασ, οι μηχανϋσ ςυμπερϊςματοσ χρειϊζονται δεδομϋνα απϐ μια 
οντολογύα για να ανακτόςουν τα εξαγϐμενα γεγονϐτα που απαιτοϑνται για να μπορϋςουν 
οι πρϊκτορεσ υπολογιςτών  να ςυμπεριφϋρονται "με ευφυϏα". 

Δϑο ακϐμα παρϊγοντεσ κλειδιϊ δεν εξετϊζονται απϐ το διϊγραμμα τησ αρχιτεκτονικόσ ςε 
ςτρώματα:  πρϋπει να υπϊρχει μια ςυναύνεςη ςτον τρϐπο καθιέρωςησ ταυτότητασ για τισ 
αυθαύρετεσ ϋννοιεσ και πρϋπει να υπϊρξει κϊποιο ϊμεςο ϐφελοσ για τουσ πιθανοϑσ ςυντϊκτεσ 
οντολογύασ για να δημιουργόςουν οντολογύεσ και να τισ μοιραςτοϑν με  ϊλλουσ μϋςω του 
ημαςιολογικοϑ Ιςτοϑ. 

 

2.3.4 RDF DATA QUERY LANGUAGE (RDQL) 

Η RDQL  εύναι μια γλώςςα διατϑπωςησ ερωτόςεων για την RDF ςτα μοντϋλα τησ Jena. Η ιδϋα εύναι 
να παραςχεθεύ ϋνα αντικειμενοςτρεφϋσ μοντϋλο ερώτηςησ ϋτςι ώςτε να υπϊρχει μια πιο δηλωτικό 
προςϋγγιςη για να ςυμπληρώςει το Jena API.  

Ένα αρχεύο RDF μπορεύ να αναπαραςταθεύ μϋςω ενϐσ γρϊφου. τη Jena, ο γρϊφοσ ονομϊζεται 
μοντϋλο και αναπαρύςταται απϐ την ομώνυμη διαςϑνδεςη (interface). Βαςικϋσ ϋννοιεσ τησ RDF 
αποτελοϑν οι πϐροι (resources), οι ιδιϐτητεσ (properties), τα κυριολεκτικϊ (literals) και οι 
δηλώςεισ (statements). 

Κϊθε δόλωςη ςε ϋνα RDF μοντϋλο δηλώνει κϊποιο γεγονϐσ για ϋνα resource και ϋχει τρύα μϋρη 

 το υποκεύμενο, για το οπούο δηλώνεται κϊτι 

 το κατηγϐρημα (predicate), που αποτελεύ μύα ιδιϐτητα 

 το αντικεύμενο, που αποτελεύ τον πϐρο ό το literal που εύναι η τιμό τησ ιδιϐτητασ. 

Μύα δόλωςη ονομϊζεται και triple, λϐγω των τριών μερών τησ. Ένα RDF μοντϋλο αναπαρύςταται ωσ 
ϋνα ςϑνολο απϐ δηλώςεισ. 
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Οι ερωτόςεισ εύναι "δεδομενοςτρεφεύσ" αφοϑ ρωτοϑν μϐνο τισ πληροφορύεσ που φυλϊςςονται ςτα 
μοντϋλα. Δεν παρϊγεται κανϋνα ςυμπϋραςμα. Υυςικϊ, το μοντϋλο τησ Jena μπορεύ να εύναι "ϋξυπνο" 
ςτο ϐτι δύνει την εντϑπωςη ϐτι οριςμϋνεσ τριπλϋτεσ υπϊρχουν με τη δημιουργύα τουσ κατϐπιν 
παραγγελύασ. Εντοϑτοισ, το ςϑςτημα RDQL δεν κϊνει τύποτα ϊλλο απϐ το να παύρνει την περιγραφό 
αυτοϑ που η εφαρμογό θϋλει, υπϐ μορφό ερώτηςησ, και επιςτρϋφει εκεύνεσ τισ πληροφορύεσ, υπϐ 
μορφό ςυνϐλου ςυνδϋςεων.  

Η RDQL εύναι μια εφαρμογό τησ SquishQL RDF γλώςςασ διατϑπωςησ ερωτόςεων, η οπούα 
προϋρχεται απϐ την rdfDB. Αυτό η κατηγορύα γλωςςών διατϑπωςησ ερωτόςεων θεωρεύ την RDF 
ωσ τριπλϋτεσ δεδομϋνων, χωρύσ το ςχόμα ό πληροφορύεσ οντολογύασ εκτϐσ αν ϋχει ρητϊ 
ςυμπεριληφθεύ ςτην πηγό τησ RDF.  

Η RDF αναπαρύςταται απϐ ϋνα γρϊφο με κατευθυνϐμενεσ ακμϋσ - οι κϐμβοι εύναι πϐροι ό 
κυριολεκτικϊ. Η RDQL παρϋχει ϋναν τρϐπο καθοριςμοϑ ενϐσ μοτύβου γρϊφου που ςυγκρύνεται με 
το γρϊφο ώςτε να παραγϊγει ϋνα ςϑνολο αντιςτοιχιών. Επιςτρϋφει ϋναν κατϊλογο ςυνδϋςεων 
ϐπου κϊθε ςϑνδεςη εύναι ϋνα ςϑνολο ζευγών ονϐματοσ-αξύασ για τισ τιμϋσ των μεταβλητών. Όλεσ οι 
μεταβλητϋσ εύναι ςυνδεδεμϋνεσ (δεν υπϊρχει κανϋνασ διαχωριςμϐσ ςτην ερώτηςη). 

 

RDQL Syntax 

Η RDQL ϋχει παρϐμοια ςϑνταξη με την SQL για το μοντϋλο ερώτηςησ που προϋρχεται απϐ την 
SquishQL και  την rdfDB. την SQL, μια βϊςη δεδομϋνων εύναι ϋνασ κλειςτϐσ κϐςμοσ. Ο ϐροσ “FROM” 
προςδιορύζει τουσ πύνακεσ ςτη βϊςη δεδομϋνων. Ο ϐροσ “WHERE” προςδιορύζει τουσ περιοριςμοϑσ 
και μπορεύ να επεκταθεύ με “AND”. Αναλογικϊ, το Web εύναι η βϊςη δεδομϋνων και o ϐροσ “FROM”  
προςδιορύζει τα μοντϋλα RDF. Οι μεταβλητϋσ ειςϊγονται μετϊ απϐ το ςϑμβολο “?” και τα URIs 
αναφϋρονται με “< >”.URIs χωρύσ “< >” μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν ϐπου δεν υπϊρχει καμύα 
αςϊφεια. 

SELECT Clause  

Προςδιορύζει τισ μεταβλητϋσ που επιςτρϋφονται ςτην εφαρμογό. Εϊν δεν απαιτοϑνται ϐλεσ οι 
μεταβλητϋσ απϐ την εφαρμογό,  τϐτε η διευκρύνιςη των απαραύτητων αποτελεςμϊτων μπορεύ να 
μειώςει το ποςϐ μνόμησ που απαιτεύται για τα αποτελϋςματα καθώσ επύςησ και να παρϋχει 
πληροφορύεσ ςε ϋναν query optimizer.   

FROM Clause  

Διευκρινύζει το μοντϋλο μϋςω ενϐσ URI.   

WHERE Clause  

Διευκρινύζει το μοτύβο του γρϊφου ωσ λύςτα μοτύβων τριπλετών.  

AND Clause  

Διευκρινύζει τισ λογικϋσ εκφρϊςεισ.   

USING Clause  
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Ένασ τρϐποσ να μειωθεύ το μόκοσ των URIs. Καθώσ η SquishQL εύναι πιθανϐ να γραφτεύ απϐ τουσ 
ανθρώπουσ, αυτϐσ ο μηχανιςμϐσ βοηθϊ να γύνει η ςϑνταξη πιο κατανοητό για τουσ ανθρώπουσ. 
Αυτϐ δεν εύναι ϋνασ μηχανιςμϐσ namespace. Αντ' αυτοϑ εύναι απλϊ ϋνασ μηχανιςμϐσ 
ςυντομογραφιών για μακριϊ URIs με τον καθοριςμϐ ενϐσ προθϋματοσ γραμματοςειρϊσ. 

 

2.4 ΣΟ ΠΕΔΙΟ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Η ηλεκτρονικό μϊθηςη εύναι ϋνασ τϑποσ τεχνολογικϊ υποςτηριζϐμενησ μϊθηςησ, ϐπου το μϋςο 
διδαςκαλύασ εύναι ο υπολογιςτόσ.Αυτϐσ ο τϑποσ μϊθηςησ χρηςιμοποιεύται ςε πανεπιςτόμια, 
εταιρύεσ, αλλϊ και ιδιώτεσ.  Οι πϐροι, ςυνόθωσ ψηφιακού και βαςιςμϋνοι ςτο διαδύκτυο, που 
χρηςιμοποιοϑνται και μποροϑν να επαναχρηςιμοποιηθοϑν για την υποςτόριξη τησ ηλεκτρονικόσ 
μϊθηςησ, ονομϊζονται «αντικεύμενα μϊθηςησ». Ένα αντικεύμενο μϊθηςησ εύναι μια μονϊδα η 
οπούα ϋχει ςηματοδοτηθεύ με κατϊλληλεσ λϋξεισ-κλειδιϊ, ό ϊλλα μεταδεδομϋνα και εύναι ςυχνϊ 
αποθηκευμϋνη ςε μορφό αρχεύου XML. Μια κοινό ςτϊνταρ μορφοπούηςη για περιεχϐμενο 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ εύναι το “SCORM”, ενώ υπϊρχουν ϊλλεσ προδιαγραφϋσ οι οπούεσ επιτρϋπουν 
την μεταφορϊ των αντικειμϋνων μϊθηςησ (ϐπωσ το Schools Interoperability Framework) ό την 
κατηγοριοπούηςη των μεταδεδομϋνων (LOM). 

Σα πρϐτυπα ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα ςτον χώρο τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και χρηςιμοποιοϑνται 
ςτον ςχεδιαςμϐ και την υλοπούηςη ςυςτημϊτων ϋτςι ώςτε να εξαςφαλύζουν την 
διαλειτουργικϐτητα, την μεταφερςιμϐτητα, και την επαναχρηςιμοπούηςη του περιεχομϋνου και 
των μεταδεδομϋνων που χειρύζονται τα ςυςτόματα.  
 
Σα πρϐτυπα ςυνόθωσ αποτελοϑνται απϐ ϋνα «μοντϋλο δεδομϋνων», το οπούο καθορύζει το 
«κανονικοποιημϋνο» περιεχϐμενο του προτϑπου, ϋνα ό περιςςϐτερα “bindings” τα 
οπούακαθορύζουν πωσ το μοντϋλο δεδομϋνων εκφρϊζεται ςε τυπικϐ ιδύωμα, ςυνόθωσ ςε XML και 
ϋνα «API» (Application Programming Interface) το οπούο παρϋχεται λιγϐτερο ςυχνϊ και το οπούο 
παρϋχει ςημεύα επαφόσ μεταξϑ ςυνεργατικών ςυςτημϊτων (βλϋπε για παρϊδειγμα το IEEE 2004). 
Τπϊρχουν τρεισ κϑριοι οργανιςμού οι οπούοι ςυνειςφϋρουν ςτην ανϊπτυξη των προτϑπων 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ: οι IMS, IEEE LTS και ISO/IEC. Τπϊρχουν φυςικϊ και οι τοπικού οργανιςμού 
οι οπούοι ςυνειςφϋρουν ςυχνϊ ςτην ανϊπτυξη προτϑπων ϐπωσ οι ANSI (American National 
Standards Institute), NISO (National Information Standards Organization), DIN (Deutsches Institut 
für Normung), BSI (British Standards Institute) και CSA (Canadian Standards Association). 
Παρακϊτω αναφϋρονται περιςςϐτερα για τουσ οργανιςμοϑσ προτυποπούηςησ: 
 

2.4.1  ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

 
IMS 
Σο IMS Global Learning Consortium, Inc. (IMS) "αναπτϑςςει και προωθεύ ανοιχτϋσ προδιαγραφϋσ 
για την διευκϐλυνςη τησ διαδικτυακόσ διανομόσ των δραςτηριοτότων μϊθηςησ" (IMS, 2003). Σο 
IMS εύναι ϋνα consortium απϐ 200 εμπορικοϑσ, κυβερνητικοϑσ και ϊλλουσ οργανιςμοϑσ. Έχει 80 
μϋλη που ςυνειςφϋρουν, κυρύωσ εμπορικοϑσ οργανιςμοϑσ απϐ Βρεταννύα και Αμερικό αλλϊ και 
πανεπιςτόμια και κυβερνητικοϑσ οργανιςμοϑσ. Εύναι επύςησ ο μϐνοσ οργανιςμϐσ ανϊπτυξησ 
προτϑπων ο οπούοσ ϋχει ςημαντικό εκπροςώπηςη απϐ την δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, ϐπωσ π.χ. 
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απϐ το SIF (Schools Interoperability Framework και το OKI (Open Knowledge Initiative). Σα 
ςυνειςφϋροντα μϋλη πληρώνουν μια ετόςια ςυνδρομό $50.000 και ϋχουν δικαύωμα ψόφου ςτο 
τεχνικϐ διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του IMS για την αποδοχό, απϐρριψη ό επανεξϋταςη προδιαγραφών. 
Πραγματοποιεύ ςυναντόςεισ κϊθε τρεισ μόνεσ ςυνόθωσ ςε περιοχϋσ τησ Βϐρειασ Αμερικόσ.  

 
IEEE LTSC 
Η IEEE "εύναι ϋνασ μη κερδοςκοπικϐσ, επαγγελματικϐσ οργανιςμϐσ περιςςϐτερων απϐ 380.000 
μελών απϐ 150 χώρεσ" (IEEE, 2002). Εύναι επύςησ ϋνασ οργανιςμϐσ ανϊπτυξησ προτϑπων. Σο LTSC, 
εύναι το κομμϊτι τησ IEEE που επικεντρώνεται ςτην ανϊπτυξη προτϑπων για τισ τεχνολογύεσ τησ 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. Επύςησ, ςυνεργϊζεται και ςυντονύζει ςχετικϋσ προςπϊθειεσ με ϊλλουσ 
οργανιςμοϑσ οι οπούοι αναπτϑςςουν πρϐτυπα για παρϐμοιουσ ςκοποϑσ και κυρύωσ με το IMS και το 
ISO/IEC. H ςυμμετοχό ςτο LTSC παρϋχεται ςε ιδιώτεσ, ανεξϊρτητα απϐ την ειδικϐτητα τουσ και τον 
οργανιςμϐ ςτον οπούο ανόκουν, ϋναντι $200 ετηςύωσ. Πολλϊ ενεργϊ μϋλη προϋρχονται απϐ μικροϑσ 
και μεγϊλουσ ιδιωτικοϑσ οργανιςμοϑσ, απϐ τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ των ΗΠΑ, απϐ κυβερνητικοϑσ 
οργανιςμοϑσ και πανεπιςτόμια. Πραγματοποιεύ ςυναντόςεισ κϊθε δϑο ϋτη ςε διϊφορα μϋρη του 
κϐςμου.  

 
ISO/IEC 
Ο ISO εύναι ϋνα ςώμα για την ανϊπτυξη προτϑπων, αναγνωριςμϋνο απϐ τον ΟΗΕ. Ιδρϑθηκε το 1946. 
Έχει αναπτϑξει πολλϊ πρϐτυπα ςε διαφορετικϋσ περιοχϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των 
υπολογιςτών και των τηλεπικοινωνιών. Σα μϋλη του ISO αποτελοϑν τισ εθνικϋσ επιτροπϋσ ςε 
περύπου 140 χώρεσ. Ο ΙEC εύναι ϋνασ παρϐμοιοσ διεθνόσ οργανιςμϐσ ο οπούοσ «ετοιμϊζει και 
δημοςιεϑει διεθνό πρϐτυπα για ϐλεσ τισ ηλεκτρικϋσ και ηλεκτρονικϋσ τεχνολογύεσ» (IEC, 2002). Για 
να αποφϑγουν την διπλό προςπϊθεια, ο ΙSO και ο IEC ςχημϊτιςαν μύα κοινό τεχνικό επιτροπό [Joint 
Technical Committee (JTC1)] για να αναπτϑξουν να διατηρόςουν και να προωθόςουν τα πρϐτυπα 
ςτον χώρο τησ τεχνολογύασ τησ πληροφορύασ (JTC1, 2002). Μύα απϐ τισ υπο-επιτροπϋσ του JTC1, η 
SC36, ςχηματύςθηκε το 2000 με την αποςτολό να αναπτϑξει πρϐτυπα αποκλειςτικϊ για την 
ηλεκτρονικό μϊθηςη. Για να εγκριθεύ οποιοδόποτε πρϐτυπο, δύνεται μύα ψόφοσ ςε κϊθε χώρα με 
τοπικϐ οργανιςμϐ ISO/IEC. Πραγματοποιοϑν ςυναντόςεισ δϑο φορϋσ το ϋτοσ.  
 

CEN/ISSS – European Committee for Standardization – Information 
Society Standardization System 

Σο Learning Technologies Workshop του CEN ϋχει αποφαςύςει να μην επαναδημιουργόςει εργαςύα 
η οπούα εκτελεύται απϐ ϊλλεσ ομϊδεσ προτϑπων και προδιαγραφών.  Ο ρϐλοσ του εύναι να 
εξαςφαλύςει ϐτι οι ευρωπαώκϋσ προδιαγραφϋσ και απαιτόςεισ λαμβϊνονται υπϐψην απϐ τισ 
υπϐλοιπεσ διεθνεύσ πρωτοβουλύεσ και να παρϋχει ϋναν μηχανιςμϐ μϋςω του οπούου οι ϊλλεσ 
πρωτοβουλύεσ θα μποροϑν να κερδύςουν μεγαλϑτερη αποδοχό.  

Επύςησ αξύζει να ςημειωθοϑν και οι παρακϊτω οργανιςμού προδιαγραφών: 

Advanced Distributed Learning 

Η πρωτοβουλύα Advanced Distributed Learning (ADL) επιχορηγεύται απϐ κυβερνητικοϑσ 
οργανιςμοϑσ, τη βιομηχανύα και τον ακαδημαώκϐ κϐςμο με ςκοπύ να διευκολϑνει την ανϊπτυξη 
εκπαιδευτικοϑ περιεχομϋνου καθώσ και την παρϊδοςη αυτοϑ μϋςω των τελευταύων τεχνολογιών. 
Ιδιαύτερα, το ϋργο τησ Sharable Content Object Reference Model (SCORM) επικεντρώνεται ςε 
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ανοιχτϋσ αρχιτεκτονικϋσ για διαδικτυακό μϊθηςη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των προτϑπων για 
επικοινωνύα ςε πραγματικϐ χρϐνο, τη δομό του μαθόματοσ και τα μεταδεδομϋνα του περιεχομϋνου.  

Aviation Industry Computer-Based Training Committee 

Η επιτροπό Aviation Industry Computer-Based Training Committee (AICC)  εύναι ϋνασ διεθνόσ 
ςϑλλογοσ απϐ επαγγελματύεσ εκπαιδευτϋσ οι οπούοι χρηςιμοποιοϑν ωσ μϋςο τουσ υπολογιςτϋσ. Ο 
ςϑλλογοσ αυτϐσ αναπτϑςςει γραμμϋσ καθοδόγηςησ για την ανϊπτυξη, παρϊδοςη και αξιολϐγηςη 
των διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμϊτων.  Σο AICC ξεκύνηςε μερικϊ απϐ τα πιο ευρϋωσ 
αποδεκτϊ και χρηςιμοποιοϑμενα πρϐτυπα διαλειτουργικϐτητασ για την εκπαύδευςη που βαςύζεται 
ςε υπολογιςτϋσ και ςτο διαδύκτυο.  Οι δημοςιεϑςεισ του ςχετικϊ με τα πρϐτυπα εύναι οι AICC 
Guidelines and Recommendations (AGRs). Ειδικϊ οι AICC AGR 6 και AICC AGR 10 ςχετύζονται με την 
διαλειτουργικϐτητα του περιεχομϋνου και την διαδικτυακό επικοινωνύα.  

W3C – World Wide Web Consortium 

Σο W3C δεν αναπτϑςςει προδιαγραφϋσ για ηλεκτρονικό μϊθηςη per se, αλλϊ αναπτϑςςει 
προδιαγραφϋσ, λογιςμικϐ, κατευθϑνςεισ και εργαλεύα ςχετικϊ με το να εξαςφαλύςει την 
διαλειτουργικϐτητα ςτο διαδύκτυο. Προδιαγραφϋσ ϐπωσ αυτϋσ που ςχετύζονται με το HTML, 
XHTML, XML, την προςβαςιμϐτητα και το resource description framework (RDF), ϋχουν ϊμεςο 
αποτϋλεςμα ςτην ηλεκτρονικό μϊθηςη.  

SIF – Schools Interoperability Framework 

Σο SIF εύναι μύα πρωτοβουλύα τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ και τησ βιομηχανύασ για να 
εξαςφαλύςουν ϐτι ςυςτόματα ϐπωσ η βιβλιοθόκη, οι πληροφορύεσ για τουσ φοιτητϋσ, η μεταφορϊ 
μεταξϑ τησ ιεραρχύασ των εκπαιδευτικών ιδρυμϊτων, θα λαμβϊνουν χώρα απρϐςκοπτα.   

OKI – Open Knowledge Initiative 

Σο Open Knowledge Initiative™, ςτο οπούο ηγεύται το MIT, εύναι μια ςυνεργαςύα μεταξϑ κορυφαύων 
πανεπιςτημύων και οργανιςμών προτϑπων και προδιαγραφών για την υποςτόριξη τησ 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ςτην ανώτερη εκπαύδευςη. Ο ςτϐχοσ εύναι η ανϊπτυξη μιασ ανοιχτόσ και 
επεκτϊςιμησ αρχιτεκτονικόσ η οπούα θα καθορύζει πώσ μποροϑν να επικοινωνόςουν μεταξϑ τουσ τα 
διϊφορα μϋρη ενϐσ εκπαιδευτικοϑ περιβϊλλοντοσ λογιςμικοϑ.  

GEM – Gateway to Educational Materials 

Σο GEM εύναι ϋνα ςϑνολο απϐ προδιαγραφϋσ μεταδεδομϋνων που χρηςιμοποιοϑνται απϐ τα μϋλη 
του οργανιςμοϑ για την οργϊνωςη και βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ τουσ ςτο δικϐ τουσ εκπαιδευτικϐ 
περιεχϐμενο. Σο GEM εύναι μια πρωτοβουλύα του Σμόματοσ Εκπαύδευςησ των ΗΠΑ, η οπούα παρϋχει 
πρϐςβαςη ςε ςημαντικϋσ αλλϊ μη καταλογογραφημϋνεσ ςυλλογϋσ απϐ διαδικτυακϐ εκπαιδευτικϐ 
υλικϐ διαθϋςιμο ςε διϊφορα κρατικϊ, ακαδημαώκϊ, ΜΚΟ και εμπορικϊ sites. Παραδεύγματα εύναι οι 
ςελύδεσ των AskERIC, Canadian Heritage Information Network's Learning with Museums, MCI 
WorldCom Foundation's MarcoPolo Project, NASA Space Science Education Resource Directory . 

ARIADNE – Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks for Europe 

Η βαςικό αποςτολό του ARIADNE εύναι να υποςτηρύξει υψηλϐτερησ ποιϐτητασ εκπαύδευςη μϋςω 
τησ ανϊπτυξησ αντικειμϋνων μϊθηςησ, εργαλεύων και μεθοδολογιών που επιτρϋπουν μια 
προςϋγγιςη «μοιρϊςου και επαναχρηςιμοπούηςε» για την εκπαύδευςη. Σο ARIADNE ϋχει αναπτϑξει 
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το Knowledge Pool System, το οπούο εύναι μύα πανευρωπαώκό αποθόκη εγγρϊφων που ςχετύζονται 
με την διδαςκαλύα. Ήταν επύςησ ανϊμεςα ςτουσ βαςικοϑσ ςυγγραφεύσ τησ προδιαγραφόσ 
μεταδεδομϋνων του IMS 

Εφαρμογϋσ και Έλεγχοσ 

ADL SCORM – Advanced Distributed Learning Sharable Courseware Object Reference Model 

Σο SCORM εύναι μια πρωτοβουλύα του Σμόματοσ Άμυνασ των ΗΠΑ και χτύςτηκε με βϊςη την 
εργαςύα για τισ προδιαγραφϋσ που ϋγινε απϐ  AICC, IMS και IEEE για να δημιουργόςουν ϋνα κοινϐ 
μοντϋλο περιεχομϋνου κατϊλληλο για εκπαύδευςη μϋςω υπολογιςτό. Η ADL παρόγαγε ϋνα ςϑνολο 
εργαλεύων ϋτςι ώςτε οι εταιρύεσ λογιςμικοϑ να μποροϑν να ελϋγχουν τισ εφαρμογϋσ τουσ για 
ςυμβατϐτητα με το SCORM 

CanCore – Canadian Core Learning Resource Metadata Application Profile 

To CanCore εύναι ϋνα υποςϑνολο ςτοιχεύων ό πεδύων που προϋρχονται απϐ το IEEE Learning Object 
metadata πρϐτυπο και αναπτϑχθηκ απϐ μύα κοινϐτητα ακαδημαώκών, δαςκϊλων, κυβερνητικών και 
επιχειρόςεων ςτον Καναδϊ.  Σο CanCore ϋχει γρϊψει επύςησ ςυςτϊςεισ, λεξικϊ, παραδεύγματα και 
αναφορϋσ ςχετικϊ με τα ςτοιχεύα του IEEE LOM.  

Οργανιςμού που Ελϋγχουν την Δραςτηριότητα 

CETIS – Centre for Educational Technology Interoperability Standards 

Η CETIS αντιπροςωπεϑει την ανώτατη εκπαύδευςη τησ Μεγϊλησ Βρεταννύασ ςε πρωτοβουλύεσ 
προτϑπων και προδιαγραφών που λαμβϊνουν χώρα ςε παγκϐςμιο επύπεδο.  

EduSpecs 

Η EduSpecs εύναι μια πρωτοβουλύα τησ βιομηχανύασ του Καναδϊ με ςτϐχο την ςυνειςφορϊ ςτην 
ανϊπτυξη κοινών προτϑπων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ ςε διεθνϋσ επύπεδο. Εύναι ο μϐνοσ οργανιςμϐσ 
του Καναδϊ που ςυνειςφϋρει ςτο IMS. 

Παρακϊτω απεικονύζονται ςχηματικϊ ϐλοι οι οργανιςμού προτϑπων, προδιαγραφών και ελϋγχου 
δραςτηριοτότων. 
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Σχόμα 2.5 Σύνοψη οργανιςμών ςτον χώρο των προτύπων και προδιαγραφών τησ 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

3.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζεται η τρϋχουςα γνώςη ςτουσ τομεύσ των μοντϋλων διαχεύριςησ 
δεξιοτότων, τησ χρόςησ οντολογιών ςε ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων και τησ ολοκλόρωςησ 
των ςυςτημϊτων ΔΔ με ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, ανθρώπινου δυναμικού και 
επιχειρηςιακών διαδικαςιών. 

υγκεκριμϋνα, αναλύονται οι παρακϊτω ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ: 

1. Έργο «TENCompetence» 

Σο TENCompetence εύναι ϋνα ϋργο το οπούο χρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Ένωςη μϋςω του 
προγρϊμματοσ IST. Σο TENCompetence εύναι ϋνα  Integrated Project (IP) το οπούο ξεκύνηςε τον 
Δεκϋμβρη του 2005 και ϋχει διϊρκεια 48 μηνών, με 13 ςυνεργϊτεσ και ςυνολικό χρηματοδότηςη € 8 
796 000. τοχεύει ςτην ανϊπτυξη και ςτην χρόςη μιασ υποδομόσ κατϊλληλησ για να υποςτηρύξει 
τουσ ιδιώτεσ, τισ ομϊδεσ και τουσ οργανιςμούσ ςτην διαβύου ανϊπτυξη των δεξιοτότων τουσ.  
Μεταξύ των ςυνεργατών ςυγκαταλϋγονται 9 πανεπιςτόμια και ερευνητικϊ κϋντρα όπωσ το 
INSEAD, το Ινςτιτούτο Εκπαύδευςησ τησ Unesco, το ελληνικό Ε.Κ.Ε.Σ.Α., καθώσ και εταιρύεσ. Οι 
ςυνεργϊτεσ του TENCompetence ϋχουν ςυνολικϊ περιςςότερεσ από 150 δημοςιεύςεισ ςε θϋματα 
δεξιοτότων (22 δημοςιεύςεισ το 2006, 63 το 2007, 36 το 2008 και 28 δημοςιεύςεισ το 2009). 

Η υποδομό  του TENCompetence χρηςιμοποιεύ τεχνολογύεσ ανοιχτού κώδικα και  βαςιςμϋνεσ ςε 
πρότυπα. Θα εύναι διαθϋςιμο χωρύσ κόςτοσ και φιλοδοξεύ να υποςτηρύξει την κοινωνύα τησ γνώςησ 
παρϋχοντασ εύκολη πρόςβαςη ςε εφαρμογϋσ και υποδομϋσ οι οπούεσ υποςτηρύζουν την διαβύου 
εξϋλιξη των δεξιοτότων και την εξειδύκευςη ςε διϊφορεσ εφαρμογϋσ και τομεύσ τησ γνώςησ.  

2. Έργο «PROLIX» 

To PROLIX εύναι ϋνα IP ϋργο 48 μηνών το οπούο ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Επιτροπό 
ςτα πλαύςια του IST με το ποςό των € 7.650.000 και το οπούο ξεκύνηςε τον Δεκϋμβρη του 2005. Έχει 
19 ςυνεργϊτεσ από 9 διαφορετικϋσ χώρεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δύο ηγετικών εταιριών 
λογιςμικού ςτην Ευρώπη για την διαχεύριςη τησ μϊθηςησ,  (imc Germany) και την διαχεύριςη του 
περιεχομϋνου τησ μϊθηςησ (Giunti Labs), την μεγαλύτερη ανεξϊρτητη Ευρωπαώκό εταιρύα 
διαχεύριςησ επιχειρηςιακών διαδικαςιών (IDS Scheer), καθώσ και ςημαντικούσ ακαημαώκούσ και 
ερευνητικούσ ςυνεργϊτεσ.   

Ο ςτόχοσ του ϋργου εύναι να ευθυγραμμύςει την μϊθηςη με τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ, 
διευκολύνοντασ με αυτόν τον τρόπο τουσ οργανιςμούσ να βελτιώςουν ταχύτερα τισ δεξιότητεσ των 
υπαλλόλων τουσ ςύμφωνα με τισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ των επιχειρηςιακών απαιτόςεων.  

Για να πετύχει αυτόν τον τόχο το PROLIX αναπτύςςει μύα ανοιχτό αρχιτεκτονικό για μϊθηςη 
προςανατολιςμϋνη ςτισ διαδικαςύεσ και ανταλλαγό πληροφοριών. Τποςτηρύζει ϋναν ολοκληρωμϋνο 
κύκλο ζωόσ μιασ διαδικαςύασ μϊθηςησ: 

Α. Σην ανϊλυςη περύπλοκων επιχειρηςιακών καταςτϊςεων 
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Β. Σον εντοπιςμό των ατομικών και οργανωςιακών ςτόχων μϊθηςησ 
Γ. Σην ανϊλυςη των δεξιοτότων και την αντιςτούχιςη τουσ με τισ ατομικϋσ δεξιότητεσ 
Δ. Σην εκτϋλεςη των βελτιωμϋνων διαδικαςιών μϊθηςησ 
Ε. Σην παρακολούθηςη τησ επύδοςησ των εκπαιδευομϋνων ςύμωνα με τουσ ςτόχουσ που 
ϋχουν τεθεύ 

 

3. Έργο «MATURE» 

To MATURE εύναι ϋνα IP ϋργο ςτα πλαύςια του FP7,  με ςυνολικό χρηματοδότηςη 9,1 εκ. ευρώ, το 
οπούο ξεκύνηςε το 2008 και ολοκληρώνεται τον Μϊρτιο του 2012. Αποτελεύται από 12 ςυνεργϊτεσ 
από 5 χώρεσ.  

Σο MATURE χτύζει πϊνω ςτα μαθόματα από τισ αποτυχύεσ των οργανωςιακϊ βαςιζόμενων 
προςεγγύςεων ςτην μϊθηςη μϋςω τεχνολογύασ και ςτην επιτυχύα των προςεγγύςεων που 
βαςύζονται ςτισ κοινότητεσ, ςτα πλαύςια τησ λογικόσ του Web 2.0.  To MATURE εκμεταλλεύεται την 
εςωτερικό παρόρμηςη των εργαζομϋνων να εμπλϋκονται ςε ςυνεργατικϋσ δραςτηριότητεσ 
μϊθηςησ και ςτοχεύει να την ςυνδυϊςει με νϋεσ μορφϋσ τεχνολογικϊ βαςιζόμενησ οργανωςιακόσ 
καθοδόγηςησ. Για τον ςκοπό αυτό, το MATURE θεωρεύ τισ ατομικϋσ διαδικαςύεσ μϊθηςησ ωσ 
διαςυνδεδεμϋνεσ (η ϋξοδοσ μιασ διαδικαςύασ μϊθηςησ εύναι εύςοδοσ ςε μια ϊλλη) ςε μια διαδικαςύα 
ωρύμανςησ τησ γνώςησ ςτην οπούα η γνώςη αλλϊζει ςυνϋχεια.  Αυτό η γνώςη μπορεύ να πϊρει την 
μορφό του κλαςςικού (εκπαιδευτικού) περιεχομϋνου αλλϊ εμπεριϋχει επύςησ την γνώςη για 
εργαςύεσ και διαδικαςύεσ ό ςημαςιολογικϋσ δομϋσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των μοντϋλων 
δεξιοτότων). Ο ςτόχοσ του MATURE εύναι να κατανοόςει ςε βϊθοσ αυτό την διαδικαςύα ωρύμανςησ 
βϊςει μιασ ςειρϊσ εμπειρικών μελετών και να αναπτύξει εργαλεύα και υπηρεςύεσ που θα μειώςουν 
τουσ περιοριςμούσ ωρύμανςησ.   

Εκτόσ των παραπϊνω ϋργων πραγματοποιόθηκε εκτενόσ μελϋτη ςτισ προςεγγύςεισ που 
προτεύνονται από ερευνητϋσ όπωσ οι Sicilia, Naeve, Gilbert Paquette, Andreas Schmidt, Lindgren και 
ϊλλοι. 

Σϋλοσ, αναλύονται τα πλεονεκτόματα και τα μειονεκτόματα των διαφόρων προςεγγύςεων ςε κϊθε 
τομϋα και εξϊγονται τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα τα οπούα και θα αποτελϋςουν τον πυρόνα τησ 
πρόταςησ τησ παρούςασ διατριβόσ. 

 

3.2 ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Παρακϊτω αναλύονται οι διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ και τα προτεινόμενα πλαύςια για την 
διαχεύριςη δεξιοτότων. Γύνεται προςπϊθεια να παρουςιαςτεύ η ευρύτερη εικόνα των 
προτεινόμενων πλαιςύων, ςυμπεριλαμβϊνοντασ όπου εύναι διαθϋςιμεσ, τισ προτεινόμενεσ 
διαδικαςύεσ, μεθοδολογύεσ και τα μοντϋλα χώρου (domain models). 

Ωσ πρώτη περύπτωςη των προτεινόμενων πλαιςύων, οι Sicilia και Naeve [Sicilia, Naeve, 2007] 
προτεύνουν την μύα προςϋγγιςη η οπούα θα πληρού τισ παρακϊτω βαςικϋσ απαιτόςεισ.  

- Σην απαύτηςη για ϋνα μοντϋλο για την διαςύνδεςη των οριςμών των δεξιοτότων με τουσ  
ςτόχουσ των εκπαιδευτικών δραςτηριοτότων 
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- Σην απαύτηςη για ςαφό περιγραφό των δεξιοτότων 
- Σην ύπαρξη κλύμακασ για τισ δεξιότητεσ 
- Οι τεχνικϋσ ϊθροιςησ των δεξιοτότων για να εύναι ϋγκυρεσ θα πρϋπει να επιτρϋπουν την 

ϊθροιςη των επιπϋδων των δεξιοτότων 
- Η ϋκφραςη των αναγκών και των ςτόχων ςε θϋματα δεξιοτότων θα πρϋπει να καθορύζεται 

με τουσ όρουσ του ύδιου μοντϋλου που χρηςιμοποιεύται από ϋνα ϊτομο ό μια ομϊδα 
- Η απαύτηςη για καθοριςμό του μοντϋλου αξιολόγηςησ των δεξιοτότων 

Ο Sicilia προτεύνει επύςησ ϋνα ςύνολο βαςικών ςτοιχεύων από τα οπούα πρϋπει να αποτελεύται ϋνα 
πληροφοριακό ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων, το οπούο απεικονύζεται ςτο παρακϊτω ςχόμα: 

 

χήμα 3.1 Προτεινόμενη προςέγγιςη ςτα ςυςτήματα διαχείριςησ δεξιοτήτων από τουσ Sicilia 
και Νaeve [Sicilia, Naeve 2007] 

 

Σο παραπϊνω ςχόμα περιλαμβϊνει λειτουργικϊ δομικϊ ςτοιχεύα τα οπούα αποθηκεύουν 
πληροφορύα και παρουςιϊζονται ωσ ςτρογγυλεμϋνα ορθογώνια και μια ςειρϊ διαδικαςιών, όπωσ 
«ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων», «αξιολόγηςη δεξιοτότων» και «ςτόχοσ εκπαιδευτικόσ 
διαδικαςύασ».  Μια αναλυτικό περιγραφό ϋχει ωσ εξόσ: 

- Σο ςχόμα καθοριςμού των δεξιοτότων (competency definition schema) εύναι η υλοπούηςη 
των απαιτόςεων 1 και 2 που αναφϋρθηςαν παραπϊνω. Η βϊςη οργανωςιακών δεξιοτότων 
εύναι η καταγραφό όλων των δεξιοτότων που κατϋχονται από τουσ υπαλλόλουσ. Εύναι 
βαςικϊ ϋνα μϋροσ μιασ βϊςησ δεδομϋνων ανθρώπινου δυναμικού ςτην οπούα οι 
πραγματικϋσ δεξιότητεσ του κϊθε εργαζόμενου περιγρϊφονται αναλυτικϊ. 

- Η βϊςη δεδομϋνων των δεξιοτότων ανανεώνεται από την δραςτηριότητα τησ «αξιολόγηςησ 
δεξιοτότων» [competency assessment],  η οπούα προτεύνεται να πραγματοποιεύται 



 

  
ελίδα 56 

 
  

56 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3- ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

τουλϊχιςτον ϋπειτα από κϊθε προγραμματιςμϋνο γεγονόσ μϊθηςησ. ύμφωνα και με τισ 
απαιτόςεισ 3 και 6, αυτό η αξιολόγηςη απαιτεύ προκαθοριςμϋνεσ και καταγεγραμμϋνεσ 
διαδικαςύεσ οι οπούεσ παρϋχουν ϋναν βαθμό ομογενοπούηςησ που θα επιτρϋψει και το 
ϊθροιςμα των δεξιοτότων.  

- Η βϊςη δεδομϋνων του οργανωςιακού ςχεδιαςμού περιϋχει τισ πληροφορύεσ του 
ημερολογύου και των δραςτηριοτότων ολόκληρου του οργανιςμού και τα ςχϋδια με τισ 
πληροφορύεσ για τουσ υπαλλόλουσ που τϋθηκαν υπόψη τουσ. 

- Σο ςχϋδιο μϊθηςησ του οργανιςμού, περιϋχει πληροφορύεσ για τα αντικεύμενα μϊθηςησ που 
ϋχουν προγραμματιςτεύ, εύτε για ϋνα ϊτομο εύτε για μια ομϊδα. 

- Τποτύθεται ότι υπϊρχει κϊποια μορφό αποθόκησ υλικού για εκπαύδευςη, η οπούα ϋχει 
περιεχόμενο και ςχϋδια μϊθηςησ και ϊλλουσ πόρουσ οι οπούοι μπορούν να χρηςιμοποιηθούν  

- Σο μητρώο καταγραφόσ των επιχειρηςιακών αναγκών ϋχει ωσ ςτόχο την αποθόκευςη των 
αναγκών ό των επιθυμητών δεξιοτότων του οργανιςμού.  

 

Μύα ϊλλη προςϋγγιςη εύναι αυτό που προτεύνεται από το ερευνητικό ϋργο «Prolix». To PROLIX 
εύναι ϋνα ερευνητικό ϋργο 48 μηνών το οπούο ςυγχρηματοδοτεύται από την Ευρωπαώκό Επιτροπό 
και το Έκτο Πρόγραμμα τόριξησ, Προτεραιότητα 2, Σεχνολογύεσ τησ Κοινωνύασ τησ Πληροφορύασ. 
Ξεκύνηςε τον Δεκϋμβρη του 2005.  το πρόγραμμα υπϊρχουν 19 ςυνεργϊτεσ από 9 διαφορετικϋσ 
χώρεσ, μεταξύ των οπούων οι δύο μεγαλύτερεσ εταιρύεσ ςτην Ευρώπη ςε λογιςμικό για διαχεύριςη 
μϊθηςησ και περιεχομϋνου μϊθηςησ(imc Germany και Giunti Labs) και την μεγαλύτερη ανεξϊρτητη 
ευρωπαώκό εταιρύα για την διαχεύριςη επιχειρηςιακών διαδικαςιών (IDS Scheer). 

Σο Prolix προτεύνει τον ςυνδυαςμό τησ μϊθηςησ με τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ ϋτςι ώςτε να 
μπορούν οι οργανιςμού να βελτιώνουν γρηγορότερα τισ δεξιότητεσ των υπαλλόλων τουσ ςύμφωνα 
με τισ ςυνεχεύσ αλλαγϋσ των επιχειρηςιακών απαιτόςεων. Για να πετύχει αυτόν τον ςτόχο, το 
PROLIX αναπτύςςει μύα ανοικτό και ολοκληρωμϋνη αρχιτεκτονικό αναφορϊσ για μϊθηςη που 
προςανατολύζεται ςτισ διαδικαςύεσ και την ανταλλαγό πληροφοριών.  

το πλαύςιο αυτό το PROLIX προτεύνει: 

 
1. Σην ανϊλυςη περύπλοκων επιχειρηςιακών καταςτϊςεων  
2. Σον εντοπιςμό των επιμϋρουσ και ςυνολικών μαθηςιακών ςτόχων  
3. Σην ανϊλυςη των δεξιοτότων και την αντιςτούχηςη τουσ με τισ δεξιότητεσ των υπαλλόλων  
4. Σον καθοριςμό κατϊλληλων ςτρατηγικών μϊθηςησ και την προςομούωςη διαδικαςιών που 
προςανατολύζονται ςτισ δεξιότητεσ  
5. Σην εκτϋλεςη βελτιωμϋνων διαδικαςιών μϊθηςησ  

6. Σην παρακολούθηςη τησ απόδοςησ των εκπαιδευόμενων ςύμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ϋχουν 
τεθεύ   

Η αρχιτεκτονικό αυτό παρουςιϊζεται και ςτο παρακϊτω ςχόμα: 
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χήμα 3.2 Σο προτεινόμενο πλαίςιο από το έργο «Prolix» 

Σο PROLIX ςτοχεύει επύςησ να υποςτηρύξει και να βελτιώςει την ταχύτητα και την 
αποτελεςματικότητα τόςο των τυπικών όςο και των ϊτυπων διαδικαςιών μϊθηςησ, 
ολοκληρώνοντασ τεχνολογικϋσ πλατφόρμεσ διαχεύριςησ τησ μϊθηςησ όπωσ εύναι το eXact και το 
CLIX με υποςτηρικτικϋσ διαδικαςύεσ. τισ προςπϊθειεσ του εύναι επύςησ να ελαττώςει τον χρόνο 
που απαιτεύται από την ςτιγμό που εντοπύζεται μια επιχειρηςιακό ανϊγκη ϋωσ την ςτιγμό που θα 
καλυφθεύ η αντύςτοιχη απαιτούμενη δεξιότητα μϋςω μϊθηςησ κατϊ 20%.  

το πλαύςιο που προτεύνει θα πρϋπει να υπϊρχει ϋνα ςημεύο ανϊλυςησ των επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών και των ςτόχων μϊθηςησ το οπούο θα επικοινωνεύ με το ςύςτημα ανϊλυςησ 
δεξιοτότων και ςημαςιολογικού ταιριϊςματοσ.  Επύςησ, προτεύνει την δημιουργύα μασ οντολογύασ 
περιεχομϋνου (context ontology). 
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χήμα 3.3 Σο domain model του πλαιςίου διαχείριςησ δεξιοτήτων που προτείνεται από το 
«Prolix» 
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Η προςϋγγιςη που προτεύνεται από το TenCompetence βαςύζεται ςε επτϊ λειτουργικϋσ απαιτόςεισ: 

1. Σην υποςτόριξη νϋων και καινοτόμων παιδαγωγικών και οργανωςιακών προςεγγύςεων για 
την δια βύου ανϊπτυξη δεξιοτότων, οι οπούεσ θα χρηςιμοποιούν τισ δυνατότητεσ που 
παρϋχουν οι νϋεσ τεχνολογύεσ. Αυτό περιλαμβϊνει την ολοκλόρωςη με μορφϋσ τυπικόσ και 
ϊτυπησ μϊθηςησ. 

2. Σην υποςτόριξη των μαθητευόμενων ςτο να ϋχουν μια γενικό ϊποψη των διαθϋςιμων 
τυπικών και ϊτυπων γνωςιακών πόρων, των μονϊδων μϊθηςησ και των προγραμμϊτων και 
δικτύων μϊθηςησ που εύναι διαθϋςιμα και να μπορούν να εντοπύςουν τα πιο κατϊλληλα για 
τισ ανϊγκεσ και το υπόβαθρο τουσ. 

3. Σην ενεργοπούηςη του προληπτικού διαμοιραςμού των γωνιακών πόρων. 
4. Σην παροχό υποςτόριξησ για την ανϊπτυξη των δεξιοτότων, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 

αξιολόγηςησ των δεξιοτότων των υπαλλόλων και των μαθητευόμενων οι οπούοι ϋχουν 
παρακολουθόςει και μελετόςει διϊφορεσ μορφϋσ τυπικών και ϊτυπων αντικειμϋνων 
μϊθηςησ. 

5. Σην παροχό αποτελεςματικόσ υποςτόριξησ ςτουσ χρόςτεσ κατϊ την εκτϋλεςη διαφόρων 
εργαςιών ςε διϊφορουσ ρόλουσ (μαθητόσ, δϊςκαλοσ, αξιολογητόσ κτλ). 

6. Σην παροχό υποςτόριξησ για την αποκεντρικοποιημϋνη, αυτό-οργανωμϋνη διαχεύριςη. 
7. Σην ολοκλόρωςη τεςςϊρων τύπων μοντϋλων και εργαλεύων που χρηςιμοποιούνται για την 

ανϊπτυξη δεξιοτότων, π.χ. εργαλεύα και μοντϋλα για  
a. Διαμούραςη τησ γνώςη και διαχεύριςη αυτόσ 
b. Σην δημιουργύα και χρόςη δραςτηριοτότων μϊθηςησ και μονϊδων εκπαύδευςησ 
c. Σην δημιουργύα και χρόςη τυπικών και ϊτυπων προςωπικών πλϊνων ανϊπτυξησ 

για την δια βύου μϊθηςη 
d. Σην δημιουργύα και χρόςη δικτύων μϊθηςησ και κοινοτότων εκπαύδευςησ για την 

δια βύου μϊθηςη. 

Σο domain model (μοντϋλο χώρου) που προτεύνει το TenCompetence υλοποιεύ τισ παραπϊνω επτϊ 
απαιτόςεισ. Ένασ δια βύου μαθητόσ μπορεύ να χρηςιμοποιόςει το ςύςτημα για να βρει υποςτόριξη 
ςτην πραγματοπούηςη των παρακϊτω ςτόχων: 

1. Θϋλω να ϋχω τισ δεξιότητεσ που χρειϊζονται για την παρούςα εργαςύα μου 
2. Θϋλω να μελετόςω για μια νϋα εργαςύα ό να βελτιώςω το υπϊρχον επύπεδο εργαςύασ 
3. Θϋλω να δω τισ τρϋχουςεσ δεξιότητεσ που κατϋχω και να ςκεφτώ ποιεσ λειτουργύεσ μπορώ 

να επιτελϋςω ό να καθορύςω νϋουσ ςτόχουσ μϊθηςησ 
4. Θϋλω να βελτιώςω το επύπεδο μου ςε μια ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα 
5. Θϋλω βοόθεια ςε ϋνα μη ςυνηθιςμϋνο πρόβλημα μϊθηςησ 
6. Θϋλω να δοκιμϊςω τισ δυνατότητεσ μου ςε ϋνα νϋο μαθηςιακό δύκτυο το οπούο θα με 

βοηθόςει να καθορύςω νϋουσ μαθηςιακούσ ςτόχουσ 
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χήμα 3.4 Σο πλαίςιο που προτείνεται από το «TenCompetence» 

 



 

  
ελίδα 61 

 
  

61 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3- ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

 

Ο Gilbert Paquette προτεύνει ϋνα μοντϋλο οντολογύασ και λογιςμικού για την διαχεύριςη δεξιοτότων 
που παρουςιϊζεται ςτο παρακϊτω ςχόμα [Paquette, G., 2007]. Ουςιαςτικϊ προτεύνει τρεισ φϊςεισ. 
την πρώτη φϊςη, οι ςχεδιαςτϋσ επεξεργϊζονται τα βαςικϊ ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ: ϋνα ςενϊριο 
ροόσ διαδικαςύασ και μύα οντολογύα για τον χώρο (ςυμπεριλαμβανομϋνων των δεξιοτότων που 
κατϋχονται και αυτών που αποτελούν ςτόχο). την δεύτερη φϊςη, οι ςχεδιαςτϋσ ρυθμύζουν τα 
εργαλεύα αξιολόγηςησ που θα χρηςιμοποιηθούν από τουσ χρόςτεσ του ςεναρύου. Η τελευταύα φϊςη 
εύναι η ολοκλόρωςη των αποτελεςμϊτων τησ αξιολόγηςησ των πραγματικών δεξιοτότων ςτα 
μοντϋλα και ηλεκτρονικϊ πορτοφόλια των χρηςτών των μοντϋλων. ε αυτό το ςημεύο προςτύθεται 
ςτο ςύςτημα ϋνα ςύνολο βοηθητικών δεδομϋνων κυρύωσ ςτον οριςμό των δραςτηριοτότων του 
εκπαιδευτικού ςεναρύου. 

 

χήμα 3.5 Σο οντολογικό και λογιςμικό πλαίςιο που προτείνει ο Gilbert Paquette 

Σο παρακϊτω ςχόμα αναλύει πιο διεξοδικϊ την πρώτη φϊςη. Παρουςιϊζει την εργαςύα των 
ςχεδιαςτών που κϊνουν χρόςη του επεξεργαςτό ςεναρύων και του επεξεργαςτό οντολογύασ με την 
βοόθεια εγγρϊφων ιδιοτότων των δεξιοτότων. Αυτϋσ οι δραςτηριότητεσ επεξεργαςύασ παρϊγουν 
από την μύα ϋνα ςύνολο χρηςτών, δραςτηριοτότων και πόρων για το ςενϊριο που αναπτύχθηκε, 
ταξινομημϋνων ανϊ τύπο και από την ϊλλη μια λύςτα δεξιοτότων και των ςυςτατικών ςτοιχεύων 
αυτών. Και οι δύο λύςτεσ χρηςιμεύουν ςτην παραμετροπούηςη τησ διανομόσ των δεξιοτότων και 
των εργαλεύων αξιολόγηςησ ςτην επόμενη φϊςη. Επύςησ, μπορούν να χρηςιμεύςουν ςτην Σρύτη 
φϊςη, για τον ςχεδιαςμό κανόνων προςωποπούηςησ βϊςει των κενών δεξιοτότων που θα 
εντοπιςτούν κατϊ την εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ, ϋτςι ώςτε να παρϋχεται ςτουσ χρόςτεσ η 
δυνατότητα ςυμβουλών ςτουσ πόρουσ που μπορούν να χρηςιμοποιόςουν, ςτισ δραςτηριότητεσ 
που μπορούν να πραγματοποιόςουν, ϊλλων χρηςτών που μπορούν να ςυμβουλευτούν ό απλϊ ςτο 
πώσ να προςαρμόςουν το γνωςιακό και εκπαιδευτικό τουσ περιβϊλλον.  
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χήμα 3.6 Ανάλυςη των διαδικαςιών ροήσ για τισ διαδικαςίεσ διαχείριςησ δεξιοτήτων ςτο 
πλαίςιο που προτείνει ο Gilbert Paquette 

 

Μύα ακόμα προςϋγγιςη εύναι αυτό του ϋργου, “MATURE”. Σο ϋργο ςτοχεύει ςτην καθιϋρωςη των 
βϊςεων για να γύνουν πιο ώριμεσ οι διαδικαςύεσ ωρύμανςησ εντόσ των οργανιςμών, ϋτςι ώςτε να 
αυξϊνεται και η ευελιξύα αυτών. Για να το πραγματοποιόςει αυτό, το MATURE θα καθιερώςει μια 
βϊςη για την κατανόηςη των διαδικαςιών ωρύμανςησ, των περιοριςμών τουσ και των 
δυνατοτότων τουσ. Αυτό θα γύνει μϋςω εμπειρικών μελετών ςτισ ςύγχρονεσ πρακτικϋσ και τουσ 
παρϊγοντεσ κινότρων, όπωσ και των δραςτηριοτότων μοντελοπούηςησ που χρηςιμοποιούν 
ςχετικϋσ θεωρύεσ μϊθηςησ, ωσ αποτϋλεςμα θεωριών τησ οργανωςιακόσ μϊθηςησ και τησ γνωςτικόσ 
ψυχολογύασ.  

Επύςησ, το ϋργο θα αναπτύξει επαναχρηςιμοποιόςιμεσ υπηρεςύεσ και ϋνα πλαύςιο κοινόσ υποδομόσ 
για αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ, καθώσ και για την αλληλεπύδραςη και τισ εξαρτόςεισ μεταξύ αυτών.  Για να 
μπορούν αυτϋσ οι υπηρεςύεσ να χρηςιμοποιούνται από τα μϋλη ενόσ οργανιςμού, θα αναπτύξει 
περιβϊλλοντα για τον εργϊτη τησ γνώςησ (ϋνα Προςωπικό Περιβϊλλον Μϊθηςησ και Ωρύμανςησ) 
και για τον οργανιςμό (ϋνα Οργανωςιακό Περιβϊλλον Ωρύμανςησ που επιτρϋπει την καθοδόγηςη 
για τισ διαδικαςύεσ ωρύμανςησ). Σα παραπϊνω εργαλεύα, υπηρεςύεσ και περιβϊλλοντα ςτοχεύουν 
ςτισ εξόσ περιοχϋσ, κατηγοριοποιημϋνεσ ανϊλογα με τουσ διϊφορουσ τύπουσ γνωςιακών πόρων: 
περιεχόμενο, ςημαςιολογύα και διαδικαςύεσ.   

Περιεχόμενο 

 Μη κατανοητό περιεχόμενο. Σο προςωποποιημϋνο περιεχόμενο εύναι ςυχνϊ μόνο για 
προςωπικό χρόςη και δυςνόητο από τουσ υπόλοιπουσ. Με επιπρόςθετα μϋτρα όπωσ η 
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περαιτϋρω επεξεργαςύα και η καλύτερη ςημαςιολογικό αναπαρϊςταςη μπορεύ να αυξηθεύ 
ςημαντικϊ η ςημαςύα αυτού του περιεχομϋνου για τουσ υπόλοιπουσ μαθητϋσ. Σο πλαύςιο 
που προτεύνει το MATURE ςτοχεύει ςτο να υποςτηρύξει την περαιτϋρω επεξεργαςύα του 
περιεχομϋνου ϋτςι ώςτε να γύνει πιο κατανοητό από τουσ υπόλοιπουσ εργϊτεσ τησ γνώςησ.  

 Κρυμμένο ςχετικό περιεχόμενο. Σο περιεχόμενο αναπτύςςεται και ενημερώνεται διαρκώσ. 
Σο περιεχόμενο το οπούο εύναι ςχετικό για ϊλλουσ θα πρϋπει να εύναι ορατό από τισ ομϊδεσ 
ενδιαφερομϋνων. Παρόλ’αυτϊ για τον δημιουργό περιεχομϋνου δεν εύναι ςυχνϊ προφανϋσ 
ποιο περιεχόμενο εύναι ςχετικό ςε ποια ομϊδα.  Σο πλαύςιο που προτεύνει το MATURE 
παρϋχει υπηρεςύεσ αναγνώριςησ και ενημϋρωςησ οι οπούεσ ανιχνεύουν τϋτοιο περιεχόμενο 
και το κϊνουν ορατό ςε ϊλλουσ, ενςωματώνοντασ τεχνολογύεσ για ςυνεργατικό 
επεξεργαςύα.  . 

ημαςιολογία 

 Έλλειψη ςημαςιολογικών προτύπων. Οι εργϊτεσ τησ γνώςησ βλϋπουν τον κόςμο με 
διϊφορουσ τρόπουσ. Αυτό αντιπροςωπεύεται ςτισ διϊφορεσ ςημαςιολογικϋσ δομϋσ οι 
οπούεσ ςυχνϊ ϋρχονται ςε ςύγκρουςη μεταξύ τουσ.  Παρολ’αυτϊ, τούτο εμπεριϋχει τα 
ςτοιχεύα τησ επικοινωνύασ και τησ κατανόηςησ. Σο πλαύςιο που προτεύνει το MATURE 
παρϋχει υπηρεςύεσ που ανιχνεύουν ςημαςιολογικϋσ ομοιότητεσ προςωπικών δομών και 
υποςτηρύζει τισ αμοιβαύεσ τροποποιόςεισ.  

 Διφορούμενεσ τυπικέσ δομέσ. Οι τυπικϋσ  ςημαςιολογικϋσ δομϋσ μπορούν να βοηθόςουν τουσ 
εργϊτεσ γνώςησ να βρουν γρηγορότερα το διαθϋςιμο περιεχόμενο που αναζητούν. 
Παρολ’αυτϊ, η εκμϊθηςη τησ χρόςησ αυτών των τυπικών δομών απαιτεύ την κατανόηςη 
τουσ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ςυνεπόσ για όλο τον οργανιςμό. υχνϊ αυτό δεν εύναι 
δυνατόν και απαιτεύται ςυνεργατικόσ ςυντονιςμόσ. Σο πλαύςιο που προτεύνει το MATURE 
ϋχει ωσ ςτόχο να βοηθόςει τουσ εργϊτεσ τησ γνώςησ να ςυμφωνόςουν ςτισ ςημαςιολογικϋσ 
δομϋσ παρϋχοντασ χώρουσ διαπραγμϊτευςησ ολοκληρωμϋνουσ ςτα εργαςιακϊ τουσ 
περιβϊλλοντα.  

Διαδικαςίεσ 

 Έλλειψη καταγραφήσ πρακτικών εργαςίασ. Οι δραςτηριότητεσ των εργατών γνώςησ εύναι ο 
πραγματικόσ πυρόνασ ενόσ οργανιςμού ό δικτύου. Γι’αυτό η εμπειρύα των εργατών γνώςησ 
θα πρϋπει να γύνεται διαθϋςιμη ςτουσ ϊλλουσ. Σο ϋργο MATURE ςτοχεύει ςτην παροχό ενόσ 
προςωπικού περιβϊλλοντοσ μϊθηςησ το οπούο θα περιλαμβϊνει την καταγραφό των 
εργαςιακών δραςτηριοτότων και εργαλεύα για την επεξεργαςύα αυτών ςε μορφό 
περύληψησ και την διαθεςιμότητα τουσ προσ τουσ υπόλοιπουσ. 

 Ευελιξία των οργανιςμών.  Οι οργανιςμού ϋχουν την φυςικό τϊςη να δημιουργούν μόνιμεσ 
δομϋσ. Αυτό εύναι απαραύτητο για να πετύχουν αποτελεςματικότητα αλλϊ δεν θα πρϋπει να 
εμποδύζει την ανϊπτυξη των επιχειρόςεων. Σο πλαύςιο του MATURE  θα παρϋχει ενημϋρωςη 
και ανϊλυςη των υπηρεςιών προσ τουσ διοικούντεσ, τουσ υπεύθυνουσ διαδικαςιών, τουσ 
μηχανικούσ οντολογιών και ϊλλα μϋλη του οργανιςμού.  

υνολικότερα, το πλαύςιο που προτεύνει το MATURE περιλαμβϊνει:  

 Σην ανϊλυςη πρακτικών ωρύμανςησ που προϋρχονται από τον πραγματικό κόςμο γενικό 
νοητικό μοντϋλο τησ διαδικαςύασ ωρύμανςησ τησ γνώςησ και των ειδικοτότων των 
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διαφόρων τύπων γνώςησ (περιεχόμενο, διαδικαςύεσ, ςημαςιολογύα), την παρούςα 
κατϊςταςη πρακτικόσ, πώσ θα ϋπρεπε να υλοποιεύται και πώσ να ξεπερνιούνται 
προβλόματα (κυρύωσ κινότρων και κοινωνικϊ)  

 Ένα Προςωπικό Περιβϊλλον Μϊθηςησ και Ωρύμανςησ, ολοκληρωμϋνο ςτο εργαςιακό 
περιβϊλλον, το οπούο θα ενθαρρύνει τον εργαζόμενο να εκτελεύ διαδικαςύεσ ωρύμανςησ (οι 
οπούεσ περιλαμβϊνουν ςτοιχεύα περιεχομϋνου, διαδικαςιών και ςημαςιολογύασ)  εύτε εντόσ 
εύτε εκτόσ κοινοτότων 

 Ένα Οργανωςιακό Περιβϊλλον Μϊθηςησ και Ωρύμανςησ, το οπούο επιτρϋπει την ανϊλυςη 
και ϋναρξη δραςτηριοτότων κοινότητασ (αποτελούμενεσ από ςτοιχεύα περιεχομϋνου, 
διαδικαςιών, και ςημαςιολογύασ), ενεργοποιώντασ τισ διαδικαςύεσ καινοτομύασ και 
εφαρμόζοντασ ςτρατηγικϋσ καθοδόγηςησ  

 Επαναχρηςιμοποιήςιμεσ Τπηρεςίεσ Ωρίμανςησ οι οπούεσ δημιουργούν ενημερώςεισ για 
δραςτηριότητεσ ςχετικϋσ με την ωρύμανςη οι οπούεσ προϋρχονται εύτε από την κοινότητα 
εύτε από ιδιώτη, που βοηθούν ςτο χτύςιμο ομοφωνύασ (που αποτελεύται από ςτοιχεύα 
περιεχομϋνου, διαδικαςιών και ςημαςιολογύασ)  

Οι παραπϊνω ςτόχοι υλοποιούνται από το ςύςτημα που προτεύνει το MATURE όπωσ φαύνεται ςτο 
παρακϊτω ςχόμα. Σο προςωπικό περιβϊλλον μϊθηςησ και ωρύμανςησ ολοκληρώνεται ςτο 
εργαςιακό περιβϊλλον του κϊθε εργϊτη τησ γνώςησ, το οπούο αποτελεύται από διαςυνδεδεμϋνα 
εργαλεύα, ϋτςι ώςτε να του επιτρϋπει να ςυμμετϋχει ςε ςυμμετοχικϋσ διαδικαςύεσ ωρύμανςησ. Σα 
οργανωςιακϊ περιβϊλλοντα μϊθηςησ και ωρύμανςησ επιτρϋπουν ςτουσ εκπρόςωπουσ του 
οργανιςμού, όπωσ οι εκπαιδευτϋσ προςωπικού, οι διαχειριςτϋσ γνώςησ, οι ειδικού ςε ςυγκεκριμϋνα 
θϋματα, να αναλύςουν τισ δραςτηριότητεσ τησ κοινότητασ βαςιζόμενοι ςτισ υπηρεςύεσ ωρύμανςησ. 
Αυτϋσ οι υπηρεςύεσ και τα περιβϊλλοντα διαςυνδϋονται μϋςω του διαύλου γνώςησ με τα εταιρικϊ 
ςυςτόματα, τα οπούα περιλαμβϊνουν ςχετικϊ ςτοιχεύα, π.χ. ςτοιχεύα γνώςησ και περιεχομϋνου.  
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χήμα 3.7 Σο πλαίςιο που προτείνει το ερευνητικό έργο «Mature» 
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3.3 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ Ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Παρακϊτω αναλύεται η χρόςη οντολογιών ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων και 
ςυγκεκριμϋνα οι προτϊςεισ των Sicilia και Naeve, των ερευνητικών ϋργων “Prolix”, 
“TenCompetence”, “MATURE” και του Gilbert Paquette. 

3.3.1 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟΤ SICILIA ΚΑΙ NAEVE 

Οι Sicilia και Naeve, εύναι υπϋρ τησ χρόςησ οντολογιών και τεχνολογιών ςημαςιολογικού ιςτού 
ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων, καθώσ και τησ χρόςησ γλωςςών περιγραφόσ οντολογιών 
για την περιγραφό των μεταδεδομϋνων των αντικειμϋνων μϊθηςησ (Sicilia & Garcia, 2005), μιασ και 
θεωρούν ότι αυτό παρϋχει δύο ςημαντικϊ πλεονεκτόματα. Σο πρώτο εύναι ότι οι γλώςςεσ αυτϋσ 
παρϋχουν φορμαλιςμούσ αναπαρϊςταςησ τησ γνώςησ για την περιγραφό των μεταδεδομϋνων, οι 
οπούοι εύναι πλουςιότεροι από την χρόςη απλού κειμϋνου, XML, ό ακόμα και RDF. Εδώ το 
πλεονϋκτημα εύναι το αποτϋλεςμα τησ χρόςησ περιγραφικών λογικών, αντύ τησ απλόσ μορφόσ 
δομημϋνων δεδομϋνων ςε XML μορφό ό RDF, η οπούα εύναι μια πολύ λιγότερο περιγραφικό γλώςςα 
από την DAML+OIL ό την OWL. Σο δεύτερο πλεονϋκτημα εύναι ότι η χρόςη οντολογιών μπορεύ να 
παρϊξει ςυνϋργειεσ με τισ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ που λαμβϊνουν χώρα ςτον ευρύτερο χώρο του 
ςημαςιολογικού ιςτού. Η πιο ςημαντικό από αυτϋσ τισ ςυνϋργειεσ μπορεύ να προϋρχεται από την 
διαθεςιμότητα κοινών οντολογιών ςε πολλούσ τομεύσ, μαζύ με εργαλεύα για την ανϊπτυξη 
ςυςτημϊτων που μπορούν να τισ εκμεταλλευτούν για διϊφορεσ «ϋξυπνεσ» ςυμπεριφορϋσ. Επύςησ, 
μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ η προςϋγγιςη που προςανατολύζεται ςτισ δραςτηριότητεσ ςε ςυνδυαςμό 
με τισ οντολογύεσ, όπωσ περιγρϊφηκε από τον Sicilia (Sicilia, 2006).  Οι δεξιότητεσ μπορούν επύςησ 
να περιγραφούν μϋςω οντολογιών (Sicilia, 2005). Έτςι, μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν μαζύ οι 
οντολογύεσ περιγραφόσ των δεξιοτότων και των αντικειμϋνων μϊθηςησ, ςε ϋνα κοινό πλαύςιο μιασ 
προςϋγγιςησ βαςιζόμενησ ςτισ δεξιότητεσ.  

3.3.2 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ PROLIX 

Παρακϊτω αναλύεται ο τρόποσ χρόςησ των οντολογιών ςτην προςϋγγιςη που προτεύνει το ϋργο 
Prolix.  Σο ϋργο ςτην προςϋγγιςη που προτεύνει χρηςιμοποιεύ μύα οντολογύα για ανϊλυςη 
δεξιοτότων, η οπούα εύναι μια οντολογύα ςυναφούσ περιεχομϋνου (context ontology). την ουςύα 
πρόκειται για μια οντολογύα η οπούα παύζει τον ρόλο του ςυναφούσ περιεχομϋνου για μια ϊλλη 
οντολογύα.  Πριν την ϋναρξη των εργαςιών εύχε υποτεθεύ ότι τα μοντϋλα επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών θα παρόγαγαν αρκετούσ πόρουσ για να χτιςτούν οντολογύεσ ςυναφούσ περιεχομϋνου. 
Παρόλ'αυτϊ, αυτό δεν υπόρξε δυνατό μιασ και τα επιχειρηςιακϊ μοντϋλα διαδικαςιών δεν όταν 
αρκετϊ αναλυτικϊ για να μοντελοποιόςουν τισ επιχειρηςιακϋσ ςημαςιολογύεσ ςε μορφό οντολογύασ. 
Έτςι, αποφαςύςτηκε να ακολουθηθεύ μια αρχιτεκτονικό βαςιςμϋνη ςτισ οντολογύεσ κυρύωσ όμωσ 
για να υπϊρχει γόνιμο ϋδαφοσ για μελλοντικϋσ επεκτϊςεισ και εργαςύα. 

χετικϊ με την εφαρμογό τησ οντολογύασ,   περιγρϊφονται τρύα κύρια ςυςτατικϊ ςτοιχεύα: 

- Ένασ οντολογικόσ server, όπου αποθηκεύονται οι οντολογύεσ 
- To DogTagger, με το οπούο ετικετοποιεύται ςημαςιολογικϊ ϋνα επιχειρηςιακό αντικεύμενο 
- Ένασ υπολογιςτόσ ςημαςιολογικόσ απόςταςησ, ο οπούοσ ςυγκρύνει δύο οντολογικϋσ 

περιγραφϋσ 
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Για να αναπτυχθεύ η οντολογύα χρηςιμοποιόθηκε η μϋθοδοσ Dogma-Messa, [Tang, Y., 2008],  η 
οπούα επιτρϋπει την ςταδιακό ανϊπτυξη οντολογιών μϋςω κοινοτότων. Η εφαρμογό των 
οντολογιών μπορεύ να περιγραφεύ ςυνοπτικϊ ωσ: 

- Η κατανόηςη των δεδομϋνων και των διαδικαςιών με οντολογικούσ όρουσ 
- Η ςύγκριςη και καταλογογρϊφηςη των δεδομϋνων και των διαδικαςιών με οντολογικούσ 

όρουσ 

Η οντολογύα ανϊλυςησ δεξιοτότων ϋχει ςχεδιαςτεύ αρχιτεκτονικϊ από πϋντε δομικϊ ςτοιχεύα 
προδιαγραφών (μπλοκσ). Κϊθε μπλοκ ςτοχεύει ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ τησ ςημαςιολογικόσ 
μοντελοπούηςησ. υγκεκριμϋνα: 

- Η Βϊςη (Basis) εντοπύζει τα νοητικϊ αντικεύμενα και τισ τυπολογικϋσ ςχϋςεισ 
- Οι Τποθϋςεισ (Assertions), δημιουργούν υποθϋςεισ για το πώσ αλληλεπιδρούν τα νοητικϊ 

αντικεύμενα μεταξύ τουσ 
- Σο Θϋματα (Topics) ομαδοποιούν τισ ςχϋςεισ και τισ υποθϋςεισ ςε τοπικούσ χϊρτεσ 

ευρύτερα επαναχρηςιμοποιόςιμων μονϊδων. 
- Οι Εφαρμογϋσ (Applications) επιλϋγουν, περιορύζουν και προςδύδουν περιεχόμενο ςε 

θϋματα, ςχϋςεισ και υποθϋςεισ, ώςτε να μορφοποιηθούν περιγραφϋσ για τα επιχειρηςιακϊ 
δεδομϋνα και τισ διαδικαςύεσ ςε ςχϋςη με την ςημαςιολογύα ςυγκεκριμϋνων εφαρμογών. 

- Σα τιγμιότυπα (Instances), παραθϋτουν ςυγκεκριμϋνεσ αναφορϋσ ό τιμϋσ νοητικών 
αντικειμϋνων, ςχϋςεων και υποθϋςεων. 

 

χήμα 3.8 Σα δομικά ςτοιχεία τησ οντολογίασ ανάλυςησ δεξιοτήτων  

 

την πρϊξη, η οντολογύα ανϊλυςησ δεξιοτότων χρηςιμοποιεύται για τον υπολογιςμό του χϊςματοσ 
δεξιοτότων μεταξύ του επιθυμητού και του διαθϋςιμου επιπϋδου μιασ δεξιότητασ.  Η λογικό τησ 
οντολογύασ ςυναφούσ περιεχόμενου εύναι καταρχόν να αποςυνδϋςει την οντολογύα δεξιοτότων από 
το επιχειρηςιακό περιεχόμενο, ςτο οπούο αναλύονται, μετρούνται και αναπτύςςονται οι δεξιότητεσ 
που χρηςιμοποιούνται. Η οντολογύα δεξιοτότων θα πρϋπει να εύναι γενικότερη και 
επαναχρηςιμοποιόςιμη ςε διαφορετικούσ χώρουσ, εφαρμογϋσ και ςυςτόματα περιεχομϋνου. Ο 
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δεύτεροσ λόγοσ εύναι ότι η οντολογύα ςυναφούσ περιεχομϋνου θα πρϋπει να εύναι γενικό και 
επαναχρηςιμοποιόςιμη ϋτςι ώςτε να μπορεύ να ςυνεργαςτεύ νοηματικϊ με διϊφορα ςημαςιολογικϊ 
μοντϋλα (διαφορετικϋσ οντολογύεσ δεξιοτότων ό οντολογύεσ διαφορετικϋσ από αυτϋσ των 
οντολογιών δεξιοτότων). Ο τρύτοσ λόγοσ εύναι ότι η οντολογύα ςυναφούσ περιεχομϋνου μπορεύ να 
εύναι ϋνασ μηχανιςμόσ απόδοςησ νοόματοσ ςε διϊφορουσ υπολογιςμούσ (παραμετροποιόςιμοι 
υπολογιςμού του ύδιου ςημαςιολογικού μοντϋλου). Σϋλοσ, με τισ διαχωριςμϋνεσ οντολογύεσ 
δεξιοτότων και του ςυναφούσ περιεχομϋνου για την χρόςη τουσ, η αλληλεπύδραςη τουσ και το 
λογικό τουσ interface μπορεύ να υλοποιηθεύ ακριβώσ και για την ςημαςιολογικό περιγραφό και για 
τον υπολογιςμό.  Μύα οντολογύα δεξιοτότων με ςυναφϋσ περιεχόμενο εύναι μια οντολογύα 
εφαρμογόσ ςχετικόσ με δεξιότητεσ (μια οντολογύα ςυγκεκριμϋνη και ςτο επιχειρηςιακό 
περιεχόμενο και ςτην οντολογικϊ βαςιζόμενη επεξεργαςύα).  

 

 

χήμα 3.9 υναφέσ περιεχόμενο οντολογιών  

Σα ϋξι θεματικϊ ςτοιχεύα τα οπούα αναφϋρονται ςτην οντολογύα δεξιοτότων εύναι: 

- Πρόςωπο 
- Φρόςη (εργαλεύου) 
- Εργαλεύο 
- Δρϊςη (με Σρόπο) 
- Αλληλεπύδραςη (με Σρόπο) 
- Αντικεύμενο 
- Σρόποσ 
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χήμα 3.10 Θέματα τησ οντολογίασ δεξιοτήτων  

Η ςημαςιολογύα αυτών μπορεύ να περιγραφεύ ωσ: 

Σα Πρόςωπα Δρουν ό Αλληλεπιδρούν με Αντικείμενα μϋςω Εργαλείων ό Σρόπων 

Η ομϊδα ανϊπτυξησ του Prolix θεωρεύ ότι η χρόςη οντολογιών ϋχει το πλεονϋκτημα ότι η 
ςημαςιολογικό  ςόμανςη των αντικειμϋνων επιτρϋπει την διαλειτουργικότητα μεταξύ 
διαφορετικών ςυςτημϊτων ςτην χρόςη και κατανόηςη των αντικειμϋνων και διαδικαςιών των 
ςυςτημϊτων. Η ςημαςιολογύα που παρϋχεται από τισ οντολογύεσ χώρου δεύχνει τον δρόμο για πιο 
ϋξυπνα ςυςτόματα και για την επόμενη γενιϊ του ύντερνετ. Από την ϊλλη πλευρϊ, οι 
ςημαςιολογικού πόροι απαιτούν πολύ περιςςότερο χρόνο για να αναπτυχθούν και να διατηρηθούν. 
Αυτό οφεύλεται κυρύωσ ςτον ευρύ ςκοπό τησ ςημαςιολογικόσ μοντελοπούηςησ. Απαιτεύται η 
ςυλλογό μεγϊλησ ποςότητασ πληροφοριών και αρκετόσ χρόνοσ για την επεξεργαςύα και 
μοντελοπούηςη τουσ. Επύςησ, τα μαθόματα που πόραν από την ανϊπτυξη οντολογύασ δεξιοτότων 
εύναι: 

- Εύναι δυνατό η μοντελοπούηςη του ςυναφούσ περιεχομϋνου ανεξϊρτητα των δεξιοτότων 
- Μύα τοπικό οντολογύα η οπούα παύζει τον ρόλο του ςυναφούσ περιεχομϋνου μπορεύ να 

προςθϋςει περαιτϋρω διαςτϊςεισ ςτον υπολογιςμό τησ ςημαςιολογικόσ απόςταςησ, κατϊ 
την ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων. 

- Η χρόςη πολλαπλών οντολογιών διαφοροποιημϋνων από τισ διϊφορεσ λειτουργύεσ τουσ 
ςτην ανϊλυςη δεξιοτότων, μπορεύ να προςφϋρει προςτιθϋμενη αξύα. 

 

3.3.3 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟ TENCOMPETENCE 

O ςτόχοσ του ϋργου εύναι να αναπτύξει ϋνα ευρωπαώκό δύκτυο για την δια βύου ανϊπτυξη 
δεξιοτότων, μϋςω τησ δημιουργύασ τησ απαραύτητησ τεχνικόσ και οργανωτικόσ υποδομόσ. Η 
υποδομό θα χρηςιμοποιεύ τεχνολογύεσ ανοιχτού κώδικα, βαςιςμϋνεσ ςε πρότυπα. Σο βαςικό 
εργαλεύο που αναπτύςςεται εύναι ο Προςωπικόσ Διαχειριςτόσ Δεξιοτότων (Personal Competence 
Manager), μϋςω του οπούου ο χρόςτησ ϋχει πρόςβαςη ςε εργαλεύα για να οργανώςει την ςυμμετοχό 
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και την ςυγγραφό προγραμμϊτων ανϊπτυξησ δεξιοτότων μϋςω κοινωνικών δικτύων που 
επικεντρώνονται ςτην ανϊπτυξη δεξιοτότων.  Σο ςύςτημα βοηθϊει τον χρόςτη να διαχειριςτεύ την 
πολυπλοκότητα που εμπεριϋχουν τα παραπϊνω, δύνοντασ του την δυνατότητα να ϋχει πρόςβαςη 
και να διαχειρύζεται όλεσ τισ διαφορετικϋσ πηγϋσ μϋςω ενόσ περιβϊλλοντοσ.   Η πρώτη ϋκδοςη του 
εργαλεύου αυτού εύναι μια εφαρμογό Java η οπούα προγραμματύςτηκε με το Eclipse Rich Client 
Platform. Φρηςιμοποιεύ εξειδικευμϋνεσ υπηρεςύεσ των εξυπηρετητών του TENCompetence καθώσ 
και κοινϊ διαθϋςιμεσ υπηρεςύεσ. Κϊποιεσ από αυτϋσ τισ υπηρεςύεσ εύναι:  

 Αποθετόρια Αντικειμϋνων Μϊθηςησ ςε πρωτοβουλύεσ για την κοινό χρόςη τησ γνώςησ  

 Συπικϋσ και Άτυπεσ δραςτηριότητεσ μϊθηςησ και μονϊδεσ μϊθηςησ  

 Συπικϊ και Άτυπα προγρϊμματα ανϊπτυξησ δεξιοτότων  

 Πρϊκτορεσ λογιςμικού οι οπούοι παρϋχουν ςτον χρόςτη ςυγκεκριμϋνεσ υπηρεςύεσ όπωσ 
υποςτόριξη πλοόγηςησ, αποτύμηςη κτλ.  

Ο Προςωπικόσ Διαχειριςτόσ Δεξιοτότων διευκολύνει την δημιουργύα Δικτύων Ανϊπτυξησ 
Δεξιοτότων, καθϋνα από τα οπούα ςχετύζεται με ϋνα χώρο (π.χ. δύκτυο οπτικών, υγεύασ, υδραυλικών 
κτλ). Κϊθε δύκτυο μπορεύ να αναπτύξει και να δημοςιεύςει το πλαύςιο δεξιοτότων που πληρού τα 
κριτόρια που εύναι απαραύτητα για την επύδειξη δεξιότητασ ςτον χώρο. Κϊθε χρόςτησ μπορεύ να 
εγκαταςτόςει και να λειτουργόςει ϋνα νϋο δύκτυο οποιαδόποτε ςτιγμό, χωρύσ να χρειϊζεται 
ϋγκριςη και μπορεύ να προςκαλϋςει οποιονδόποτε να ςυμμετϊςχει. Σο ςύςτημα μπορεύ να τρϋχει 
προγρϊμματα Ανϊπτυξησ Δεξιοτότων τα οπούα μπορεύ να πραγματοποιόςει ο χρόςτησ ϋτςι ώςτε να 
αποκτόςει τα απαιτούμενα επύπεδα δεξιοτότων. Σα προγρϊμματα αποτελούνται από 
δραςτηριότητεσ μϊθηςησ ό μονϊδεσ εκπαύδευςησ οι οπούεσ μπορούν να διαμοιραςτούν ςτο δύκτυο. 
Οι δραςτηριότητεσ ανϊπτυξησ δεξιοτότων και οι μονϊδεσ εκπαύδευςησ ςυμπεριλαμβϊνουν πηγϋσ 
γνώςεισ οι οπούεσ εύναι διαθϋςιμεσ ςε οποιονδόποτε βρύςκεται ςτο δύκτυο.  

Σα μϋλη του δικτύου εύναι «εκπαιδευόμενοι», καθώσ και πϊροχοι δραςτηριοτότων και πηγών 
ανϊπτυξησ δεξιοτότων.  

Σο TenCompetence δεν χρηςιμοποιεύ ςτο μοντϋλο του οντολογύα δεξιοτότων per se και η χρόςη 
των οντολογιών γύνεται για τισ δραςτηριότητεσ μϊθηςησ, όπωσ και θα αναλυθεύ ςτη ςυνϋχεια. 

 

3.3.4 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ GILBERT PAQUETTE 

τη ςυνϋχεια αναλύεται η οντολογύα δεξιοτότων που προτεύνει ο Gilbert Paquette, [Paquette, G., 
2007]. Ο Gilbert θεωρεύ ότι οι δεξιότητεσ εξυπηρετούν ςτην επιςόμανςη των πηγών, εύτε 
ανθρώπινων εύτε ςε μορφό κϊποιου μϋςου, παρϋχοντασ τουσ ςημαςιολογικό ερμηνεύα ςε ςχϋςη με 
τισ γνώςεισ και τισ ικανότητεσ που ϋχουν ό εμπεριϋχουν. Αυτϋσ οι επιςημϊνςεισ μπορούν να  
αντιπροςωπεύουν τα προαπαιτούμενα για την επύτευξη μιασ εργαςύασ, ό να εύναι το αποτϋλεςμα 
τησ πραγματοπούηςησ μιασ εργαςύασ.  Μπορούν επύςησ να δηλωθούν ωσ κατεχόμενεσ από την πηγό 
την οπούα επιςημαύνουν. Κϊθε δεξιότητα αποτελεύται από μύα δόλωςη δεξιότητασ, ακριβώσ μια 
γενικό ικανότητα η οπούα μπορεύ να χαρακτηριςτεύ με δεύκτεσ απόδοςησ και τουλϊχιςτον μύα 
γνωςτικό οντότητα. Η δόλωςη δεξιότητασ εύναι μια φρϊςη η οπούα αναφϋρεται ςε ϊλλα ςτοιχεύα, η 
οπούα αναφϋρει ότι η γενικό ικανότητα μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτο γνωςτικό αντικεύμενο. Σο 
παρακϊτω ςχόμα παρουςιϊζει την προτεινόμενη οντολογύα δεξιοτότων. 
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χήμα 3.11 Προτεινόμενη οντολογία δεξιοτήτων από τον Gilbert Paquette 

Σα ορθογώνια αντιπροςωπεύουν κλϊςεισ, τα εξϊγωνα αντιπροςωπεύουν ιδιότητεσ οι οπούεσ 
ςυνδϋονται με τον τομϋα με ειςερχόμενουσ ό εξερχόμενουσ ςυνδϋςμουσ (R). Οι ςύνδεςμοι S από την 
μύα κλϊςη ςε μύα ϊλλη ςημαύνουν ότι η πρώτη εύναι υπό-κλϊςη τησ δεύτερησ.  

Σο γνωςτικό κομμϊτι τησ δεξιότητασ μπορεύ να εύναι μύα ϋννοια, διαδικαςύα, αρχό ό ϋνα γεγονόσ το 
οπούο επιλϋγεται ςε μύα οντολογύα χώρου. το προφύλ δεξιότητασ για ϋνα επϊγγελμα, όπωσ η 
νοςηλευτικό, το γνωςτικό αυτό κομμϊτι μπορεύ να επιλεγεύ με μύα περιγραφό γεγονότων, εννοιών, 
διαδικαςιών και αρχών που ςχετύζονται με την υγεύα και εύναι δομημϋνεσ ςύμφωνα με αυτόν. ε 
ϋνα προφύλ δεξιοτότων για παραγωγούσ πολυμϋςων, η γνωςτικό οντότητα μπορεύ να εύναι 
τεχνικϋσ, μϋθοδοι, αντικεύμενα ό προώόντα από τον χώρο των πολυμϋςων. Γενικότερα, θεωρεύται 
ότι η οντολογύα δεξιοτότων επεκτεύνεται από μύα οντολογύα χώρου από την οπούα το γνωςτικό 
μϋροσ ϋχει επιλεγεύ ωσ κλϊςη (ϋννοια) ό ξεχωριςτό κομμϊτι τησ οντολογύασ. 

Η γενικό ικανότητα εύναι μια διαδικαςύα η οπούα μπορεύ να εφαρμοςτεύ ςτην γνώςη ςε 
περιςςότερουσ από ϋναν χώρουσ εφαρμογόσ, για παρϊδειγμα για την κατανόηςη, απομνημόνευςη, 
ανϊλυςη, ςύνθεςη ό εκτύμηςη αντικειμϋνων γνώςησ. Περιγρϊφεται από ϋνα ρόμα δρϊςησ, μερικϋσ 
φορϋσ με δεύκτεσ απόδοςησ όπωσ «ςε νϋεσ καταςτϊςεισ» ό «χωρύσ βοόθεια», οι οπούοι βοηθούν να 
γύνει η ικανότητα πιο ςυγκεκριμϋνη, ενώ παραμϋνει διακριτό από τον χώρο εφαρμογόσ. Επύςησ, η 
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γενικό ικανότητα επιλϋγεται από μύα οντολογύα γενικών ικανοτότων, η οπούα θεωρεύται επϋκταςη 
τησ οντολογύασ δεξιοτότων.  

Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει δεύγματα δεξιοτότων από διαφορετικϋσ πηγϋσ και το πώσ 
μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ςτην οντολογύα δεξιοτότων.  

 

Πηγή Δήλωςη Δεξιότητασ Γενική Ικανότητα Γνωςτική Οντότητα 
Προφύλ ANCI για 
νοςοκόμεσ 

Διαθϋτει γνώςη τησ 
νομοθεςύασ για την 
πρακτικό τησ 
νοςηλευτικόσ 

Εφαρμογό Αυςτραλιανόσ νόμοσ 
ςχετικόσ με την 
πρακτικό τησ 
νοςηλευτικόσ 

Προφύλ ANCI για 
νοςοκόμεσ 

Αναλύει και ερμηνεύει 
με ακρύβεια τα 
δεδομϋνα 

Ανϊλυςη χωρύσ λϊθη Δεδομϋνα νοςηλεύασ 
αςθενούσ 

Παραγωγόσ 
Πολυμϋςων 

Ικανότητα να εκτιμϊ 
την δυνατότητα 
εκτϋλεςησ ενόσ ϋργου 

Εκτύμηςη Περιγραφό ϋργου 

Παραγωγόσ 
Πολυμϋςων 

Ικανότητα να πεύθει Επιρροό Μϋλη ομϊδασ και 
πελϊτεσ 

MEQ – Δεξιότητεσ 
Υοιτητών 

Δυνατότητεσ 
Ανϊλυςησ και 
ςύνθεςησ 

Ανϊλυςη και ύνθεςη Όλοι οι ειδικού ςτα 
μαθόματα 

MEQ – Δεξιότητεσ 
Υοιτητών 

Εφαρμογό ςτην 
καθημερινό ζωό των 
κανόνων τησ ζωόσ 
ςτην κοινωνύα 

Εφαρμογό ςτην 
καθημερινό ζωό 

Κανόνεσ τησ ζωόσ ςτην 
κοινωνύα 

Διδαςκαλύα 
Δεξιοτότων 

Λειτουργεύ ςτο 
πλαύςιο των νόμων και 
των κανονιςμών 

Εφαρμογό Νόμοι που διϋπουν την 
εκπαιδευτικό 
διαδικαςύα 

Διδαςκαλύα 
Δεξιοτότων 

χεδιϊζει ςτοχευόμενα 
προγρϊμματα για να 
επιτύχει τα επιθυμητϊ 
αποτελϋςματα 
μϊθηςησ 

ύνθεςη Προγρϊμματα 
μϊθηςησ 

Προφύλ Ικανοτότων 
Πληροφορύασ 

Εντοπύζει πηγϋσ 
ϊντληςησ 
πληροφορύασ 

Εντοπιςμόσ Σύποι και μορφϋσ 
πηγών πληροφορύασ 

Προφύλ Ικανοτότων 
Πληροφορύασ 

Καθορύζει εϊν η αρχικό 
αναζότηςη πρϋπει να 
επαναληφθεύ 

Εκτύμηςη Αναζότηςη 
πληροφορύασ 

Πίνακασ 3.1 Παραδείγματα προφίλ δεξιοτήτων  

τη ςυνϋχεια ο Paquette επεκτεύνει την οντολογύα δεξιοτότων με το δομικό ςτοιχεύο τησ γενικόσ 
ικανότητασ για μια απαύτηςη δεξιότητασ. Η βϊςη αυτόσ τησ υπο-οντολογύασ εύναι μια ταξονομύα 
γενικών ικανοτότων η οπούα παρουςιϊζει όλο και περιςςότερο εξειδικευμϋνεσ κλϊςεισ νοητικών 
διαδικαςιών (όπωσ απομνημόνευςη, ανϊλυςη, εκτύμηςη) οι οπούεσ μπορούν να εφαρμοςτούν ςε 
διαφορετικούσ γνωςτικούσ τομεύσ. Κϊθε κλϊςη γενικόσ ικανότητασ ομαδοποιεύ τισ δραςτηριότητεσ 
των ατομικών διαδικαςιών μϊθηςησ.  
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Η κατοχό μιασ γενικόσ ικανότητασ ςημαύνει ότι ο εκπαιδευόμενοσ μπορεύ να λύςει τα προβλόματα 
τησ αντύςτοιχησ κλϊςησ. Για παρϊδειγμα, εϊν ο εκπαιδευόμενοσ κατϋχει την ικανότητα διϊγνωςησ ό 
κατηγοριοπούηςησ, αυτό ςημαύνει ότι μπορεύ να λύςει προβλόματα διϊγνωςησ ό κατηγοριοπούηςησ 
με ϋναν βαθμό επιδεξιότητασ.  Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει την προτεινόμενη ταξονομύα 
ικανοτότων. Ο πύνακασ παρουςιϊζει μύα χαλαρό αντιςτοιχύα μεταξύ ταξονομύασ τεχνητόσ 
νοημοςύνησ, μιασ ταξονομύασ λογιςμικού και δύο εκπαιδευτικών ταξονομιών. Αν και οι όροι δεν 
εύναι ςε πλόρη αντιςτοιχύα, χωρύζονται ςε δϋκα επύπεδα τα οπούα θϋτουν τισ βϊςεισ για την 
προτεινόμενη ταξονομύα (αριςτερό μϋροσ). Παρουςιϊζει τρύα ςτρώματα, από αριςτερϊ προσ τα 
δεξιϊ και από το γενικό ςτο ειδικό.  

 

Πίνακασ 3.2 Διαδικαςίεσ Γενικών Ικανοτήτων υγκρινόμενεσ με Άλλεσ Σαξονομίεσ  

Προτεύνεται επύςησ και μια υπο-οντολογύα για γενικϋσ ικανότητεσ. Αυτό παρουςιϊζεται ςτο 
παρακϊτω ςχόμα. Η ταξονομύα χωρύζεται ςε ςτρώματα από αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ και από τισ 
γενικϋσ ςτισ ειδικϋσ ικανότητεσ. Σο πρώτο ςτρώμα δεύχνει μύα ιδιότητα «c» μεταξύ των τεςςϊρων 
κλϊςεων ικανοτότων. Αυτό η ιδιότητα διαβϊζεται από κϊτω προσ τα πϊνω ωσ «εύναι πιο περύπλοκη 
από». Αυτό η ιδιότητα υπϊρχει επύςησ μεταξύ των ικανοτότων του δεύτερου ςτρώματοσ. Αυτό το 
γρϊφημα ΜΟΣ + ΟWL παρουςιϊζει ϋνα τρύτο τύπο αντικειμϋνων OWL που αντιπροςωπεύουν τα 
ϊτομα. Εξυπηρετεύ ςτην υπόθεςη ότι οι γενικϋσ ιδιότητεσ ϋχουν μύα ιδιότητα μετα-χώρου η οπούα 
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μπορεύ να ϋχει ωσ τιμό «κοινωνικό», «γνωςτικό» κτλ, όπωσ και οποιονδόποτε ςυνδυαςμό αυτών 
των τιμών.  Επύςησ δεύχνει ότι βϊςει του δεύτερου ςτρώματοσ, κανονικοπούηςησ με βαθμό 
πολυπλοκότητασ, μπορούμε να καθορύςουμε ϋναν και μόνο αριθμό από το ϋνα ϋωσ το δϋκα, για να 
αναπαραςτόςουμε το επύπεδο πολυπλοκότητασ μιασ γενικόσ ικανότητασ. την ορολογύα τησ OWL, 
αυτό ςημαύνει ότι η ιδιότητα «ϋχει επύπεδο ικανότητασ» εύναι λειτουργικό.  

 

χήμα 3.12 Επέκταςη τησ οντολογίασ δεξιοτήτων ςε γενικέσ ικανότητεσ  

Η οντολογύα δεξιοτότων ολοκληρώνεται με την ανϊπτυξη ενόσ υπο-μοντϋλου για την κλϊςη 
«δεύκτεσ απόδοςησ» όπωσ παρουςιϊζεται παρακϊτω. Τπϊρχουν πολλού πιθανού δεύκτεσ απόδοςησ 
οι οπούοι μπορούν να χρηςιμοποιηθούν και παρουςιϊζονται αυτού που ϋχουν εκτιμηθεύ ωσ οι πιο 
χρόςιμοι. Για κϊθε γενικό ικανότητα, εύναι δυνατό να προςτεθούν δεύκτεσ απόδοςησ όπωσ 
ςυχνότητα, ςκοπόσ, αυτονομύα, πολυπλοκότητα και ςχετικό περιεχόμενο χρόςησ.  
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χήμα 3.13 Επέκταςη τησ οντολογίασ δεξιοτήτων ςε δείκτεσ απόδοςησ  

 

3.3.4 ΦΡΗΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ TO PROJECT ΜΑΣURE  

Οι ερευνητϋσ του ϋργου “Mature” διαπύςτωςαν ότι ο ςυνηθιςμϋνοσ διαχωριςμόσ των διαδικαςιών 
δημιουργύασ των οντολογιών και τησ χρόςησ τουσ από τισ ςημαςιολογικϋσ εφαρμογϋσ δεν ϋχει καλϊ 
αποτελϋςματα. Προςϋγγιςαν λοιπόν την ανϊπτυξη οντολογιών ωσ μια ςυνεργατικό δραςτηριότητα 
η οπούα ολοκληρώνεται ςτην εργαςύα. Με αυτό την οπτικό, οι χρόςτεσ μπορούν να τροποποιόςουν 
την οντολογύα μιασ ςημαςιολογικόσ εφαρμογόσ, π.χ. να προςθϋςουν νϋα ςτοιχεύα ό να 
τροποποιόςουν τα όδη υπϊρχοντα. Με αυτό την προςϋγγιςη, η ποιότητα μιασ οντολογύασ ςτα 
πλαύςια μιασ ςημαςιολογικόσ εφαρμογόσ καθορύζεται από τρύα ςτοιχεύα: 

Α.  Καταλληλότητα. Μύα οντολογύα πρϋπει να εύναι μια κατϊλληλη αναπαρϊςταςη του χώρου ςε 
αντιςτοιχύα με τον ςτόχο των οντολογιών που απαιτούνται από τισ ςημαςιολογικϋσ εφαρμογϋσ 
ϋτςι ώςτε να εύναι χρόςιμεσ. Αυτό εύναι δυνατόν μόνο όταν ϋχουν ςτενό δεςμό και ϊμεςη, αμοιβαύα 
αλληλεπύδραςη μεταξύ των αλλαγών ςτην οντολογύα και την χρόςη των ςτοιχεύων τησ, π.χ. για 
αναζότηςη ό επιςόμανςη. Άρα, χρειϊζεται ϋνασ γρόγοροσ και απλόσ τρόποσ ολοκληρωμϋνοσ με την 
εργαςύα,  για να προςαρμόζονται και να τροποποιούνται οι οντολογύεσ. 

Β. Κοινωνική υμφωνία. Μύα οντολογύα πρϋπει να αντιπροςωπεύει ϋνα κοινό νόημα μεταξύ όλων 
των ςυμμετεχόντων. Έτςι, μύα επιτυχημϋνη ανϊπτυξη οντολογύασ εύναι μια κοινωνικό και 
ςυνεργατικό  διαδικαςύα μϊθηςησ μεταξύ των κοινοτότων των χρηςτών τησ. Σα εμπλεκόμενα 
ϊτομα χρηςιμοποιούν την κατανόηςη που ϋχουν για τον πραγματικό κόςμο για να την 
περιγρϊψουν με κατϊλληλο λεξικό.  
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Γ. Συπικότητα. Η τυποπούηςη των οντολογιών δεν εύναι δυνατό να γύνει πλόρωσ από την αρχό. 
Ιδιαύτερα για νϋεσ ιδϋεσ και ϋννοιεσ, δεν εύναι δυνατό να ενςωματωθούν ϊμεςα ςε μια οντολογύα 
μιασ και δεν εύναι ξεκϊθαρα καθοριςμϋνεσ ακόμα. Αυτό ςημαύνει, ότι η ανϊπτυξη μιασ οντολογύασ 
εύναι μια ςυνεχόσ διαδικαςύα όπου διαφορετικϊ επύπεδα τυπικότητασ μπορούν ν ςυνυπϊρχουν ςε 
μύα οντολογύα. Σο αποτϋλεςμα εύναι ϋνα αποδεκτό επύπεδο τυπικότητασ ςε μια οντολογύα, 
αποφεύγοντασ την υπερ-τυποπούηςη και την ανικανότητα να εφαρμοςτούν ςημαςιολογικού 
αλγόριθμοι.  
 
Για την λειτουργικό υλοπούηςη τησ παραπϊνω οπτικόσ, αναπτύχθηκε ϋνα μοντϋλο ωρύμανςησ 
οντολογύασ, το οπούο χωρύζεται ςε τϋςςερισ φϊςεισ.  

1. Εμφάνιςη ιδεών. Νϋεσ ιδϋεσ εμφανύζονται και προτεύνονται από ϊτομα ωσ νϋεσ εννοιολογικϊ 
ιδϋεσ ό ϊτυπεσ ετικϋτεσ. Αυτϋσ εύναι αυτό-οργανούμενεσ και όχι καλϊ καθοριςμϋνεσ, παρϊ 
περιγραφικϋσ π.χ. με μια ετικϋτα κειμϋνου. Για παρϊδειγμα, καθώσ επιςημαύνεται ό αναζητεύται μια 
ςυνταγό ζυμαρικών, ο χρόςτησ μπορεύ να πληροφορηθεύ για την μη ύπαρξη τησ ετικϋτασ 
«ςπαγγϋτι» και να την προςθϋςει ςτην οντολογύα. Αυτϋσ οι ετικϋτεσ χρηςιμοποιούνται από τα 
ϊτομα και επικοινωνούνται ϊτυπα.  
 
2. υγκέντρωςη ςε κοινότητεσ. Μϋςω τησ ςυνεργατικόσ επαναχρηςιμοπούηςησ των ςυμβόλων 
των εννοιών (ετικϋτεσ) μϋςα ςε μια κοινότητα, αναπτύςςεται ϋνα κοινό λεξιλόγιο. Οι ιδϋεσ εννοιών 
επανακαθορύζονται και απορρύπτονται οι λϊθοσ ό οι μη χρόςιμεσ. Όταν ο χρόςτησ ςυγκρύνει τισ 
παρούςεσ με τισ παρελθούςεσ ετικϋτεσ, όπωσ αυτϋσ δόθηκαν ςτον ύδιο πόρο από ϊλλουσ, 
ανακαλύπτει ομοιότητεσ και διαφορϋσ. Για παρϊδειγμα, οι χρόςτεσ μπορούν να καταλϊβουν ότι 
χρηςιμοποιώντασ ςυνώνυμουσ όρουσ μπορούν να βελτιώςουν την αναζότηςη τουσ (π.χ. «πϊςτα» 
αντύ για «νούντλσ»). Σο προκύπτον λεξιλόγιο, το οπούο διαμοιρϊζονται τα μϋλη τησ κοινότητασ δεν 
ϋχει ακόμα τυπικό ςημαςιολογικό ςόμανςη.  

 

 

χήμα 3.14 Διαχωριςμόσ ομώνυμων 
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χήμα 3.15 Δημιουργία ιεραρχίασ 

 
 
3. Συποποίηςη. την τρύτη φϊςη, η κοινότητα ξεκινϊ να οργανώνει τισ ϋννοιεσ ςε ςχϋςεισ. Αυτϋσ 
μπορεύ να εύναι ιεραρχικϋσ ό και όχι, για παρϊδειγμα η γνωςτοπούηςη των διαφορετικών επιπϋδων 
αφαύρεςησ («πϊςτα» ωσ υπερςύνολο του «ςπαγγϋτι» και «ςπαγγετύνι» ωσ υποςύνολο του 
«ςπαγγϋτι»). Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την δημιουργύα ελαφριών οντολογιών οι οπούεσ βαςύζονται 
κυρύωσ ςε δευτερεύουςεσ ςχϋςεισ εννοιών.  
 
4. Axiomatization. την τελευταύα φϊςη, η πρόςθεςη αξιωμϊτων επιτρϋπει και βελτιώνει τισ 
διαδικαςύεσ των διαδικαςιών ςυςχϋτιςησ εννοιών. Αυτό το βόμα απαιτεύ ϋνα υψηλό επύπεδο 
δεξιότητασ ςε λογικό φορμαλιςμό και γύνεται ςυνόθωσ με την βοόθεια μηχανικών γνώςησ.  
 
Εύναι ςημαντικό να ςημειωθεύ ότι η ωρύμανςη των οντολογιών δεν υποθϋτει ότι οι οντολογύεσ 
αναπτύςςονται από την αρχό, αλλϊ μπορεύ να εφαρμοςτεύ εξύςου και ςε υπϊρχουςεσ οντολογύεσ 
πυρόνα που χρηςιμοποιούνται για την ενημϋρωςη των κοινοτότων. 
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3.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ 

Η διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό όταν μια εταιρύα ςυνειδητοποιόςει 
ότι η ανταγωνιςτικότητα τησ βαςύζεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτισ ξεχωριςτϋσ δεξιότητεσ των 
υπαλλόλων τησ και μπορϋςεισ να τισ εντοπύςει. Η ϋμφαςη που δύνεται ςτον ςτρατηγικό ςχεδιαςμό 
του προςωπικού ποικύλλει ανϊλογα με το εύδοσ τησ εταιρύασ. ε οργανιςμούσ ϋνταςησ γνώςησ, ο 
ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ εύναι ςχεδόν πϊντα εξολοκλόρου η διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού. 
Σϋτοιοι οργανιςμού π.χ. εύναι οι ςυμβουλευτικϋσ εταιρύεσ και οι εταιρύεσ ανϊπτυξησ λογιςμικού. Ο 
Sveiby [Sveiby, 1997] θεωρεύ ότι οι οργανιςμού ϋνταςησ γνώςησ πρϋπει να ολοκληρώνουν την 
επιχειρηματικό τουσ ιδϋα με την ιδϋα του ανθρώπινου δυναμικού. το καλύτερο ςενϊριο θα πρϋπει 
να ενςωματώνεται ςτην τελευταύα ο τρόποσ με τον οπούο το προςωπικό και οι δεξιότητεσ θα ϋχουν 
κεντρικό ρόλο ςτην κερδοφορύα τησ επιχεύρηςησ.  Η διαχεύριςη του ανθρώπινου δυναμικού μιασ 
εταιρύασ καθορύζεται από το εταιρικό όραμα, τισ επιχειρηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ και τουσ ςτόχουσ, 
όπωσ παρουςιϊζεται ςτην παρακϊτω εικόνα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 3.16 Σο όραμα και η ςτρατηγική παρέχουν κατευθύνςεισ ςτην διαχείριςη 
ανθρώπινου δυναμικού [Viitala, 2005] 

Η ςτρατηγικό διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού, αναζητϊ την απϊντηςη ςτο ερώτημα: «Πώσ 
μπορεύ ϋνασ οργανιςμόσ να ςχεδιϊςει, να οργανώςει, να ελϋγξει και να αναπτύξει το ανθρώπινο 
δυναμικό ϋτςι ώςτε να εκπληρώςει την ςτρατηγικό τησ και να βελτιώςει την ανταγωνιςτικό τησ 
θϋςη? (Kirjavainen, 2003). 

χετικϊ με τισ περιοχϋσ τησ διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού, οι Bratton & Gold [Bratton & Gold , 

1999] δηαηππώλνπλ ηα εμήο: «Οη δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ έρνπλ δύν 

ζηόρνπο: λα βειηηώζνπλ ηελ απόδνζε ηωλ ππαιιήιωλ θαζώο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ 

νξγαληζκνύ».  Ο Ulrich, [Ulrich, 1997] δηέθξηλε ηελ δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζε ηέζζεξηο 

βαζηθνύο ηύπνπο, αλάινγα κε ην εάλ ε δξαζηεξηόηεηα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ζηξαηεγηθή ή 

ιεηηνπξγηθή θαη κε ην εάλ εκπιέθεη αλζξώπνπο ή δηαδηθαζίεο.  
 

Όραμα τησ 
επιχεύρηςησ
  

Επιχειρηςιακϋσ 
τρατηγικϋσ 

τρατηγικό 
Διαχεύριςησ 
Ανθρώπινου 
Δυναμικού 

Λειτουργύεσ 
HRM 

- Δεξιότητεσ 
- Δομό, εργαςύεσ 
- Ατμόςφαιρα, κουλτούρα 
- υςτόματα 
- Ηγεςύα 
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Η ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ αζρνιείηαη κε ηελ επηηπρή εθπιήξωζε ηωλ 

θαζεκεξηλώλ δηεξγαζηώλ, ελώ ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηνρεύεη ζηελ 

επηηπρία ηωλ εηαηξηθώλ ζηξαηεγηθώλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνζωπηθνύ. Οη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεηωπίδεη ε δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ νκαδνπνηνύληαη ζε ηέζζεξα πεδία εξγαζηώλ: 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, δηαρείξηζε αιιαγήο, δηαρείξηζε ππνδνκήο θαη 

θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε πξνζωπηθνύ.  

 

 

χήμα 3.17 Πεδία εργαςιών τησ Διαχείριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού [Ulrich, 1997] 

Οι ερωτιςεισ που κζτει θ διαχείριςθ ανκρϊπινου δυναμικοφ βάςει δεξιοτιτων είναι οι εξισ: 

- Τι είδουσ υπάλλθλοι χρειάηονται και ςε ποιον αρικμό, δομι, εκπαίδευςθ, δεξιότθτεσ 

- Πϊσ να προςλάβει μια εταιρία τουσ καλφτερουσ ανκρϊπουσ; 

- Πϊσ διαφυλάςςονται και αναπτφςςονται οι δεξιότθτεσ του προςωπικοφ; (εκπαίδευςθ, 

αποτίμθςθ και ςυςτιματα ανάπτυξθσ+ 

- Πϊσ πρζπει να ανταμείβονται οι υπάλλθλοι για τισ δεξιότθτεσ και τθν ανάπτυξθ τουσ; (μιςκόσ 
και άλλα οφζλθ) 

- Πϊσ μπορεί να υποςτθριχκεί και να κακοδθγθκεί θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων των υπαλλιλων; 
(διαχείριςθ και επίβλεψθ) 

- Πϊσ αυξάνεται ο βακμόσ αφοςίωςθ του βαςικοφ προςωπικοφ τθσ εταιρίασ; 
- Πϊσ οργανϊνονται οι εργαςίεσ και οι ςυνεργαςίεσ ζτςι ϊςτε να μοιράηονται οι δεξιότθτεσ και 

να δθμιουργοφνται νζεσ; 
- Ποιεσ είναι επόμενεσ κζςεισ που μπορεί να ζχει ζνασ υπάλλθλοσ βάςει των δεξιοτιτων του; 
- Ποιοσ είναι ο καλφτεροσ διάδοχοσ ενόσ υπαλλιλου; 
- Ποιοι είναι οι καλφτεροι υπάλλθλοι για να φζρουν εισ πζρασ ζνα ζργο που απαιτεί 

ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ; 
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Έπειτα από προςεκτικι εξζταςθ των δζκα ερευνθτικϊν προςπακειϊν που πραγματοποιοφνται επί του 
παρόντοσ ςτθν Ευρϊπθ ςε κζματα δεξιοτιτων *ζργα Tencompetence, Prolix, Trace, Icamp, Icoper, 
Mature, Mace, HE_Leo, ISO/IEC JTC1 SC36, Metada και MLO-AD+ διαπιςτϊκθκε ότι κανζνα δεν άπτεται 
τθσ ολοκλιρωςθσ των ςυςτθμάτων διαχείριςθσ δεξιοτιτων με τισ βαςικζσ λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ 
ανκρϊπινου δυναμικοφ (διαχείριςθ ταλζντου, ςχεδιαςμόσ διαδοχισ, ςχεδιαςμόσ εξζλιξθσ, εφρεςθ 
υποψθφίων για κζςθ εργαςίασ, εφρεςθ κατάλλθλων υπαλλιλων για εκτζλεςθ ζργου).  

 

3.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΜΕ ΤΣΗΜΑΣΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Παρακϊτω αναλύονται διϊφορεσ προςεγγύςεισ ςτην ολοκλόρωςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ 
δεξιοτότων με ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, αντικεύμενα μϊθηςησ και προςωποποιημϋνα 
μονοπϊτια μϊθηςησ. 

3.5.1 Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΩΝ SICILIA - NAEVE  

Οι ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ ηλεκτρονικόσ εκπαύδευςησ ϋχουν επηρεαςτεύ τα τελευταύα χρόνια από το 
παρϊδειγμα των αντικειμϋνων μϊθηςησ. Η ϋννοια του αντικειμϋνου μϊθηςησ βρύςκεται ςτο κϋντρο 
τησ νϋασ προςϋγγιςησ τησ διδαςκαλύασ από το διαδύκτυο, η οπούα δύνει ϋμφαςη ςτην 
επαναχρηςιμοπούηςη ωσ ποιοτικό χαρακτηριςτικό των δραςτηριοτότων και του περιεχομϋνου 
μϊθηςησ. Για παρϊδειγμα, ο Polsani (Polsani, 2003) ςυμπεριλαμβϊνει την επαναχρηςιμοπούηςη τον 
οριςμό που δύνει για το αντικεύμενο μϊθηςησ «μύα ανεξϊρτητη και αυτϊρκησ μονϊδα εκπαιδευτικού 
περιεχομϋνου η οπούα εύναι ςχεδιαςμϋνη ϋτςι ώςτε να μπορεύ να επαναχρηςιμοποιηθεύ ςε 
πολλαπλϊ εκπαιδευτικϊ περιβϊλλοντα». Ο Wiley, (Wiley, 2001) αναφϋρει επύςησ τον όρο ςτον 
οριςμό που δύνει για το αντικεύμενο μϊθηςησ «κϊθε ψηφιακόσ πόροσ ο οπούοσ μπορεύ να 
επαναχρηςιμοποιηθεύ για να υποςτηρύξει την μϊθηςη». Πολλϋσ προδιαγραφϋσ και πρότυπα ϋχουν 
αναπτυχθεύ για να περιγρϊψουν ό να χρηςιμοποιόςουν την ϋννοια του αντικειμϋνου μϊθηςησ κατϊ 
τα τελευταύα χρόνια. Σα κυριότερα ςτοιχεύα μεταδεδομϋνων που ςχετύζονται με τα αντικεύμενα 
μϊθηςη ϋχουν περιγραφεύ ςτο πρότυπο IEEE LOM (IEEE, 2002), το οπούο οργανώνει το νοητικό 
ςχόμα μεταδεδομϋνων ςε εννϋα κατηγορύεσ: γενικό, κύκλοσ ζωόσ, μετα-μεταδεδομϋνα, τεχνικϊ, 
εκπαιδυετικϊ, δικαιώματα, ςχϋςεισ, επιςόμανςη και κατηγοριοπούηςη. Οι Sicilia και Naeve [Sicilia, 
Naeve, 2007] πιςτεύουν ότι υπϊρχουν δύο ςημαντικϋσ κατευθύνςεισ ςτισ τεχνολογύεσ εκπαύδευςησ 
οι οπούεσ εύναι ιδιαύτερα ςχετικϋσ με μύα προςϋγγιςη βαςιςμϋνη ςτισ δεξιότητεσ. Αυτϋσ εύναι ο 
προςανατολιςμόσ προσ τισ δραςτηριότητεσ και η χρόςη τεχνολογιών του ςημαςιολογικού ιςτού. 

3.5.1.1 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

Σο IMS LD παρϋχει μια ιςχυρό γλώςςα για την ϋκφραςη των ςχεδύων μϊθηςησ τα οπούα ςτοχεύουν 
ςτην πραγματοπούηςη δραςτηριοτότων. Μύα δραςτηριότητα θεωρεύται ότι εύναι ϋνα κομμϊτι 
αλληλεπύδραςησ μεταξύ ενόσ αριθμού καθοριςμϋνων ρόλων που εκτελούνται από ανθρώπουσ οι 
οπούοι παρϊγουν ϋνα απτό αποτϋλεςμα, χρηςιμοποιώντασ ϋνα δομημϋνο περιβϊλλον το οπούο 
αποτελεύται από αντικεύμενα μϊθηςησ και υπηρεςύεσ. Οι δραςτηριότητεσ μπορούν να 
αποςυντεθούν περαιτϋρω ςε υπο-δραςτηριότητεσ  και ολοκληρώνονται ςε μεθόδουσ που 
καθορύζουν τουσ όρουσ τησ εφαρμογόσ για τον ςχεδιαςμό τησ εκπαύδευςησ, μαζύ με τουσ 
ςχεδιαςμϋνουσ ςτόχουσ οι οπούοι τελικϊ θα ταιριϊξουν με τα αποτελϋςματα των δραςτηριοτότων. 
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Οι μϋθοδοι μπορούν να δομηθούν γύρω από ταυτόχρονεσ εκτελϋςεισ και αυτϋσ με την ςειρϊ τουσ 
μπορούν να δομηθούν ςε διαδοχικϋσ πρϊξεισ, οι οπούεσ επιτρϋπουν τον καθοριςμό των όρων 
εκτϋλεςησ. Αυτό η ςχηματικό περιγραφό των ςχεδύων εκπαύδευςησ παρϋχει μύα ιδϋα για την 
ευελιξύα την οπούα παρϋχει η προδιαγραφό ςτην περιγραφό των εκπαιδευτικών προγραμμϊτων 
που βαςύζονται ςτισ δραςτηριότητεσ. Αυτϋσ οι δραςτηριότητεσ μπορούν να τεθούν ςε ϋνα πλαύςιο 
προςανατολιςμού προσ τισ διαδικαςύεσ. ε ϋναν οργανιςμό, οι διαδικαςύεσ ςχετύζονται με τουσ 
διϊφορουσ ςτόχουσ, εμπόδια, πρϊξεισ και προαπαιτούμενα (goals, obstacles, actions, prerequisites, 
- GOAP). 
Οι δεξιότητεσ ςτο πλαύςιο GOAP μπορούν να χρηςιμοποιηθούν ωσ ϋνασ ειδικόσ τύποσ ςτόχου με 
μερικϋσ επιπλϋον περιγραφϋσ. Με αυτό την οπτικό, οι ςχϋςεισ μεταξύ των δεξιοτότων και των 
constituents μπορούν να θεωρηθούν ωσ προαπαιτούμενα. Για παρϊδειγμα, «εύναι απαιτούμενο να 
ϋχει κϊποιοσ την δεξιότητα  πριν εύναι ςε θϋςη να ϋχει την δεξιότητα Τ» ό «η δεξιότητα Ζ απαιτεύ 
μερικϊ ςτοιχεύα τησ Α». Επύςησ, οι δραςτηριότητεσ μϊθηςησ όπωσ εκφρϊζονται ςτο IMS LD 
μπορούν να θεωρηθούν ότι εύναι ςυγκεκριμϋνεσ πρϊξεισ. Έτςι, τα μοντϋλα διαδικαςιών όπωσ εύναι 
το GOAP ςυνδυαζόμενα με γλώςςεσ ειδικϊ ςχεδιαςμϋνεσ για την μϊθηςη, όπωσ εύναι το IMS LD, 
παρϋχουν μύα διαφανό πλατφόρμα για την προςϋγγιςη βϊςει δεξιοτότων, με το πλεονϋκτημα την 
ύπαρξη δωρεϊν τεχνολογιών οι οπούεσ υλοποιούν τισ εργαςύεσ αυτοματοπούηςησ και ροόσ 
διαδικαςιών των μονϊδων IMS LD. 
 

3.5.2 PROLIX 

Για την ολοκλόρωςη τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων με την διαδικαςύα τησ μϊθηςησ, το PROLIX 
χρηςιμοποιεύ μια αρχιτεκτονικό προςανατολιςμϋνη ςτισ υπηρεςύεσ., η οπούα βαςύζεται ςτην ϋννοια 
του Διαύλου Επιχειρηςιακόσ Τπηρεςύασ (Enterprise Service Bus – ESB). Σα διϊφορα δομικϊ 
ςτοιχεύα τησ εφαρμογόσ δηλαδό παρϋχουν καλϊ καθοριςμϋνα περιβϊλλοντα αλληλεπύδραςησ, τα 
οπούα όμωσ εύναι όδη γνωςτϊ εκ των προτϋρων ςε ϋναν μεςολαβητό/ςυντονιςτό, τον Δύαυλο 
Επιχειρηςιακόσ Τπηρεςύασ. Αυτόσ ο δύαυλοσ δϋχεται όλα τα εξερχόμενα μηνύματα των δομικών 
ςτοιχεύων, χρηςιμοποιεύ απλούσ κανόνεσ για να βρει τουσ ςτοχευόμενουσ παραλόπτεσ, χειρύζεται 
κϊθε απαραύτητη αλλαγό (βϊςει κανόνων) και ςτϋλνει τα μηνύματα. Με αυτόν τον τρόπο, τα 
δομικϊ ςτοιχεύα δεν εμπλϋκονται με θϋματα ςυντονιςμού και οι προγραμματιςτϋσ τουσ 
ενδιαφϋρονται μόνο για τον ορθό οριςμό των περιβαλλόντων αλληλεπύδραςησ που παρϋχουν και 
για κϊποιουσ κανόνεσ αλλαγόσ των μηνυμϊτων.  το παρακϊτω ςχόμα παρουςιϊζεται η 
αρχιτεκτονικό που βαςύζεται ςτον Δύαυλο Επιχειρηςιακόσ Τπηρεςύασ. 



 

  
ελίδα 82 

 
  

82 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3- ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

 

χήμα 16 Αρχιτεκτονική Διαύλου Επιχειρηςιακήσ Τπηρεςίασ 

Η αρχιτεκτονικό του Prolix μπορεύ να διαχειριςτεύ και την ενορχόςτρωςη που βαςύζεται ςε 
ςυμβϊντα (events). Παρακϊτω παρουςιϊζονται οι τϋςςερισ δύαυλοι ςυμβϊντων που 
χρηςιμοποιούνται ςτο Prolix: το κανϊλι επιχειρηςιακών διαδικαςιών, το κανϊλι ρυθμύςεων τησ 
διαδικαςύασ μϊθηςησ, το κανϊλι δεξιοτότων και το κανϊλι εκτϋλεςησ τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ. 
Ο αναλυτόσ δεξιοτότων, ςε αυτό το παρϊδειγμα, θϋλει να ενημερωθεύ για όλουσ τουσ 
εκπαιδευόμενουσ που παρακολούθηςαν κϊποιο μϊθημα, ϋτςι ώςτε να ενημερώςει τισ δεξιότητεσ με 
αυτϋσ που μόλισ απεκτόθηςαν από το μϊθημα. Έτςι, καταγρϊφει ςτο κανϊλι εκτϋλεςησ τησ 
διαδικαςύασ μϊθηςησ. Έπειτα, όταν ο εκπαιδευόμενοσ ολοκληρώςει ϋνα μϊθημα, η πλατφόρμα 
εκτϋλεςησ τησ διαδικαςύασ μϊθηςησ δημιουργεύ ϋνα ςυμβϊν ςτο κανϊλι εκτϋλεςησ τησ διαδικαςύασ 
μϊθηςησ,  το οπούο περιλαμβϊνει τον μοναδικό αριθμό του μαθόματοσ καθώσ και του 
εκπαιδευόμενου.  Ο Αναλυτόσ Δεξιοτότων λαμβϊνει το ςυμβϊν και χρηςιμοποιεύ τουσ δύο αριθμούσ 
ϋτςι ώςτε να ενημερώςει τισ δεξιότητεσ του εκπαιδευόμενου, ϋτςι ώςτε να ςυμπεριλαμβϊνουν τισ 
νεοαποκτηθεύςεσ δεξιότητεσ.  
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χήμα 3.19 Ενορχήςτρωςη διαδικαςιών ςτο PROLIX 

To Prolix αναπτύςςει το Prolix Learning Lifecycle (PLLC), τον Κύκλο Ζωόσ Μϊθηςησ, ο οπούοσ 
ςπϊει ςε μικρϋσ ροϋσ εργαςιών, καθεμύα από τισ οπούεσ ςτοχεύει ςε μια ςυγκεκριμϋνη εργαςύα. 
Αυτϋσ οι μύνι-ροϋσ εργαςιών δεν ςυμπεριλαμβϊνουν μόνο υπολογιςτικϊ δομικϊ ςτοιχεύα καθώσ και 
τισ εργαςύεσ που πρϋπει να εκτελϋςουν οι χρόςτεσ. Μια μύνι-ροό εργαςύασ μπορεύ επύςησ να 
καθοριςτεύ από μια ϊλλη μύνι-ροό εργαςύασ. Αυτό η ενορχόςτρωςη βϊςει διαδικαςιών, μπορεύ 
εύκολα να επεκταθεύ ό να τροποποιηθεύ για να ςυμπεριλϊβει νϋα δομικϊ ςτοιχεύα του Prolix ό να 
χειριςτεύ διαφορετικϋσ ροϋσ εργαςιών.  
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χήμα17 Ο καθοριςμόσ τησ ροήσ εργαςίασ για την αίτηςη για μια νέα μονάδα εκπαίδευςησ  

 

3.5.3 TENCOMPETENCE 

To TenCompetence ςτην προςϋγγιςη του δεικτοδοτεύ τισ μονϊδεσ μϊθηςησ μϋςω μεταδεδομϋνων 
που εύναι ςυμβατϊ με το πρότυπο IMS.  Η πληροφορύα ςχετικϊ με τισ ςχϋςεισ και την 
αλληλεξϊρτηςη μεταξύ των μονϊδων μϊθηςησ τυποποιεύται μϋςω μιασ οντολογύασ χώρου, κϊτι το 
οπούο επιτρϋπει τον ςχεδιαςμό αφηρημϋνων και απλών οπτικών των χώρων εκπαύδευςησ. Κϊθε 
μονϊδα μϊθηςησ μπορεύ να ςυνδεθεύ με κϊποιεσ ϋννοιεσ και ςχϋςεισ από την οντολογύα χώρου – 
αυτϋσ ςτισ οπούεσ μπορεύ να γύνει εκπαύδευςη μϋχρι κϊποιο ςυγκεκριμϋνο επύπεδο δεξιότητασ μϋςω 
χρόςησ τησ μονϊδασ. Αυτόσ ο ςύνδεςμοσ αναπαρύςταται από την περιγραφό των μεταδεδομϋνων 
τησ αντύςτοιχησ μονϊδασ μϊθηςησ. Σο επύπεδο γνώςησ του εκπαιδευόμενου (προςωπικϋσ 
δεξιότητεσ) εντοπύζεται από το προςωπικό του portfolio, τισ διαθϋςιμεσ προςωπικϋσ πληροφορύεσ 
ό μϋςω τησ χρόςησ κϊποιων ςυνηθιςμϋνων τεχνικών αξιολόγηςησ όπωσ τα τεςτ. Ωσ αποτϋλεςμα, 
δημιουργεύται ϋνα μοντϋλο μαθητό. Έτςι, για κϊθε επύπεδο δεξιότητασ το οπούο θϋλει να επιτύχει ο 
μαθητόσ, γύνεται αυτόματη αντιςτούχηςη των δύο μοντϋλων και εξϊγεται ϋνα προςωπικό πλϊνο 
ανϊπτυξησ (μονοπϊτι μϊθηςησ), το οπούο εκφρϊζεται από  ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςύνολο 
δραςτηριοτότων μϊθηςησ, χρηςιμοποιώντασ ϋνα ςυγκεκριμϋνο ςύνολο μονϊδων μϊθηςησ. 

υνόθωσ δημιουργούνται περιςςότερα από ϋνα μονοπϊτια μϊθηςησ για τον εκπαιδευόμενο. Αυτϊ 
τα μονοπϊτια μπορούν να αναλυθούν ακόμα περιςςότερο, ανϊλογα με διϊφορεσ παραμϋτρουσ 
(χρόνοσ που χρειϊζεται, κόςτοσ, ποιότητα, δυςκολύα κτλ) και επιλϋγεται το καλύτερο μονοπϊτι 
μϊθηςησ για τον εκπαιδευόμενο. 
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Σο ΣenCompetence ανϋπτυξε επύςησ μια προδιαγραφό για το μονοπϊτι μϊθηςησ, η οπούα καθορύζει 
τα μεταδεδομϋνα και την δομό των ςτοιχεύων μεταξύ των δραςτηριοτότων εκπαύδευςησ. 

 

 

χήμα 3.21 Η προδιαγραφή του μονοπατιού μάθηςησ 

Οι τρόποι που προτεύνονται για την αξιοπούηςη τησ προδιαγραφόσ του μονοπατιού μϊθηςησ εύναι 
οι παρακϊτω: 

- Οι πϊροχοι εκπαύδευςησ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την προδιαγραφό για να 
περιγρϊψουν τισ προςφορϋσ τουσ και να τισ διαθϋςουν μϋςω ςυγκεκριμϋνων μηχανών 
αναζότηςησ. 
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- Οι δια-βύου εκπαιδευόμενοι μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την προδιαγραφό για να 
περιγρϊψουν τα προςωπικϊ τουσ μονοπϊτια μϊθηςησ, π.χ., να τα διαθϋςουν ωσ παρϊδειγμα 
ό πρόταςη προσ ϊλλουσ εκπαιδευόμενουσ με παρόμοιουσ ςτόχουσ μϊθηςησ ό να τα 
αποθηκεύςουν ςτο ePortfolio (Berlanga et al., 2008). 

- Σα ςυςτόματα ςυςτϊςεων, οι πρϊκτορεσ ό οι υπηρεςύεσ μπορούν να χρηςιμοποιόςουν την 
προδιαγραφό του μονοπατιού μϊθηςησ για να υποςτηρύξουν τουσ εκπαιδευόμενουσ ςτην 
εύρεςη ενόσ κατϊλληλου μονοπατιού μϊθηςησ, διότι αυτό εντοπύζει τα κύρια 
χαρακτηριςτικϊ που πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν για την ςύγκριςη και επιλογό ενόσ 
μονοπατιού μϊθηςησ. 

 

3.5.4 Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΩΝ GILBERT – PAQUETTE 

Οι Gilbert-Paquette χρηςιμοπούηςαν την ύδια γενικό προςϋγγιςη που εύχαν για την μοντελοπούηςη 
των δεξιοτότων και ςτο ςύςτημα παροχόσ ηλεκτρονικόσ εκπαύδευςησ το οπούο ονόμαςαν Explor@ 
(Paquette & Marino, 2005). Σο Explor@ αναπτύχθηκε βϊςει δύο δομών: την δομό δραςτηριότητασ 
(ό ςχεδιαςμό εκπαύδευςησ), η οπούα διακρύνει ϋνα πρόγραμμα ό μϊθημα ςε μικρότερεσ δομϋσ 
δραςτηριότητασ και την δομό γνώςησ/δεξιοτότων, η οπούα παρουςιϊζει μύα ιεραρχύα εννοιών ςε 
ϋναν τομϋα εφαρμογόσ,  μαζύ με τισ ςτοχευόμενεσ δεξιότητεσ. Η παρακϊτω εικόνα παρουςιϊζει τα 
εργαλεύα που δημιουργούν και διαχειρύζονται αυτϋσ τισ δομϋσ.  
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χήμα 3.22 Διαχείριςη δεξιοτήτων ςτο περιβάλλον ηλεκτρονικήσ μάθηςησ Explor@ 

Σο μεγϊλο παρϊθυρο ςτα αριςτερϊ παρουςιϊζει ϋνα δϋντρο εννοιών από μια οντολογύα ςε ϋνα 
εξειδικευμϋνο χώρο (ςτην περύπτωςη αυτό ςτην αγρό-οικονομύα). Οι κόμβοι του δϋντρου εύναι οι 
ϋννοιεσ τησ οντολογύασ χώρου και τα κλαδιϊ εξυπηρετούν ςτην επιλογό μιασ γενικόσ ικανότητασ 
που ςχετύζεται με τον πατρικό κόμβο.  Όταν επιλϋγεται ϋνα κλαδύ όπωσ «Ανϊλυςη-6» με πατρικό 
κόμβο «αγροτικό εφαρμογό», το δεξύ μϋροσ του παραθύρου βοηθϊει τον ςχεδιαςτεύ να αναφϋρει τισ 
αντύςτοιχεσ δεξιότητεσ καθώσ γρϊφει την αναφορϊ των ςτοχευόμενων δεξιοτότων. Σα ςτοιχεύα 
γνώςησ και δεξιοτότων αντιγρϊφονται αυτόματα από την δενδρικό δομό.  τη ςυνϋχεια ο 
ςχεδιαςτόσ προςθϋτει ϋναν μετα-χώρο (εδώ τον «γνωςτικό»). Σο επύπεδο επύδοςησ τύθεται από την 
επιλογό μερικών ό όλων των «κριτηρύων επύδοςησ» ςε ϋνα βοηθητικό παρϊθυρο, τα οπούα κριτόρια 
ςυνδυϊζονται από το ςύςτημα ςε τϋςςερα επύπεδα.  Επύςησ η εφαρμογό επιτρϋπει την δημιουργύα 
παρόμοιων ςτοιχεύων για τισ δεξιότητεσ που ϋχουν την ύδια γνώςη. Οι δεξιότητεσ αυτϋσ 
αντιςτοιχύζονται με δραςτηριότητεσ και πηγϋσ ςτην δομό δραςτηριοτότων που παρουςιϊζεται ςτο 
ϊλλο παρϊθυρο. Αυτό επιτυγχϊνεται με την επιλογό δραςτηριοτότων ό πόρων.  

Ένα ϊλλο βοηθητικό εργαλεύο παρουςιϊζει ϋναν ςυνοπτικό πύνακα δεξιοτότων ςε διϊφορα επύπεδα 
τησ δομόσ δραςτηριοτότων, επιτρϋποντασ ςτουσ ςχεδιαςτϋσ να διανϋμουν ςχετικϊ βϊρη ϋτςι ώςτε 
να επιτύχουν μια ςυνολικό αξιολόγηςη και εκτύμηςη. Από αυτϊ τα δεδομϋνα, εύναι δυνατό να 
δημιουργηθεύ αυτόματα ϋνα ερωτηματολόγιο προςωπικόσ διϊγνωςησ ςτο οπούο οι εκπαιδευόμενοι 
μπορούν να εκτιμόςουν τισ δεξιότητεσ τουσ και να επιλϋξουν τισ κατϊλληλεσ δραςτηριότητεσ και 
πόρουσ που θα τουσ βοηθόςουν να βελτιωθούν. Παρόμοια περιβϊλλοντα αλληλεπύδραςησ μπορούν 
να δημιουργηθούν για τουσ εκπαιδευτϋσ ϋτςι ώςτε να τουσ βοηθόςουν να εκτιμόςουν την πρόοδο 
των μαθητών τουσ.  
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3.6 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΜΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ 

Σο ϋργο PROLIX εύναι το μόνο ερευνητικό ϋργο που προςεγγύζει την διαχεύριςη δεξιοτότων από την 
οπτικό γωνύα των επιχειρηςιακών διαδικαςιών. Παρακϊτω γύνεται μύα περιγραφό τησ 
αρχιτεκτονικόσ του PROLIX και των δομικών του ςτοιχεύων ςε ότι αφορϊ ςτην ολοκλόρωςη τησ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων με τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ. 

1. Εργαλείο Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών: Σο Prolix ςυνδϋει τισ περιγραφϋσ των επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών με τισ δεξιότητεσ για κϊθε διαδικαςύα, ϋτςι ώςτε να μπορούν να προταθούν 
αντικεύμενα μϊθηςησ και ςχϋδια για την κϊλυψη του χϊςματοσ δεξιοτότων των υπαλλόλων και των 
διαδικαςιών. Αναπτύχθηκε ϋνα εργαλεύο για την μοντελοπούηςη και προτυποπούηςη των 
επιχειρηςιακών διαδικαςιών και την επιςύναψη των δεξιοτότων ςτισ διαδικαςύεσ. Σο εργαλεύο 
αυτό εύναι επύςησ ϋνα αποθετόριο μοντϋλων επιχειρηςιακών διαδικαςιών.  

2. Αποθετήριο Δεξιοτήτων και Μηχανή Αντιςτοίχιςησ: Σο αποθετόριο δεξιοτότων χρηςιμοποιεύται 
ωσ αποθετόριο των περιγραφών των δεξιοτότων και για την ςύνδεςη μιασ δεξιότητασ και ενόσ 
αντικειμϋνου οποιουδόποτε τύπου μϋςα ςτο ςύςτημα. Διαθϋτει ϋνα περιβϊλλον αλληλεπύδραςησ με 
υπηρεςύεσ ϋτςι ώςτε να επιτρϋπει ςε ϊλλα δομικϊ ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ να επιλϋγουν, 
ειςϊγουν, ενημερώνουν ό να επιςημαύνουν ςημαςιολογικϊ τισ δεξιότητεσ και τισ ςχϋςεισ τουσ με τισ 
δεξιότητεσ οποιουδόποτε ϊλλου αντικειμϋνου.  Η μηχανό αντιςτούχιςησ και ο εξυπηρετητόσ τησ 
οντολογύασ εύναι ξεχωριςτϊ δομικϊ ςτοιχεύα, κατϊλληλα για την ςημαςιολογικό αντιςτούχηςη των 
απαιτούμενων με τισ παρεχόμενεσ δεξιότητεσ. Αυτϊ τα δομικϊ ςτοιχεύα εύναι κεντρικϊ 
τοποθετημϋνα ςτο ςύςτημα και χρηςιμοποιούνται ϋμμεςα από όλα τα υπόλοιπα δομικϊ ςτοιχεύα. 

3. Μοντελοποιητήσ Διδακτικήσ Εκπαίδευςησ (ΜΔΕ): Ο ΜΔΕ εύναι ϋνα δομικό ςτοιχεύο το οπούο 
παρϋχει ϋνα περιβϊλλον αλληλεπύδραςησ για την δημιουργύα και τροποπούηςη των πρότυπων 
εκπαύδευςησ, που ςχετύζονται με τα χϊςματα δεξιοτότων. 

4. Ρυθμιςτήσ Εκπαιδευτικήσ Διαδικαςίασ: Φρηςιμοποιεύται από τον διαχειριςτό των εκπαιδευτικών 
διαδικαςιών για την ρύθμιςη μιασ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ η οπούα θα καλύπτει το ςυγκεκριμϋνο 
χϊςμα δεξιοτότων.  

5. Προςομοιωτόσ Διαδικαςύασ Προςανατολιςμϋνησ ςτισ Δεξιότητεσ: Φρηςιμοποιεύται για την 
προςομούωςη των διαδικαςιών (τόςο των εκπαιδευτικών όςο και των επιχειρηςιακών) και για την 
αναφορϊ των ςυγκεκριμϋνων μετρικών κϋρδουσ και κόςτουσ. Παρϋχει επύςησ το κατϊλληλο 
περιβϊλλον για την δημιουργύα των μετρικών αυτών.  

6. Παρακολούθηςη Επίδοςησ: Η λειτουργικότητα αυτού του δομικού ςτοιχεύου εύναι διπλό: 

(a) παρϋχει το περιβϊλλον αλληλεπύδραςησ χρόςτη για την ρύθμιςη των μετρικών επύδοςησ και για 
τουσ δύο τύπουσ διαδικαςιών, τισ επιχειρηςιακϋσ και τισ εκπαιδευτικϋσ, και 

[β] ολοκληρώνεται με την πλατφόρμα εκτϋλεςησ των εκπαιδευτικών διαδικαςιών και ϊλλα 
υπϊρχοντα ςυςτόματα ώςτε να ςυλλϋγει τισ μετρικϋσ επύδοςησ και να τισ αναφϋρει ςτουσ 
διαχειριςτϋσ των διαδικαςιών, καθώσ και να τισ αποθηκεύει ςτα ςχετικϊ αποθετόρια.  

7. Πλατφόρμα Εκτϋλεςησ Εκπαιδευτικών Διαδικαςιών: Εύναι υπεύθυνη για την εκτϋλεςη των 
επιλεγμϋνων Διαδικαςιών Εκπαύδευςησ ςτουσ μαθητϋσ-υπαλλόλουσ.  Επύςησ, ενημερώνει όλεσ τισ 
νεοαποκτηθεύςεσ δεξιότητεσ των υπαλλόλων ςτο κεντρικό αποθετόριο δεξιοτότων.  
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Η παρακϊτω εικόνα παρϋχει μύα ςύνοψη των δομικών ςτοιχεύων και τησ ροόσ δεδομϋνων μεταξύ 
αυτών.  

Εκτόσ των λειτουργικών τμημϊτων, το Prolix παρϋχει τα δομικϊ ςτοιχεύα που διευκολύνουν την 
αλληλεπύδραςη μεταξύ των διαςυνδεδεμϋνων εφαρμογών:  

8. Δύαυλοσ Επιχειρηςιακών Τπηρεςιών και Διαχειριςτόσ υμβϊντων: Όλα τα ςυμβϊντα ςτο Prolix 
αποςτϋλλονται μϋςω των περιβαλλόντων αλληλεπύδραςησ που προςφϋρονται από τον 
επιχειρηςιακό δύαυλο υπηρεςιών, ο οπούοσ τα διανϋμει ςτα εγγεγραμμϋνα δομικϊ ςτοιχεύα.  

9. Μηχανό Ροόσ Εργαςιών και Διαχεύριςησ Εργαςιών: Αρκετϋσ διαδικαςύεσ του Prolix διϋρχονται 
από διαφορετικϊ δομικϊ ςτοιχεύα. Η μηχανό ροόσ εργαςιών επιτρϋπει την δημιουργύα 
ςτιγμιότυπων αυτών των διαδικαςιών ωσ ροϋσ εργαςύασ και παρακολουθεύ την πρόοδο τουσ.  Οι 
αυτοματοποιημϋνεσ εργαςύεσ ροόσ εκτελούνται από την μηχανό ενώ οι χειροκύνητεσ εργαςύεσ 
προςθϋτονται ςτην λύςτα εργαςιών του υπεύθυνου χρόςτη.  

10. Prolix Portal: Σο portal προςφϋρει ϋνα μοναδικό ςημεύο ειςόδου ςτο ςύςτημα. 

11. Υπηρεςίεσ Πιςτοποίηςησ: Επιτρϋπουν την κεντρικό διαχεύριςη πολιτικόσ των χρηςτών και των 
δικαιωμϊτων τουσ. Αυτό επιτρϋπει με την ςειρϊ του ςτο ςύςτημα να διαχειρύζεται τισ πληροφορύεσ 
αςφαλεύασ και τισ πληροφορύεσ που ςχετύζονται με τουσ χρόςτεσ από ϋνα κεντρικό ςημεύο. Επύςησ, 
δεν απαιτεύται η ξεχωριςτό αυθεντικοπούηςη των δομικών ςτοιχεύων.  

 

χήμα 18 Διαςύνδεςη του αναλυτή δεξιοτήτων και των επιχειρηςιακών διαδικαςιών  

Παρακϊτω περιγρϊφονται οι διϊφορεσ φϊςεισ ροόσ των δεδομϋνων ϋτςι ώςτε να επϋρχεται η 
βελτύωςη των δεξιοτότων ςτην απόδοςη των διαδικαςιών.  

1) Δημιουργία του Μοντέλου Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών: Ωσ πρώτο βόμα δημιουργεύται το 
μοντϋλο επιχειρηςιακών διαδικαςιών ςύμφωνα με την μϋθοδο μοντελοπούηςησ που εμπλουτύζει τισ 
διαδικαςύεσ αυτϋσ με δεξιότητεσ.  

2) Εξαγωγή του Μοντέλου Επιχειρηςιακών Διαδικαςιών: το επόμενο βόμα το μοντϋλο αυτό 
εξϊγεται και αποςτϋλλεται ςτον ρυθμιςτό προςομούωςησ. Οι πόροι των επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών αποθηκεύονται ςτην βϊςη δεδομϋνων και χρηςιμοποιούνται για να δημιουργόςουν 
την ακολουθύα τησ λειτουργύασ τησ διαδικαςύασ ενώ τα δεδομϋνα που αφορούν ςτα προφύλ των 
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δεξιοτότων χρηςιμοποιούνται για να προςπελϊςουν τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται για την 
προςομούωςη.  

3) τόχοσ και Βάρη 

Για κϊθε προφύλ δεξιοτότων, ο αναλυτόσ του τμόματοσ Ανθρώπινων Πόρων θϋτει βϊρη ςτισ 
δεξιότητεσ.   

4) Προδιαγραφή των Σιμών Επίδοςησ: Ο ρυθμιςτόσ προςομούωςησ υποςτηρύζει την μετϊφραςη 
των επιπϋδων δεξιότητασ των χρηςτών ςε δεδομϋνα ςχετικϊ με την επύδοςη για κϊθε βόμα τησ 
διαδικαςύασ.  

5) Ρύθμιςη Προφίλ Δεξιοτήτων: Όταν καθοριςτούν όλεσ οι τιμϋσ, ο χρόςτησ επιλϋγει ϋνα ςύνολο 
ςτοχευόμενων ςτιγμιότυπων του προφύλ δεξιοτότων (επύπεδα δεξιότητασ για κϊθε προφύλ 
δεξιοτότων) που θεωρεύ ςημαντικϊ.  Ο ρυθμιςτόσ δημιουργεύ ϋνα μοντϋλο επιχειρηςιακόσ 
διαδικαςύασ το οπούο εμπλουτύζεται από τα ςτοιχεύα προςομούωςησ για το ςυγκεκριμϋνο ςύνολο 
ςτιγμιότυπων του προφύλ δεξιοτότων. Σο εμπλουτιςμϋνο μοντϋλο επιχειρηςιακόσ διαδικαςιών 
περνϊ ςτη ςυνϋχεια ςτον προςομοιωτό διαδικαςιών.  

6) Προςομοιωτήσ Διαδικαςιών: Δϋχεται ωσ εύςοδο το μοντϋλο επιχειρηςιακών διαδικαςιών και 
το προςομοιώνει ςύμφωνα με τουσ δεύκτεσ απόδοςησ, όπωσ τον χρόνο και το κόςτοσ. Σο 
αποτϋλεςμα εύναι η επύδοςη τησ διαδικαςύασ δεδομϋνου του ςυγκεκριμϋνου ςυνόλου ςτοχευόμενων 
προφύλ δεξιοτότων.  

7) Εκτίμηςη Προςομοίωςησ: τη ςυνϋχεια ο χρόςτησ μπορεύ να αποφαςύςει εϊν το ςτοχευόμενο 
ςύνολο προφύλ δεξιοτότων ταιριϊζει ςτισ απαιτόςεισ για την επιτυχό εκτϋλεςη τησ διαδικαςύασ ό 
όχι. Εϊν αυτό δεν ιςχύει, ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει ϋνα ϊλλο ςύνολο προφύλ δεξιοτότων,  να 
εξϊγει το αντύςτοιχο εμπλουτιςμϋνο μοντϋλο επιχειρηςιακόσ διαδικαςύασ και να το προςομοιώςει 
και πϊλι. Εϊν ιςχύει, τα απαιτούμενα προφύλ δεξιοτότων ςημειώνονται ωσ επιτυχό και 
μεταφϋρονται ςτον αναλυτό δεξιοτότων ο οπούοσ εντοπύζει τα κενϊ δεξιοτότων που πρϋπει να 
καλυφθούν.  
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χήμα 19 Διάγραμμα δομικών ςτοιχείων και ροήσ δεδομένων του Prolix 

 

 

4 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

το κεφϊλαιο αυτό αναλύθηκε η τρϋχουςα επιςτημονικό γνώςη και πρακτικό ςτα θϋματα τησ 
ολοκλόρωςη και χρόςησ των οντολογιών, του ςημαςιολογικού ιςτού, των ςυςτημϊτων 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, ανθρωπύνων πόρων και επιχειρηςιακών διαδικαςιών με τα ςυςτόματα 
διαχεύριςησ δεξιοτότων. Σα βαςικϊ ςυμπερϊςματα εύναι τα εξόσ: 

- Η χρόςη οντολογιών τόςο για την περιγραφό των αντικειμϋνων μϊθηςησ όςο και για την 
περιγραφό των δεξιοτότων εύναι κοινό πρακτικό. Σα βαςικϊ πλεονϋκτημα τησ χρόςησ 
οντολογιών εύναι δύο. Σο πρώτο εύναι ότι οι γλώςςεσ αυτϋσ παρϋχουν φορμαλιςμούσ 
αναπαρϊςταςησ τησ γνώςησ για την περιγραφό των μεταδεδομϋνων, οι οπούοι εύναι 
πλουςιότεροι από την χρόςη απλού κειμϋνου, XML, ό ακόμα και RDF. Εδώ το πλεονϋκτημα 
εύναι το αποτϋλεςμα τησ χρόςησ περιγραφικών λογικών, αντύ τησ απλόσ μορφόσ δομημϋνων 
δεδομϋνων ςε XML μορφό ό RDF, η οπούα εύναι μια πολύ λιγότερο περιγραφικό γλώςςα από 
την DAML+OIL ό την OWL. Σο δεύτερο πλεονϋκτημα εύναι ότι η χρόςη οντολογιών μπορεύ 
να παρϊξει ςυνϋργειεσ με τισ τεχνολογικϋσ εξελύξεισ που λαμβϊνουν χώρα ςτον ευρύτερο 
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χώρο του ςημαςιολογικού ιςτού. Η πιο ςημαντικό από αυτϋσ τισ ςυνϋργειεσ μπορεύ να 
προϋρχεται από την διαθεςιμότητα κοινών οντολογιών ςε πολλούσ τομεύσ, μαζύ με εργαλεύα 
για την ανϊπτυξη ςυςτημϊτων που μπορούν να τισ εκμεταλλευτούν για διϊφορεσ «ϋξυπνεσ» 
ςυμπεριφορϋσ. Πολλϋσ οντολογύεσ ακολουθούν την χρόςη προτύπων ϋτςι ώςτε να εύναι 
δυνατό η ολοκλόρωςη τουσ με ϊλλεσ οντολογύεσ και η εύκολη ανταλλαγό δεδομϋνων μεταξύ 
διαφορετικών ςυςτημϊτων. 

- Οι προςεγγύςεισ τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων βαςύζονται ςτην εύρεςη του χϊςματοσ 
δεξιοτότων των υπαλλόλων, των τμημϊτων και των οργανιςμών. Παρ’ολ’αυτϊ δεν υπϊρχει 
ςαφόσ ολοκλόρωςη με τα ςυςτόματα διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων και η παροχό 
λειτουργικότητασ ςε θϋματα όπωσ ςχεδιαςμόσ διαδοχόσ, εύρεςη κατϊλληλων υπαλλόλων 
για ϋνα ϋργο, εύρεςη τησ βϋλτιςτησ εκπαύδευςησ για ϋνα τμόμα ό ϋναν οργανιςμό. 

- Μόνο ςε ϋνα ϋργο (Prolix) εμφανύζεται η ϋννοια τησ χρόςησ των επιχειρηςιακών 
διαδικαςιών ςτην διαχεύριςη δεξιοτότων και η χρηςιμότητα αυτόσ τησ προςϋγγιςησ 
αναμϋνεται να εξεταςτεύ τα επόμενα χρόνια. 

- Η χρόςη δικτύων μϊθηςησ για την πιο ευϋλικτη και αποτελεςματικό κϊλυψη του χϊςματοσ 
δεξιοτότων ϋχει μελετηθεύ ςτο TenCompetence, παρολαυτϊ δεν ϋχει εξεταςτεύ ακόμα η 
χρόςη και ο ρόλοσ των κοινωνικών δικτύων όπωσ π.χ. το facebook, ςτην κϊλυψη του 
χϊςματοσ δεξιοτότων. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

4.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζεται η προςϋγγιςη τησ διατριβόσ ςτην διαχεύριςη δεξιοτότων μϋςω 
τησ χρόςησ οντολογιών, όπωσ αυτό προϋκυψε ϋπειτα από την μελϋτη των εμπορικών και 
ερευνητικών ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων, ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, ανθρωπύνων πόρων, 
επιχειρηςιακών διαδικαςιών και των χώρων των οντολογιών και του ςημαςιολογικού ιςτού. Η 
προςϋγγιςη βαςύζεται ςτα εξόσ δομικϊ ςτοιχεύα: 

- Εύναι απαραύτητη μύα μεθοδολογύα ανϊπτυξησ μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων, μιασ και 
αυτό αποτελεύ βαςικό ςτοιχεύο κϊθε επιτυχημϋνου προγρϊμματοσ εφαρμογόσ τησ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων ςε ϋναν οργανιςμό. 

- Εύναι ςκόπιμη η χρόςη οντολογύασ για την περιγραφό του μοντϋλου διαχεύριςησ 
δεξιοτότων. Αυτό θα δώςει την δυνατότητα ςτην διαλειτουργικότητα του ςυςτόματοσ με 
οποιοδόποτε ϊλλο ςύςτημα χρηςιμοποιεύ αντύςτοιχεσ τεχνολογύεσ και επιτρϋπει την χρόςη 
κανόνων και ςυςχετιςμών μεταξύ των υπαλλόλων, των αντικειμϋνων μϊθηςησ και των 
δεξιοτότων. 

- Αντύςτοιχα, θα πρϋπει να υπϊρχει μύα οντολογύα αντικειμϋνων μϊθηςησ για τουσ λόγουσ 
που αναλύθηκαν ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο. 

- Απαιτεύται ολοκλόρωςη τησ βαςικόσ λειτουργικότητασ τησ διαχεύριςησ των ανθρώπινων 
πόρων που εύναι ϊρρηκτα ςυνδεδεμϋνα με τισ δεξιότητεσ, όπωσ διαχεύριςη διαδοχόσ, 
προγραμματιςμόσ εκπαύδευςησ, εύρεςη κατϊλληλων υποψηφύων για μύα θϋςη ό ϋνα ϋργο 
κτλ. 

- Σο ςύςτημα που θα υποςτηρύζει τα παραπϊνω θα πρϋπει να ϋχει ανοιχτό αρχιτεκτονικό 
ϋτςι ώςτε να εύναι εύκολη η διαςύνδεςη του με ϊλλα ςυςτόματα και να εύναι δυνατό η 
επεκταςιμότητα του. 

- Σο ςύςτημα αυτό θα πρϋπει επύςησ να διαςυνδϋεται με διαδικτυακϊ κοινωνικϊ δύκτυα, τα 
οπούα διαθϋτουν πληροφόρηςη χρόςιμη για την κϊλυψη του χϊςματοσ δεξιοτότων, όπωσ 
ςπουδϋσ φιλικών προςώπων, ςεμινϊρια, προτεινόμενα βιβλύα, ειδικϋσ θεματικϋσ ομϊδεσ 
κτλ. 

Παρακϊτω αναλύεται λεπτομερώσ η προςϋγγιςη που ακολουθεύται και παρουςιϊζεται η ςυνοπτικό 
μορφό του ςυςτόματοσ και τησ μεθοδολογύασ που προτεύνεται. 
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4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

 

4.2.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ωσ οριςμόσ για τον όρο «δεξιότητα» υιοθετεύται αυτόσ που παρϋχεται από το HR-XML Consortium 
Competencies Schema, ςύμφωνα με το οπούο μύα δεξιότητα ορύζεται ωσ: 

«Ένα ςυγκεκριμϋνη, οριςμϋνη, μετρόςιμη και ταυτοποιόςιμη γνώςη, ικανότητα, δυνατότητα και/ό 
ϊλλο εφαρμόςιμο χαρακτηριςτικό (π.χ. ςυμπεριφορϊ, φυςικό ικανότητα, νοοτροπύα) το οπούο 
μπορεύ να διαθϋτει ϋνασ ανθρώπινοσ πόροσ και το οπούο εύναι απαραύτητο για, ό ςχετικό με, την 
απόδοςη ςε μύα δραςτηριότητα ςτο γενικότερο επιχειρηςιακό πλαύςιο».   

Μια περαιτϋρω ανϊλυςη τησ ϋννοιασ τησ «δεξιότητασ» μασ οδόγηςε ςτο ςυμπϋραςμα ότι μια 
δεξιότητα ορύζεται «τυπικϊ» ςε όρουσ: 

• Κατηγορύασ: μια ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν ομοιογενεύσ / όμοιεσ δεξιότητεσ, 

• Οριςμού: πρόταςη (-ςεισ) που εξηγούν τη βαςικό ϋννοια αυτόσ τησ δεξιότητασ, κι 

• Εκδηλούμενησ υμπεριφορϊσ: δεύκτεσ ςυμπεριφορϊσ που ϋνα ϊτομο πρϋπει να επιδεύξει αν 
κατϋχει τη ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα 

Ο ακόλουθοσ πύνακασ απεικονύζει ϋνα παρϊδειγμα οριςμού μιασ δεξιότητασ ςε όρουσ κατηγορύασ, 
δεξιότητασ, οριςμού και εκδηλωνόμενησ ςυμπεριφορϊσ. Η γενικό κατηγορύα τησ δεξιότητασ εύναι 
«διαχεύριςη ανθρώπινων δεξιοτότων», που μεταξύ ϊλλων μπορούν να ςυμπεριλαμβϊνουν τισ 
δεξιότητεσ τησ «δημιουργύασ Ομαδικού Πνεύματοσ» και «Ανϊπτυξη Ανθρώπων». Ο πύνακασ 
απεικονύζει τουσ αντύςτοιχουσ οριςμούσ και τισ εκδηλωνόμενεσ ςυμπεριφορϋσ: 

 

Κατηγορύα Δεξιότητα Οριςμόσ Εκδηλωνόμενη υμπεριφορϊ 

Διαχεύριςη 
Ανθρώπινων 
Δεξιοτότων 

Δημιουργύα 
Ομαδικού 
Πνεύματοσ 

Παρϋχει ςτα μϋλη μιασ 
ομϊδασ τον ενθουςιαςμό και 
την επιθυμύα να 
ςυνεργαςτούν μεταξύ τουσ, 
ςυνειςφϋροντασ ςε κοινούσ 
ςτόχουσ. 

1. Ενθαρρύνει τη             βοόθεια και 
το ςεβαςμό ςτα ϊλλα μϋλη τησ 
ομϊδασ. 

2. Δημιουργεύ μια κοινό αποςτολό 
και μια αύςθηςη υπαγωγόσ ςε μια 
ομϊδα που ςτοχεύει ςε αυτόν. 

Ανϊπτυξη 
Ανθρώπων 

Βοηθϊ τα μϋλη τησ ομϊδασ 
να φθϊςουν το ανώτερο 
ςημεύο ςτην προςωπικό 
ανϊπτυξη. 

1. Παρϋχει μεταφορϊ ςυμβουλών και 
εμπειρύα. 

2. Παρϋχει ανατροφοδότηςη ςε 
δυνϊμεισ και αδυναμύεσ των μελών 
τησ ομϊδασ. 

Πίνακασ 4.1 Ένα παράδειγμα οριςμού δεξιότητασ  
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τον ακόλουθο πύνακα, παρουςιϊζονται τα βαςικϊ γνωρύςματα των δεδομϋνων μιασ δεξιότητασ ςε 
ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων, μαζύ με μια περιγραφό και μερικϋσ ενδεικτικϋσ τιμϋσ. 

 

Όνομα τοιχεύου 
Δεδομϋνων Δεξιοτότων 

Περιγραφό Ενδεικτικϋσ Σιμϋσ 

Κώδικασ Δεξιότητασ Μοναδικό αναγνωριςτικό Πρώτο αριθμητικό 

Σύποσ Δεξιότητασ Κατηγοριοπούηςη «τεχνικό» ικανότητα, «soft skills» 
ικανότητα, εκπαύδευςη, ϊδεια, 
πιςτοπούηςη, ϊλλα 

Επύπεδο Δεξιότητασ Μερικϋσ μορφϋσ ςυγκριτικόσ 
κλύμακασ 

Θα μπορούςε να εύναι αριθμητικό (1-
5) ό περιγραφικό (ΒΑ/ΜΑ/Ρh.D). 
Διαφϋρει βϊςει  τύπου δεξιότητασ 

Προθεςμύα Λόξησ Η ημερομηνύα λόξησ τησ 
δεξιότητασ 

 

Σύποσ Επαλόθευςησ / 
Πιςτοπούηςησ 

Πώσ αξιολογεύται ό 
επαληθεύεται η δεξιότητα 

Μορφωτικό ύδρυμα, πιςτοποιητικϊ, 
γραπτϊ τεςτ, επιβλϋπων 

Ημερομηνύα 
Επαλόθευςησ / 
Πιςτοπούηςησ 

Ημερομηνύα κατϊ την οπούα 
επαληθεύθηκε η δεξιότητα  

 

Επαληθευτόσ / 
Πιςτοποιητόσ 

Ποιοσ ό τι πιςτοποιεύ το 
επύπεδο τησ δεξιότητασ 

Σο αναγνωριςτικό του ειςηγητό του 
μαθόματοσ, Πανεπιςτόμιο, το 
αναγνωριςτικό του μϊνατζερ 

Πίνακασ 4.2 Ενδεικτικέσ ιδιότητεσ των βαςικών ςτοιχείων των δεξιοτήτων [ΜΕΣΑ] 

 

4.2.2 ΚΤΚΛΟ ΖΩΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Μύα ςημαντικό ϋννοια ςτην διαχεύριςη δεξιοτότων εύναι ο Κύκλοσ Δεξιοτότων. Ο κύκλοσ των 
δεξιοτότων εύναι το ςύνολο τεςςϊρων φϊςεων που ςκοπεύει ςτη ςυνεχό βελτύωςη και ανϊπτυξη 
των ατομικών δεξιοτότων των οργανιςμών. Οι τϋςςερισ φϊςεισ μπορούν να οριςτούν ωσ 
ακολούθωσ: 

• Η πρώτη φϊςη εύναι η χαρτογρϊφηςη δεξιοτότων και ϋχει πρωταρχικό ςτόχο να παρϋχει 
ςτον οργανιςμό μια γενικό εικόνα όλων των απαραύτητων δεξιοτότων που απαιτούνται για 
να πραγματοποιόςει τουσ ςτόχουσ του, που ορύζονται από το επιχειρηςιακό ςχϋδιο του 
οργανιςμού, τισ απαιτόςεισ ενόσ project, τισ ανϊγκεσ τησ ομϊδασ και τισ απαιτόςεισ του 
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ρόλου εργαςύασ. Σο απαιτούμενο επύπεδο επϊρκειασ για την περιγραφό κϊθε εργαςύασ 
καθορύζεται επύςησ ςε αυτό τη φϊςη.  

• Η δεύτερη φϊςη εύναι η διϊγνωςη δεξιοτότων, που ςημαύνει ϋνα ςτιγμιότυπο τησ τωρινόσ 
κατϊςταςησ των δεξιοτότων και του αντύςτοιχου επιπϋδου επϊρκειασ που κϊθε υπϊλληλοσ 
ξεχωριςτϊ κατϋχει. Μια ανϊλυςη του χϊςματοσ ικανότητασ εύναι επύςησ απαραύτητη ςε 
αυτό τη φϊςη, για να καθοριςτεύ το χϊςμα ανϊμεςα ςτον αριθμό και το επύπεδο των 
δεξιοτότων που οι υπϊλληλοι κατϋχουν, ςε ςύγκριςη με τον αριθμό και το επύπεδο των 
δεξιοτότων που απαιτούνται από τον οργανιςμό, ςύμφωνα με το ρόλο εργαςύασ τουσ. 

• Η ανϊπτυξη δεξιοτότων εύναι η τρύτη φϊςη και αςχολεύται με τον προγραμματιςμό των 
δεξιοτότων ϋτςι ώςτε να αυξηθεύ ο αριθμόσ και το επύπεδο επϊρκειασ των δεξιοτότων που 
οι υπϊλληλοι πρϋπει να ϋχουν, ςύμφωνα με τισ προηγούμενεσ δύο φϊςεισ και την ανϊλυςη 
του χϊςματοσ ικανότητασ.   

• Η τελευταύα φϊςη εύναι ο ϋλεγχοσ των δεξιοτότων, μια ςυνεχόσ εξϋταςη των 
αποτελεςμϊτων που επιτεύχθηκαν από τη φϊςη ανϊπτυξησ δεξιοτότων. 

Όςο ςημαντικό και αν εύναι ϋνα μοντϋλο δεξιοτότων, εύναι μόνο ϋνα μϋροσ ενόσ ςυςτόματοσ 
βαςιςμϋνου ςτισ δεξιότητεσ, το οπούο θα ϋχει δυνατότητεσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, εξαγωγόσ 
ςυμπεραςμϊτων και παροχόσ υπηρεςιών εκπαύδευςησ με ςτόχο την βελτύωςη των δεξιοτότων. 
Ακολούθωσ παρουςιϊζονται τα βαςικϊ ςυςτατικϊ ενόσ ςυςτόματοσ βαςιςμϋνου ςτισ δεξιότητεσ: 

• Αναγνώριςη/Αξιολόγηςη των επιθυμητών αποτελεςμϊτων: Πρϋπει κανεύσ να ξϋρει τι 
επύδοςη οργανιςμού προςπαθεύ να επιτύχει για να αναγνωρύςει την «επιθυμητό 
κατϊςταςη» δεξιοτότων. Η αξιολόγηςη τησ επύδοςησ του οργανιςμού θα παρϋχει επύςησ 
δεδομϋνα που βοηθούν την εκτύμηςη τησ επιτυχύασ των προςπαθειών ανϊπτυξόσ.  

• Μοντϋλο Δεξιοτότων: Αναγνώριςη των δεξιοτότων που πραγματικϊ ϋχουν επιρροό ςτα 
αποτελϋςματα. 

• Αξιολόγηςη των Δεξιοτότων Τπαλλόλου: Φρειϊζεται κανεύσ να ξϋρει τισ δεξιότητεσ των 
υπαλλόλων ώςτε να μπορεύ να τισ ςυγκρύνει με την επιθυμητό κατϊςταςη (μοντϋλο 
δεξιοτότων). 

• τρατηγικϋσ και Πόροι Ανϊπτυξησ Τπαλλόλου: Φρειϊζεται να ϋχει κανεύσ τα προγρϊμματα 
εκπαύδευςησ και ανϊπτυξησ που μπορούν να καλύψουν το χϊςμα ςτισ δεξιότητεσ. 

 

Ακολούθωσ παρουςιϊζουμε τουσ οριςμούσ των όρων και διαδικαςιών που εύναι απαραύτητοι ςτη 
διαχεύριςη δεξιοτότων και ςτα βαςιςμϋνα ςτισ δεξιότητεσ ςυςτόματα διαχεύριςησ, ςε μια 
προςπϊθεια να δώςουμε μια πιο πλόρη εικόνα αυτόσ τησ περιοχόσ.  

• Αναγνώριςη δεξιοτότων: Η διαδικαςύα τησ ανακϊλυψησ των δεξιοτότων που εύναι 
απαραύτητεσ για υποδειγματικό ό πλόρωσ επιτυχό επύδοςη. 

• Μοντϋλο Δεξιοτότων: Μια αφηγηματικό περιγραφό των δεξιοτότων για μια ςτοχευόμενη 
κατηγορύα εργαςύασ, επαγγελματικό ομϊδα, τομϋα, τμόμα ό ϊλλη μονϊδα τησ ανϊλυςησ. 
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• Αξιολόγηςη Δεξιοτότων: Η διαδικαςύα τησ ςύγκριςησ των δεξιοτότων ενόσ ατόμου με αυτϋσ 
ενόσ μοντϋλου δεξιοτότων. 

• Διαχεύριςη Δεξιοτότων: Εφαρμογό μιασ ςυλλογόσ δεξιοτότων για διαχεύριςη ανθρώπινων 
πόρων ϋτςι ώςτε η επύδοςη να ςυνειςφϋρει επαρκώσ και αποτελεςματικϊ ςτα 
αποτελϋςματα του οργανιςμού. 

• Επύπεδο Δεξιοτότων: Αναγνωρύζει τισ απαραύτητεσ ικανότητεσ και γνώςεισ που οι 
υπϊλληλοι πρϋπει να ϋχουν, και καθορύζει τα επύπεδα επύδοςησ που πρϋπει να επιτύχουν, 
για να επιδεύξουν δεξιότητεσ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο τμόμα εργαςύασ ό λειτουργύασ. 

• Προφύλ Δεξιοτότων: Έγγραφο που περιγρϊφει τη ςυλλογό των δεξιοτότων ςυγκεκριμϋνα 
ςε μια θϋςη, εργαςύα, επαγγελματικό ομϊδα, λειτουργικό κοινότητα. 

Βαςιςμϋνοι ςε εξϋταςη που πραγματοποιόςαμε ςε διαφορετικϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ 
δεξιοτότων, καταλόξαμε ότι οι δεξιότητεσ μπορεύ να χρηςιμοποιηθούν ςε διαφορετικϋσ ενότητεσ 
εφαρμογών διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων, ϋχοντασ ϋνα ςημαντικό ρόλο ςε καθεμύα από αυτϋσ. Η 
χρόςη τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων μπορεύ να εύναι ςημαντικό ςτισ ακόλουθεσ εφαρμογϋσ 
διαχεύριςησ υπαλλόλων: 

• χεδιαςμόσ Εργατικού Δυναμικού: Οι δεξιότητεσ χρηςιμοποιούνται για να αξιολογηθούν οι 
τρϋχουςεσ και μελλοντικϋσ ανϊγκεσ δεξιοτότων του οργανιςμού και του ατόμου. Μια 
ανϊλυςη χϊςματοσ μπορεύ να αποκαλύψει το χϊςμα ανϊμεςα ςτισ δεξιότητεσ τισ οπούεσ 
πρϋπει να ϋχουν οι υπϊλληλοι  ξεχωριςτϊ ό οι ομϊδεσ ό ακόμα και ο οργανιςμόσ και να 
ςυνειςφϋρει ςτα ςχϋδια ανϊπτυξησ του εργατικού δυναμικού. 

• Διαχεύριςη Προςλόψεων: Οι δεξιότητεσ χρηςιμοποιούνται για να ςυγκρύνουν τισ ικανότητεσ 
του υποψηφύου με τισ απαιτόςεισ τησ προςφερόμενησ θϋςησ μόλισ ο καλύτεροσ υποψόφιοσ 
αναγνωριςτεύ, τα χϊςματα δεξιοτότων διαμορφώνουν τη βϊςη για ϋνα αρχικό υποβόςκον 
ςχϋδιο μϊθηςησ. 

• Διαχεύριςη Μϊθηςησ: Η ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων μπορεύ να αναγνωρύςει τισ 
απαιτούμενεσ δεξιότητεσ. Αυτϋσ οι δεξιότητεσ μπορούν να ςυνδεθούν με τα ιςοδύναμα 
αντικεύμενα μϊθηςησ. 

• Διαχεύριςη Επύδοςησ: Η επύδοςη του εργαζόμενου υπολογύζεται βϊςει των απαιτόςεων για 
βαςικϋσ δεξιότητεσ όπωσ επύςησ βϊςει αντικειμενικών ςτόχων. 

• Εξϋλιξη τησ Καριϋρασ: Οι δεξιότητεσ χρηςιμοποιούνται για να δημιουργόςουν τα 
προςωπικϊ ςχϋδια εξϋλιξησ των εργαζομϋνων.  

• Πλϊνο Διαδοχόσ: Οι οργανιςμού αξιολογούν τισ πιθανϋσ αντικαταςτϊςεισ για τισ βαςικϋσ 
θϋςεισ βαςιςμϋνοι ςτισ απαιτόςεισ για δεξιότητεσ. 
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4.2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ένα μοντϋλο δεξιοτότων εύναι μια λύςτα δεξιοτότων οι οπούεσ προϋρχονται από την παρατόρηςη 
τησ ικανοποιητικόσ ό εξαιρετικόσ επύδοςησ ενόσ εργαζομϋνου. Σο μοντϋλο μπορεύ να παρϋχει 
αναγνώριςη των δεξιοτότων των εργαζομϋνων που χρειϊζεται να αναπτυχθούν για να βελτιωθεύ η 
επύδοςη ςτην τρϋχουςα εργαςύα ό για να προετοιμϊςει για ϊλλεσ εργαςύεσ μϋςω τησ προώθηςησ ό 
τησ μεταφορϊσ. Σο μοντϋλο μπορεύ να αναγνωρύςει τισ δεξιότητεσ που πρϋπει να αναπτύξουν οι 
εργαζόμενοι, ϋτςι ώςτε να βελτιώςουν την απόδοςό τουσ ςτην καθημερινό τουσ εργαςύα ό να 
προετοιμαςτούν για ϊλλεσ θϋςεισ, μϋςω προαγωγόσ ό μεταφορϊσ. Σο μοντϋλο μπορεύ επύςησ να 
εύναι χρόςιμο ςε μια ανϊλυςη του χϊςματοσ ικανοτότων, δηλαδό ςτη ςύγκριςη μεταξύ διαθϋςιμων 
και απαιτούμενων δεξιοτότων ατόμων ό οργανιςμών. Ένα προςωπικό πλϊνο ανϊπτυξησ (Π.Π.Α.) 
μπορεύ να αναπτυχθεύ ςε ϋνα επόμενο βόμα, για να εξαλεύψει το χϊςμα. ημαντικϋσ μεταβλητϋσ που 
πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊπτυξησ ενόσ μοντϋλου δεξιοτότων, εύναι η 
χρόςη λεξικών δεξιοτότων (skill dictionaries), ό η δημιουργύα κϊποιων και η αναγνώριςη 
δεξιοτότων και οι μϋθοδοι επιβεβαύωςησ-ϋρευνεσ, ςυνεντεύξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ κ.τ.λ. 

Οι δεξιότητεσ εύναι τα δομικϊ ςτοιχεύα των μοντϋλων δεξιοτότων. Για παρϊδειγμα, ϋνα μοντϋλο 
δεξιοτότων για ϋνα Μϊνατζερ τησ Περιοχόσ Πωλόςεων ύςωσ να ςυμπεριλαμβϊνει δεξιότητεσ όπωσ, 
ςχϋδιο πωλόςεων, ομαδικό εργαςύα, ανταγωνιςμόσ αγορϊσ, τϊςεισ τησ βιομηχανύασ και ςτρατηγικό 
ςκϋψη. 

Κϊθε δεξιότητα ςτο μοντϋλο θα καθορύζονταν, ςυμπεριλαμβϊνοντασ περιγραφϋσ ςυμπεριφορϊσ 
για την επιτυχό και μη επιτυχό εκτϋλεςη εργαςιών. Ένα παρϊδειγμα ενόσ οριςμού και μερικών 
υποδεύξεων ςυμπεριφορϊσ για τη δεξιότητα τησ «τρατηγικόσ κϋψησ» εμφανύζεται παρακϊτω, 
αναφερόμενο ςτον εργαζόμενο ο οπούοσ κατϋχει τη δεξιότητα αυτό: 

• Διαμορφώνει ςτρατηγικϋσ οι οπούεσ εύναι εφικτϋσ, μη κοςτοβόρεσ και αντιμετωπύζει τουσ 
ςτόχουσ του οργανιςμού ξεχωριςτϊ ό ςε ςυνδυαςμό με ϊλλεσ ςτρατηγικϋσ. 

• Διαμορφώνει ςτρατηγικϋσ που λαμβϊνουν  υπόψη τα δυνατϊ ςημεύα και τισ αδυναμύεσ του 
οργανιςμού. 

• Ερευνϊ, ερμηνεύει και παρϋχει αναφορϋσ ςε μακροπρόθεςμεσ τϊςεισ του πελϊτη ϋτςι ώςτε 
να διαμορφώςει πολιτικϋσ και ςτρατηγικϋσ. 

• Παρϋχει ανϊλυςη για θϋματα πολιτικόσ, αναπτύςςει πρόγραμμα προτϊςεων και 
αναπτύςςει πλϊνα τα οπούα ςτοχεύουν  μακροπρόθεςμα ςτην ικανοπούηςη των πελατών 
και των μετόχων του οργανιςμού / εταιρεύασ.  

τη ςυνϋχεια υπϊρχουν μερικϊ παραδεύγματα υποδεύξεων ςυμπεριφορϊσ για κϊθε επύπεδο 
επϊρκειασ, με την υπόθεςη ότι αυτό η δεξιότητα μπορεύ να χαρακτηριςτεύ από τρύα επύπεδα 
επϊρκειασ, το οριακό, το μϋτριο και το ανώτερο: 

• Ανώτερο: Εκτιμϊ ςτρατηγικϋσ για προςοδοφόρα ανϊπτυξη και αύξηςη εςόδων. 

• Μϋτριο: Εκτιμϊ προβλόματα ςε ςυνϊφεια με τισ ςτρατηγικϋσ  του οργανιςμού. 

• Οριακό: Λαμβϊνει υπόψη και αντιμετωπύζει μόνο ϊμεςα θϋματα όταν παύρνει αποφϊςεισ, 
εισ βϊροσ των μακροπρόθεςμων θεμϊτων. 
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Η ανϊπτυξη ενόσ Μοντϋλου Δεξιοτότων αποτελεύται από διαφορετικϊ βόματα, απαραύτητα για τη 
δημιουργύα και τη επαλόθευςη του μοντϋλου. Η διαδικαςύα τησ επαλόθευςησ εύναι ϋνα μϋςο 
ελϋγχου ότι οι δεξιότητεσ προβλϋπουν επιτυχό επύδοςη εργαςύασ. 

 Η προτεινόμενη μεθοδολογύα για την ανϊπτυξη του μοντϋλου δεξιοτότων περιλαμβϊνει τα 
παρακϊτω ςτϊδια: 

: 

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3

Ανάπτυξη μιασ Δοκιμαςτικήσ Λίςτασ Δεξιοτήτων

ΣΤΑΔΙΟ 2

Αναγνώριςη τησ Μζτρηςησ Επίδοςησ και Δείγμα Επαλήθευςησ

ΣΤΑΔΙΟ 1

Δημιουργία μιασ Ομάδασ Συςτημάτων Δεξιοτήτων 

ΣΤΑΔΙΟ 6

Ζλεγχοσ του Αρχικοφ Μοντζλου

ΣΤΑΔΙΟ 5

Ανάπτυξη ενόσ Αρχικοφ Μοντζλου δεξιοτήτων: 

ΣΤΑΔΙΟ 4

Καθοριςμόσ Δεξιοτήτων και Υποδείξεων Συμπεριφοράσ
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χήμα 4.1 Προτεινόμενη Μεθοδολογία Ανάπτυξησ Μοντέλου Δεξιοτήτων  

 

Παρακϊτω αναλύονται με λεπτομϋρεια τα οκτώ ςτϊδια τησ προτεινόμενησ μεθοδολογύασ 
ανϊπτυξησ ενόσ μοντϋλου δεξιοτότων. 

 Δημιουργία μιασ Ομάδασ υςτημάτων Δεξιοτήτων (Ο..Δ.): αν πρώτο βόμα, πολλϋσ 
επιχειρόςεισ και οργανιςμού δημιουργούν μια ομϊδα υςτημϊτων Δεξιοτότων η οπούα 
αποτελεύται  από ςτελϋχη του τμόματοσ Ανθρώπινων Πόρων και κορυφαύουσ ειδικούσ και 
εργαζόμενουσ οι οπούοι κατϋχουν μια βαθιϊ γνώςη των εργαςιών που ςυμπεριλαμβϊνονται 
ςτο μοντϋλο. Αυτό η ομϊδα ϋχει την ευθύνη για την επύβλεψη τησ όλησ πρωτοβουλύασ. 

 Αναγνώριςη τησ Μέτρηςησ Επίδοςησ και Δείγμα Επαλήθευςησ: Μια κλύμακα 
επϊρκειασ προετοιμϊζεται για να καθορύςει ανώτερη, μϋτρια και οριακό επύδοςη ςτισ 
εργαςύεσ που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο. 

 Ανάπτυξη μιασ Δοκιμαςτικήσ Λίςτασ Δεξιοτήτων: Η Ο..Δ. αναπτύςςει μια 
προκαταρκτικό λύςτα δεξιοτότων η οπούα λειτουργεύ ωσ μια βϊςη για την οικοδόμηςη του 
μοντϋλου. Η δημιουργύα μιασ τϋτοιασ λύςτασ μπορεύ να εύναι επιτυχόσ, δια μϋςου τησ μελϋτησ 
επιτυχημϋνων μοντϋλων δεξιοτότων τα οπούα όδη αναπτύςςονται από ϊλλουσ οργανιςμούσ 
και λαμβϊνοντασ πϊντα υπόψη τισ επιχειρηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ του ύδιου του οργανιςμού.  

 Καθοριςμόσ Δεξιοτήτων και Τποδείξεων υμπεριφοράσ: ε αυτό το βόμα, 
πληροφορύεσ ςυλλϋγονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ποιεσ δεξιότητεσ χρειϊζονται για να 
εκτελεςτούν οι εργαςύεσ που αναφϋρονται ςτο μοντϋλο. Αυτό πραγματοποιεύται με 
κατευθυνόμενεσ ςυνεντεύξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ και ϋρευνεσ με εργαζόμενουσ και μϊνατζερ.   

 Ανάπτυξη ενόσ Αρχικού Μοντέλου δεξιοτήτων: Η Ο..Δ. αναπτύςςει ϋνα αρχικό μοντϋλο 
δεξιοτότων βαςιςμϋνο ςτισ πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν ςτο προηγούμενο βόμα με την 
εκτϋλεςη ποςοτικόσ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων τησ ϋρευνασ και ανϊλυςησ του 
περιεχομϋνου των θεμϊτων που περιλαμβϊνονταν ςτη ςυνϋντευξη και ςτα αποτελϋςματα 
τησ ομϊδασ εςτύαςησ. 

 Έλεγχοσ του Αρχικού Μοντέλου: Εύναι ςημαντικό να ελϋγξει κϊποιοσ ότι το αρχικό 
μοντϋλο εύναι ακριβϋσ, διευθετώντασ επιπρόςθετεσ ομϊδεσ εςτύαςησ, ςυνεντεύξεισ ό 
ϋρευνεσ με ομϊδεσ μϊνατζερ και εργαζομϋνων οι οπούοι δεν πόραν μϋροσ ςτον καθοριςμό 
του αρχικού μοντϋλου. 

ΣΤΑΔΙΟ 8

Ολοκληρώνοντασ το Μοντζλο 

ΣΤΑΔΙΟ 7

Επαλήθευςη του Μοντζλου 
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 Βελτίωςη του Μοντέλου: Σα ύδια εύδη ανϊλυςησ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην ανϊπτυξη 
του αρχικού μοντϋλου δεξιοτότων χρηςιμοποιούνται από την Ο..Δ. για να βελτιωθεύ το 
μοντϋλο. 

 Επαλήθευςη του Μοντέλου: Οι προςπϊθειεσ επαλόθευςησ αρχύζουν με τη μετατροπό των 
δεξιοτότων ςε ϋνα ερωτηματολόγιο το οπούο μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για εκτύμηςη τησ 
προςωπικόσ αποτελεςματικότητασ. Σα ϊτομα που αναγνωρύςτηκαν προηγουμϋνωσ ωσ 
ανώτεροι, αποτελεςματικού, και οριακού εκτελεςτϋσ βαθμολογούνται ςε αυτό το 
ερωτηματολόγιο από πολλϊ ϊτομα ει δυνατόν, μϊνατζερ, ιςόβαθμουσ, και ϊλλουσ 
ςυναδϋλφουσ τουσ. Οι βαθμολογύεσ ςτο ερωτηματολόγιο δεξιοτότων ςυςχετύζονται με τισ 
βαθμολογύεσ επύδοςησ για να καθοριςτεύ εϊν κϊθε δεξιότητα ςυςχετύζεται με την επύδοςη 
εργαςύασ. 

 Ολοκληρώνοντασ το Μοντέλο: Σο τελευταύο βόμα περιλαμβϊνει απομϊκρυνςη των 
δεξιοτότων που δεν ςυςχετύζονται με τισ μετρόςεισ τησ επύδοςησ για να παρϋχει ϋνα ϋγκυρο 
μοντϋλο που ςυνδϋεται με αποτελεςματικό επύδοςη. 

4.3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΜΕ ΣΗΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΗ 

Η ςύγχρονη επιχειρηματικό εκπαύδευςη, ςε επιχειρόςεισ και οργανιςμούσ, με ςτόχο τη βελτύωςη 
εξειδικευμϋνων δεξιοτότων, ςτρϋφεται κυρύωσ ςτη χρόςη μεθόδων και ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ 
εκμϊθηςησ, που εύναι ιδιαύτερα διαδεδομϋνα ςτισ μϋρεσ μασ. Ωςτόςο, οι περιοριςμϋνεσ δυνατότητεσ 
των ςύγχρονων ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ εκμϊθηςησ, όπωσ η ϋλλειψη υποςτόριξησ και παροχόσ 
προςωποποιημϋνων υπηρεςιών εκπαύδευςησ και εκπαιδευτικού περιεχομϋνου, περιορύζει αιςθητϊ 
τα επιχειρηςιακϊ ανταγωνιςτικϊ πλεονεκτόματα τα οπούα θα μπορούςε να αποκομύςει μια 
επιχεύρηςη ό ϋνασ οργανιςμόσ από τη χρόςη ανϊλογων ςυςτημϊτων.   

Επομϋνωσ, εύναι, πλϋον, γενικϊ αποδεκτό ότι οι οργανιςμού και οι επιχειρόςεισ δεν εύναι δυνατόν να 
ωφεληθούν ςε μεγϊλο βαθμό από τισ ςύγχρονεσ πλατφόρμεσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ που παρϋχουν 
μόνο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αντύ αυτών, θα πρϋπει να αναπτυχθούν νϋεσ, καινοτόμεσ 
πλατφόρμεσ ηλεκτρονικόσ εκμϊθηςησ με δυνατότητεσ υποςτόριξησ του εμπλουτιςμού, διϊχυςησ και 
τησ κυκλοφορύασ τησ οργανωςιακόσ γνώςησ, (enriching, sharing and circulating organisation 
knowledge), όντασ με αυτόν τον τρόπο ϋνα εργαλεύο για την μετατροπό του οργανιςμού ςε πιο 
δυναμικό και ευϋλικτο [Garro and Palopoli, 2003].  

Η ανϊπτυξη νϋων δεξιοτότων ό/και η βελτύωςη και αναβϊθμιςη των υφιςτϊμενων δεξιοτότων μιασ 
επιχεύρηςησ αναφορικϊ με μύα εξειδικευμϋνη περιοχό γνώςησ και τεχνικόσ κατϊρτιςησ αποτελούν 
αφενόσ ςυνόθη φαινόμενο ςτα πλαύςια  τησ υλοπούηςησ ενόσ νϋου ϋργου και ςτη διαδικαςύα 
ενςωμϊτωςησ νϋων ςτελεχών ςτισ υφιςτϊμενεσ ομϊδεσ υλοπούηςησ ϋργων, και αποτελούν 
αφετϋρου τόςο χρονοβόρεσ όςο και πολυδϊπανεσ διαδικαςύεσ, ειδικϊ ςτην περύπτωςη όπου η 
εταιρεύα απευθύνεται ςτην εξωτερικό αγορϊ για ανεύρεςη ατόμων με τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ 
(πρόβλημα ϋλλειψησ ικανοτότων / δεξιοτότων). Επομϋνωσ, κρύνεται απαραύτητο οι απαιτούμενεσ 
δεξιότητεσ να αναζητούνται και να αναπτύςςονται εςωτερικϊ, με χρόςη μιασ κατϊλληλησ 
πλατφόρμασ, περιβϊλλοντοσ ευφυούσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, το οπούο θα ενςωματώνει – εκτόσ 
των ϊλλων – προςωποποιημϋνεσ υπηρεςύεσ ηλεκτρονικόσ εκμϊθηςησ, διαχεύριςη και 
προςωποποιημϋνη παροχό εκπαιδευτικού περιεχομϋνου, και υπηρεςύεσ ανϊλυςησ και 
προςωποπούηςησ των ςτόχων μϊθηςησ.  
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Προκειμϋνου το «ευφυϋσ» ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων να παρϋχει προςωποποιημϋνεσ 
υπηρεςύεσ ςτουσ χρόςτεσ – ςτελϋχη τησ επιχεύρηςησ όπου και θα εφαρμοςτεύ, θα πρϋπει να 
αναπτυχθούν μϋθοδοι και τεχνικϋσ οι οπούεσ θα επιτρϋπουν την εκτύμηςη και παρακολούθηςη του 
επιπϋδου δεξιοτότων των ςτελεχών, ςχετικϊ με κϊποιο ςυγκεκριμϋνο γνωςτικό αντικεύμενο, και 
την ανϊλυςη τησ απόςταςησ (του χϊςματοσ) μϋχρι το απαιτούμενο επύπεδο – ςτόχο τησ 
αντύςτοιχησ δεξιότητασ - ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων - competence gap analyses.  Η ανϊλυςη 
χϊςματοσ δεξιοτότων εύναι δυνατόν να: 

 να υποδηλώςει τισ διαφορϋσ (χϊςμα) μεταξύ των υφιςτϊμενων δεξιοτότων και αυτών που 
απαιτούνται ό θα απαιτούνται ςτο εγγύσ μϋλλον,  

 να εκτιμόςει το κατϊ πόςον οι δεξιότητεσ ενόσ εργαζόμενου ςυςχετύζονται με τισ δεξιότητεσ 
που απαιτούνται για την επιτυχό πραγματοπούηςη μιασ εργαςύασ, και  

 να εξαςφαλύςει ότι οι κρύςιμεσ δεξιότητεσ που απαιτούνται για ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ 
κατανϋμονται εντόσ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ομϊδασ υλοπούηςησ.  

Επομϋνωσ, ϋνα ευφυϋσ ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων θα εύναι ςε θϋςη να εκτιμόςει και να 
αναλύςει το υφιςτϊμενο χϊςμα δεξιοτότων των ςτελεχών τησ επιχεύρηςησ, αναφορικϊ με μια 
προτυποποιημϋνη διαδικαςύα ςτα πλαύςια τησ επιχειρηςιακόσ λειτουργύασ τησ επιχεύρηςησ, και να 
τα ελαττώςει δημιουργώντασ διαδικαςύεσ και υπηρεςύεσ προςωποποιημϋνησ μϊθηςησ και παροχόσ 
εκπαιδευτικού περιεχομϋνου.  Επιπροςθϋτωσ, μια τϋτοια πλατφόρμα θα μπορεύ να αναπροςαρμόζει 
δυναμικϊ τισ διαδικαςύεσ μϊθηςησ ανϊλογα με τισ πληροφορύεσ ανατροφοδότηςησ (feedback) που 
παρϋχουν οι χρόςτεσ, ϋτςι ώςτε να βελτιςτοποιόςει τη διαδικαςύα απόκτηςησ των απαιτούμενων 
δεξιοτότων.  

Ωςτόςο, η παροχό προςωποποιημϋνου εκπαιδευτικού περιεχομϋνου από ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ 
δεξιοτότων με ςτόχο την κϊλυψη του υφιςτϊμενου χϊςματοσ δεξιοτότων αποτελεύ μια πολύπλοκη 
διαδικαςύα. Για το λόγο αυτό, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τα αντικεύμενα περιεχομϋνου μϊθηςησ 
θα πρϋπει να θεωρούνται ςχετικϊ μικρϋσ και ανεξϊρτητεσ μονϊδεσ μϊθηςησ (οντότητεσ μϊθηςησ – 
learning objects), οι οπούεσ μπορούν να ςυνδυαςτούν ώςτε να δημιουργόςουν προςωποποιημϋνα 
μονοπϊτια μϊθηςησ.  

Προκειμϋνου να επιτύχουμε την αποδοτικότερη και αποτελεςματικότερη διαχεύριςη τόςο των 
δεξιοτότων όςο και των οντοτότων μϊθηςησ, και να παρϋχουμε τισ απαραύτητεσ, κατϊλληλεσ και 
επαρκεύσ οντότητεσ μϊθηςησ ςε ςτελϋχη που θα πρϋπει να καλύψουν αντύςτοιχα χϊςματα 
δεξιοτότων, κρύνεται απαραύτητη η μοντελοπούηςη των δεξιοτότων με χρόςη οντολογιών και ο 
ςχολιαςμόσ με μεταδεδομϋνα, τα οπούα θα ακολουθούν ϋνα προκαθοριςμϋνο ςχόμα και θα παύρνουν 
τιμϋσ ςχετικϋσ με την προαναφερθεύςα μοντελοπούηςη, των θϋςεων εργαςύασ, των ϋργων και 
εργαςιών που αναλαμβϊνει η επιχεύρηςη και των οντοτότων μϊθηςησ που βρύςκονται ςτη διϊθεςό 
τησ. Ένα τϋτοιο μετϊ-μοντϋλο – ςχόμα μεταδεδομϋνων – το οπούο θα διευκολύνει την 
κατηγοριοπούηςη, ανταλλαγό, επαναχρηςιμοπούηςη και διαμούραςη των οντοτότων μϊθηςησ και 
των μεταξύ τουσ ςχϋςεων αποτελούν και τα Learning Object Metadata [Garro and Palopoli, 2003]. Η 
προτυποπούηςη τησ περιγραφόσ των οντοτότων μϊθηςησ αποτελεύ ςημαντικό ςτόχο για την 
επιςτημονικό κοινότητα που ερευνϊ το πεδύο τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, καθώσ θα υποςτηρύζει 
και θα διαςφαλύζει την εννοιολογικό αναπαρϊςταςη των δεξιοτότων και των οντοτότων μϊθηςησ, 
κϊνοντασ πιο ξεκϊθαρη και κατανοητό την περιγραφό τουσ.  
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Καθώσ οι επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ ςτο εςωτερικό των επιχειρόςεων και οι προςωποποιημϋνεσ 
διαδικαςύεσ μϊθηςησ βαςύζονται ςε πληθώρα ετερογενών ςυςτημϊτων και εφαρμογών λογιςμικού, 
προτεύνεται η αποτελεςματικό ολοκλόρωςη των ςυςτημϊτων, εφαρμογών και υπηρεςιών με τη 
χρόςη τεχνολογύασ ιςτιακών υπηρεςιών, ώςτε να διευκολύνεται διαλειτουργικότητα των επιμϋρουσ 
ςυςτημϊτων.  Επιπλϋον, οι ιςτιακϋσ υπηρεςύεσ θα επεκταθούν ςημαςιολογικϊ, χρηςιμοποιώντασ 
ςτην περιγραφικό αναπαρϊςταςό τουσ ϋννοιεσ και ςχϋςησ τησ προαναφερθεύςασ οντολογύασ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων. Έτςι, οι νϋεσ Σημαςιολογικϋσ Ιςτιακϋσ Υπηρεςύεσ (Semantic Web Services) 
θα προςφϋρουν το εννοιολογικό υπόβαθρο-βϊςη για τη ςημαςιολογικό ολοκλόρωςη των 
επιχειρηςιακών και μαθηςιακών διαδικαςιών, την εξεύρεςη κατϊλληλων και επαρκών οντοτότων 
μϊθηςησ και την προληπτικό παροχό προςωποποιημϋνου εκπαιδευτικού περιεχομϋνου και 
υπηρεςιών ςτουσ χρόςτεσ. 

Σϋλοσ, οι πολύπλοκεσ λειτουργύεσ, η ανϊγκη αυτοματοπούηςησ διϊφορων δραςτηριοτότων και 
υπηρεςιών και εξαγωγόσ ευφυών και εύςτοχων ςυμπεραςμϊτων και οι νϋεσ δυνατότητεσ που 
απαιτούνται ςτα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων ωθούν ςτην εφαρμογό ευφυών πρακτόρων 
λογιςμικού (software agents) ςτα ςύςτημα αυτϊ. Οι ευφυεύσ πρϊκτορεσ λογιςμικού ϋχουν την 
δυνατότητα να αιτιολογούν και να εκτελούν περύπλοκεσ λειτουργύεσ βαςιζόμενοι ςτα μηνύματα 
που λαμβϊνουν από το χρόςτη ό από το υπόλοιπο ςύςτημα, ςτα ενςωματωμϋνα μοντϋλα γνώςησ 
και τουσ ςυνολικούσ ςτόχουσ του ςυςτόματοσ. Επομϋνωσ, οι ευφυεύσ πρϊκτορεσ λογιςμικού οι 
οπούοι λειτουργούν ςε ϋνα πλαύςιο ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και διαχεύριςησ δεξιοτότων βαςύζονται 
ςε οντολογικϊ πρότυπα για την περιγραφό των οντοτότων μϊθηςησ. Εφόςον ϋχουν περιγραφεύ 
επαρκώσ το ςημαςιολογικό πλαύςιο των επιχειρηςιακών διαδικαςιών και των οντοτότων μϊθηςησ, 
οι αυτόνομοι πρϊκτορεσ λογιςμικού θα εύναι πιο αποτελεςματικού, καθώσ θα εύναι ςε θϋςη να 
αναζητούν και να παρϋχουν προληπτικϊ τισ απαιτούμενεσ οντότητεσ μϊθηςησ για την ικανοπούηςη 
των δυναμικϊ αναπροςαρμόςιμων μαθηςιακών απαιτόςεων.  

το πλαύςιο τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, οι παρακϊτω κύριεσ εργαςύεσ θα πρϋπει να θεωρούνται 
ςημαντικϋσ για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ υποςτόριξησ για την διαχεύριςη δεξιοτότων και τισ 
οντότητεσ μϊθηςησ: 

 Εύρεςη Βαςικών Δεξιοτότων: ανϊπτυξη ϋξυπνων εφαρμογών που θα αναλύουν το 
ενδοεπιχειρηςιακό περιβϊλλον (παραδοτϋα ϋργων, δελτύα προώόντων, ςχόλια πελατών, 
αναφορϋσ ικανοπούηςησ πελατών, εςωτερικϊ ερωτηματολόγια κτλ..) και διεπιχειρηςιακών 
(υλικό δημόςιων και ευρωπαώκών ϋργων, δωρεϊν ϋρευνεσ αγορϊσ, διαδικτυακού τόποι 
ςυνεργατών και ανταγωνιςτών) , για να ανακαλύψουν τισ απαιτούμενεσ ςτρατηγικϋσ 
δεξιότητεσ για τον ςχηματιςμό ομϊδων ικανών να επιτύχουν τουσ ςτρατηγικούσ ςτόχουσ 
μιασ εταιρύασ.  

 χηματιςμόσ Ανθρώπινου Κεφαλαύου - Intellectual Capital formation:  πραγματοποιεύται 
ϋρευνα ςχετικϊ με μύα πλατφόρμα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ που θα ολοκληρώνει την μϊθηςη 
δια τησ πρακτικόσ, που εξαςκεύται ςε ομϊδεσ εργαςύασ, με τισ επύςημεσ επιχειρηςιακϋσ 
πολιτικϋσ εκπαύδευςησ και τα ςτρατηγικϊ πλϊνα.  

 Εκτύμηςη Δεξιοτότων - Competencies Assessment: η ανϊπτυξη εφαρμογών για την 
εκτύμηςη τησ εξϊςκηςησ μιασ ςυγκεκριμϋνησ ικανότητασ (ςτατικό know -how) ςε μια 
ςυγκεκριμϋνη εργαςιακό περύπτωςη που υλοποιεύται από ςυνεργατικϊ τμόματα τησ 
εργαςύασ. Μια τϋτοια εφαρμογό θα μπορεύ επύςησ να απεικονύζει τη ςυνολικό κατϊςταςη 
των δεξιοτότων και ικανοτότων και τον απαιτούμενο «χϊρτη» δεξιοτότων και να εκτελεύ 
την «ανϊλυςη χϊςματοσ» μεταξύ των δεξιοτότων που υπϊρχουν και αυτών που 
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απαιτούνται ςτο μϋλλον. Εργαλεύα εξόρυξησ γνώςησ - Knowledge mining tools, που 
αναπτύςςονται ςε οριζόντιεσ υποδομϋσ, μπορεύ να τροποποιηθούν ώςτε να ςυλλαμβϊνουν 
την χρόςη των μετρούμενων ικανοτότων ςτην καθημερινό εργαςύα και τα παραδοτϋα.  

 Προςωποπούηςη των ςτόχων μϊθηςησ - Personalisation of learning objectives: θα πρϋπει 
να αναπτυχθεύ μια προςωποποιημϋνη διαδικαςύα μϊθηςησ, ικανό να καλύψει τα χϊςματα 
δεξιοτότων, ξεκινώντασ από μια βϊςη δεδομϋνων δεξιοτότων. Βαςιζόμενο ςτισ βελτιώςεισ 
μϊθηςησ των υπαλλόλων, μπορούν να αναπροςαρμοςτούν και να ολοκληρωθούν το 
περιεχόμενο μϊθηςησ και η δομό τησ παρουςύαςησ. Παραπϋρα, ςύμφωνα με τισ βελτιώςεισ 
μϊθηςησ, μπορεύ να ανανεώνεται αυτόματα ο χϊρτησ δεξιοτότων του οργανιςμού. .  

 Σαυτοπούηςη Δεξιοτότων - Competencies Matchmaking: εύναι δυνατό η ανϊπτυξη 
εφαρμογών που βρύςκουν τουσ «καλύτερουσ» υποψόφιουσ για κϊποιο ϋργο, 
εναρμονύζοντασ διαφορετικϊ κριτόρια που προϋρχονται από την αποτελεςματικότητα τα 
ϋργα (χρόνοσ- κόςτοσ) και την ποιότητα των απαιτόςεων. Μπορούν να χρηςιμοποιηθούν 
Context-sensitive ontology nets για την υποςτόριξη των αποφϊςεων κατϊ την ευφυό 
ταυτοπούηςη.   

 Επιβρϊβευςη τησ Ανϊπτυξησ Δεξιοτότων: απαιτούνται ϋξυπνεσ εφαρμογϋσ που θα εύναι ςε 
θϋςη να απεικονύζουν ςυνεχώσ, να κρύνουν και να επιβραβεύουν την εξϊςκηςη 
ςυγκεκριμϋνων δεξιοτότων από μεμονωμϋνα ϊτομα ό ομϊδεσ, ςε μια εργαςιακό κατϊςταςη. 
Σϋτοιεσ εφαρμογϋσ θα πρϋπει να διαςυνδϋονται με τα Enterprise legacy ςυςτόματα για τη 
Διαχεύριςη Ανθρώπινων Πόρων και την Ανταμοιβό - Human Resources Management and 
Compensation. 

 

4.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ωσ ϋνα από τα ςυμπερϊςματα του προηγούμενου κεφαλαύου, διαπιςτώθηκε ότι οι τρϋχουςεσ 
προςπϊθειεσ ςτον χώρο τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων δεν ολοκληρώνουν λειτουργικότητα 
διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού, αλλϊ παρϋχουν μόνο την ανοιχτό αρχιτεκτονικό η οπούα 
καθιςτϊ δυνατό την διαςύνδεςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων με αυτϊ του 
ανθρώπινου δυναμικού. Όντασ υπϋρμαχοι τησ ανοιχτόσ αρχιτεκτονικόσ που παρϋχει 
διαςυνδεςιμότητα και επεκταςιμότητα, θεωρούμε ότι θα πρϋπει ςυγκεκριμϋνεσ λειτουργύεσ τησ 
διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού να ολοκληρώνονται ςε ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων. Ο 
λόγοσ εύναι διττόσ. Αφενόσ ϋχοντασ όδη ςτο ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων όλεσ τισ πληροφορύεσ 
για τουσ υπϊλληλουσ, τισ δεξιότητεσ και το επύπεδο τουσ, εύναι ευκολότερη η ολοκλόρωςη 
λειτουργιών διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού από την διαςύνδεςη δύο ςυςτημϊτων πιθανότατα 
με διαφορετικϋσ πληροφορύεσ για τα παραπϊνω. Αφετϋρου, πολλϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ 
ανθρώπινου δυναμικού δεν εμπεριϋχουν λειτουργύεσ όπωσ εύρεςη των κατϊλληλων υπαλλόλων για 
την εκτϋλεςη ενόσ ϋργου, ό αναθεώρηςη τησ εκπαύδευςησ των υπαλλόλων ςύμφωνα με μύα αλλαγό 
ςτον επιχειρηςιακό ςτόχο τησ εταιρύασ. 

ύμφωνα με μελϋτη τησ Forrester Research, [Forrester 08], αν και δεν ϋχουν αναπτυχθεύ πολλϋσ 
νϋεσ ςουύτεσ εφαρμογών ςυςτημϊτων διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού, οι εξελύξεισ ςτουσ 
βαςικούσ τομεύσ ϋχουν ωσ εξόσ: 
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· Διαχείριςη Σαλέντου. Οι λύςεισ διαχεύριςησ ταλϋντου προτιμούνται από τουσ επαγγελματύεσ τησ 
διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων και διαδικαςιών και τα ςυςτόματα Δ.Α.Δ προςθϋτουν 
λειτουργικότητα ςε αυτό την περιοχό. Επιτελεύται πρόοδοσ ςτην διαχεύριςη δεξιοτότων και 
απόδοςησ, αν και η διαχεύριςη μϊθηςησ και διαδοχόσ ακόμα υςτερούν από τισ επικεντρωμϋνεσ 
λύςεισ ςε αυτϋσ τισ περιοχϋσ.  

· Αναφορέσ. Παρατηρεύται ϋλλειψη περιβαλλόντων φιλικού προσ τον χρόςτη για την παροχό 
αναφορών και δυνατοτότων ανϊλυςησ ςτα ςυςτόματα Δ.Α.Δ. Παρόλουσ τουσ μακροςκελόσ 
καταλόγουσ των ςυνηθιςμϋνων αναφορών, δεν ϋχουν αναπτυχθεύ ιδιαύτερα οι γραφικϋσ και 
αναλυτικϋσ πληροφορύεσ.  

· Οργανωςιακέσ Δομέσ. Οι αναφορϋσ ιεραρχικών δομών εύναι ςημαντικϋσ για τον οριςμό των 
ςχϋςεων μεταξύ των υπαλλόλων και των διαδικαςιών ϋγκριςησ, καθώσ και για την ςχεδύαςη 
διαδοχόσ. planning.  

  

 

χήμα 4.2 Δομικά τοιχεία Εφαρμογών Διαχείριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού  [Forrester 08] 
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H Forrester κατϋληξε ςτα παραπϊνω ςυμπερϊςματα, αναλύοντασ τουσ εξόσ παρόχουσ λύςεων 
Δ.Α.Δ ADP, Ceridian, Lawson Software, Oracle EBS, Oracle PeopleSoft, SAP, Ultimate Software, και 
Workday. Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει τα προώόντα που αναλύθηκαν: 

 

χήμα 4.3 υςτήματα Διαχείριςησ Ανθρώπινου Δυναμικού ςτην Έρευνα τησ Forrester 
[Forrester 08] 

Οι παρακϊτω λειτουργύεσ θεωρούμε ότι εύναι χρόςιμο να ενςωματωθούν ςε ϋνα ςύςτημα 
διαχεύριςησ δεξιοτότων και η υλοπούηςη αυτών ϋχει ολοκληρωθεύ ςτο ςύςτημα που 
παρουςιϊζουμε: 

- χεδιαςμόσ Διαδοχήσ Εργαζομένου: Εύναι η δυνατότητα να βρεθεύ ο κατϊλληλοσ υπϊλληλοσ 
(οι) για να διαδεχθούν ϋναν εργαζόμενο ςε μύα θϋςη. Ο ϋλεγχοσ πραγματοποιεύται με ςύγκριςη των 
δεξιοτότων που απαιτεύ η θϋςη με αυτϋσ που διαθϋτουν οι υπϊλληλοι. 

- χεδιαςμόσ Εξέλιξησ Εργαζομένου: Εύναι η δυνατότητα να ςυγκρύνει ϋνασ υπϊλληλοσ τισ 
δεξιότητεσ που κατϋχει, με αυτϋσ που απαιτούν οι θϋςεισ που ςτοχεύει. Μπορεύ να βρει το χϊςμα 
δεξιοτότων που τον χωρύζει από αυτϋσ και να το κλεύςει χρηςιμοποιώντασ αντικεύμενα μϊθηςησ. 

- χεδιαςμόσ Εκπαίδευςησ Εργαζομένου: Εφόςον εύναι γνωςτό το χϊςμα δεξιοτότων ενόσ 
υπαλλόλου για την παρούςα ό μελλοντικό του θϋςη, εύναι δυνατόσ ο ςχεδιαςμόσ του προςωπικού 
του μονοπατιού εκπαύδευςησ. 

- χεδιαςμόσ Εκπαίδευςησ Σμήματοσ: Εφόςον εύναι γνωςτό το χϊςμα δεξιοτότων κϊθε 
εργαζομϋνου ενόσ τμόματοσ, εύναι δυνατό η εύρεςη των δεξιοτότων ςτισ οπούεσ απαιτεύται 
εκπαύδευςη ςτο τμόμα.  

- χεδιαςμόσ Εκπαίδευςησ Οργανιςμού ύμφωνα με το Σρέχον Επιχειρηςιακό Πλάνο: 
Εφόςον εύναι γνωςτό το χϊςμα δεξιοτότων όλων των εργαζομϋνων τησ εταιρύασ, το οπούο απορρϋει 
από τισ δεξιότητεσ που απαιτούνται για την εκτϋλεςη του τρϋχοντοσ επιχειρηςιακού πλϊνου, εύναι 
δυνατό να βρεθεύ η απαιτούμενη εκπαύδευςη ςτισ δεξιότητεσ που ϋχουν τη μεγαλύτερη διαφορϊ 
μεταξύ επιθυμητόσ και κατεχόμενησ τιμόσ ό ςε αυτϋσ που ϋχουν την μεγαλύτερη ςημαςύα για το 
επιχειρηςιακό πλϊνο. 
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- χεδιαςμόσ Εκπαίδευςησ Οργανιςμού ύμφωνα Μελλοντικό Επιχειρηςιακό Πλάνο: Εϊν μια 
εταιρύα επιθυμεύ να αλλϊξει το επιχειρηςιακό τησ πλϊνο για το επόμενο ό τα επόμενα ϋτη, τότε 
αυτό ςυνεπϊγεται ότι θα απαιτούνται και νϋεσ δεξιότητεσ  ό δεξιότητεσ ςε διαφορετικϊ επύπεδα, 
για την επύτευξη των ςτόχων. Η εταιρύα μπορεύ να διαπιςτώςει το χϊςμα μεταξύ των δεξιοτότων 
που απαιτούνται για το νϋο επιχειρηςιακό πλϊνο και αυτών που ϋχει όδη το ςύνολο των 
υπαλλόλων τησ. 

- Εύρεςη Κατάλληλων Τπαλλήλων για ένα Έργο: Εύναι η δυνατότητα να θϋςουμε τισ δεξιότητεσ 
που απαιτούνται για ϋνα ϋργο και να βρούμε τουσ κατϊλληλουσ εργαζόμενουσ για την επιτυχό 
εκτϋλεςη του, βϊςει δεξιοτότων. 

- Eύρεςη Ειδικών (Μέντορεσ): Ο εργαζόμενοσ μπορεύ να βρει ποιοι ςυνϊδελφοι του ϋχουν τον 
υψηλότερο βαθμό επιδεξιότητασ ςε κϊποια ικανότητα και να τουσ ςυμβουλευτεύ για να καλύψει το 
χϊςμα τησ ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητασ. Αυτό εύναι δυνατόν όταν ςυναινεύ ο εργαζόμενοσ ςτην 
παροχό τησ πληροφορύασ ςχετικϊ με τισ δεξιότητεσ του ςτουσ ςυναδϋλφουσ του, για να μην 
προκαλεύται παραβύαςη των προςωπικών δεδομϋνων 

 

4.5 ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

την ενότητα αυτό, θα περιγραφεύ η οντολογύα που αναπτύχθηκε για τον εμπλουτιςμό του 
ςυςτόματοσ Δεξιοτότων. Σο ακριβϋσ και ολοκληρωμϋνο ςχόμα τησ  οντολογύασ παρουςιϊζεται ςτο 
επόμενο κεφϊλαιο του παρόντοσ εγγρϊφου. Η ανϊπτυξη τησ οντολογύασ ϋγινε με την χρόςη τησ 
γλώςςασ OWL και ειδικότερα με την πλόρη ϋκδοςό τησ, την OWL Full. Σα εργαλεύα που 
χρηςιμοποιόθηκαν για την δημιουργύα, τον ϋλεγχο και την ευκολότερη απεικόνιςη τησ οντολογύασ 
εύναι το Protégé [Protégé 07] του Πανεπιςτημύου του Stanford και το SemanticWorks 2008 τησ 
Altova [Altova 07].  

Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τησ οντολογύασ δεξιοτότων εύναι ϋνα βαςικό βόμα ςτην ανϊπτυξη ενόσ 
αποτελεςματικού ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, το οπούο θα πρϋπει πιθανότατα να 
ςυνεργϊζεται με ϊλλα ςυςτόματα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και εφαρμογϋσ ανθρώπινων πόρων. 
Πραγματοποιόθηκε προςπϊθεια να αναλυθούν οι δεξιότητεσ, οι οριςμού τουσ και τα αντύςτοιχα 
επύπεδα δεξιοτότων, μϋςω διαθϋςιμων λεξικών και προςεκτικόσ ςκϋψησ. Επύςησ, ο ςχεδιαςμόσ τησ 
οντολογύασ ςυμπεριϋλαβε τουσ ςυςχετιςμούσ μεταξύ όλων των οντοτότων τησ οντολογύασ, όπωσ 
δεξιότητεσ, υπϊλληλοι, θϋςεισ, αντικεύμενα μϊθηςησ κτλ. Παρακϊτω, παρουςιϊζεται η οντολογύα 
δεξιοτότων. 

Βαςικϊ ςτοιχεύα καινοτομύασ που ειςϊγονται ςτην οντολογύα δεξιοτότων που αναπτύξαμε ςε 
ςχϋςη με αυτϋσ που αναλύθηκαν ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο εύναι ο ςυςχετιςμόσ των δεξιοτότων 
μεταξύ τουσ με μια κλύμακα από το 1 εωσ το 10, για τον βαθμό «ςυγγϋνειασ» και η ενςωμϊτωςη 
των λειτουργιών τησ διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων, όπωσ εύρεςη υπαλλόλων για ϋργο και 
ςχεδιαςμόσ διαδοχόσ ςε αυτόν. Αυτϊ αναλύονται λεπτομερϋςτερα παρακϊτω. 
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χήμα 4.4 Η οντολογία δεξιοτήτων 

Η εικόνα 1 παρουςιϊζει την οντολογύα δεξιοτότων η οπούα αναπτύχθηκε και η οπούα αποτελεύται 
ςυνολικϊ από δεκαεπτϊ κλϊςεισ, ϋξι από τισ οπούεσ εύναι κύριεσ κλϊςεισ και χρηςιμοποιούνται για 
να περιγρϊψουν τουσ υπαλλόλουσ, τα ϋργα, τισ δεξιότητεσ και τα τμόματα του οργανιςμού. Οι 
υπόλοιπεσ ϋντεκα κλϊςεισ εύναι βοηθητικϋσ και χρηςιμοποιούνται για να περιγρϊψουν τισ κύριεσ 
και τισ ςχϋςεισ με όλεσ τισ υπόλοιπεσ.  

Παρακϊτω ακολουθεύ μια ανϊλυςη των κυρύων κλϊςεων τησ οντολογύασ:  



 

  ελίδα 
109 

 
  

109 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

A] Κλάςη Ικανοτήτων “Skills Class”: Η κλϊςη ικανοτότων χρηςιμοποιεύται για να ορύςει την 
ομϊδα ικανοτότων του οργανιςμού, όπωσ αυτό προκύπτει από το μοντϋλο δεξιοτότων που 
ανϋπτυξε ο οργανιςμόσ. Αυτό η κλϊςη ϋχει τϋςςερα επύπεδα,  1-4,  τα οπούα περιγρϊφονται από το 
“SkillDescr_Lvl”. Κϊθε επύπεδο αντιςτοιχεύ ςτον διαφορετικό βαθμό εξειδύκευςησ ςτο οπούο 
αναφϋρεται, με το επύπεδο 1 να αντιςτοιχεύ ςτο μικρότερο βαθμό κατοχόσ τησ δεξιότητασ και το 
επύπεδο 4 ςτον υψηλότερο. Αυτϊ τα δεδομϋνα χρηςιμοποιούνται επύςησ από το ςύςτημα για να 
εντοπιςτούν οι ειδικού ςε κϊθε δεξιότητα, οι οπούοι θα μπορούν να εύναι μϋντορεσ ςε υπαλλόλουσ με 
ϋνα κενό ςτην ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα. Ένα ϊλλο ενδιαφϋρον ςτοιχεύο εύναι ο οριςμόσ τησ 
απόςταςησ μεταξύ διαφορετικών ικανοτότων, χρηςιμοποιώντασ την κλϊςη “SkillRelated”. Αυτό η 
κλϊςη βαθμολογεύ την ςχετικότητα μεταξύ δύο δεξιοτότων ςε μια κλύμακα από το ϋνα ωσ το δϋκα, 
με το ϋνα να ςημαύνει ότι οι δύο δεξιότητεσ εύναι τελεύωσ ϊςχετεσ μεταξύ τουσ (π.χ. η δεξιότητα 
«προγραμματιςμόσ» με την δεξιότητα «διαχεύριςη ομϊδασ». Αυτό αξιοποιεύται ςτο ςύςτημα με 
πολλούσ τρόπουσ, όπωσ την υπόδειξη αντικειμϋνων μϊθηςησ ςε κϊποιεσ ςχετικϋσ δεξιότητεσ, ό την 
υπόδειξη υπαλλόλων για ϋνα ϋργο, οι οπούοι κατϋχουν μια δεξιότητα η οπούα εύχε απαιτηθεύ από το 
ϋργο ςτην αρχό, αλλϊ δεν υπόρχαν υπϊλληλοι που να την κατϋχουν. Επύςησ,  με την χρόςη τησ 
κλϊςησ SkillLearnObj_Lvl ορύζεται ϋνασ ςυςχετιςμόσ μεταξύ ενόσ αντικειμϋνου μϊθηςησ και μιασ 
δεξιότητασ, με τον ςυςχετιςμό να αναφϋρεται ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο επύπεδο.  

B] H κλάςη των αντικειμένων μάθηςησ “ Learning Object Class”:  H κλϊςη “LearningObject” 
ορύζει τα αντικεύμενα μϊθηςησ, τα οπούα όπωσ παρουςιϊζεται ςτην εικόνα ϋνα ανόκουν ςε μια 
κατηγορύα. Ένα αντικεύμενο μϊθηςησ εύναι μύα online ό offline, ρητό ό ϊρρητη πηγό η οπούα 
διευκολύνει την διαδικαςύα μϊθηςησ, όπωσ ϋνα βιβλύο, ϋνα ςεμινϊριο, ϋνα ηλεκτρονικό μϊθημα, η 
ςυμβουλιοδότηςη από ϋναν μϋντορα κτλ. 

Γ] Οι κλάςεισ Σμήμα και Θέςεισ Εργαςίασ: Η κλϊςη “Department” χρηςιμοποιεύται για τον 
καθοριςμό των τμημϊτων του οργανιςμού, ενώ η κλϊςη “Jobs” χρηςιμοποιεύται για να 
αντιςτοιχόςει ρόλουσ εργαςύασ ςε κϊθε τμόμα. Κϊθε θϋςη εργαςύασ απαιτεύ μια ςυγκεκριμϋνη 
ομϊδα δεξιοτότων, τα οπούα ορύζονται από τα ςτιγμιότυπα τησ κλϊςησ SkillAtLevel και κϊθε θϋςη 
εργαςύασ μπορεύ να ανόκει ςε ϋναν και μόνο υπϊλληλο.  

Δ] Η Κλάςη Εργαζόμενοσ: Αυτό η κλϊςη ορύζει τουσ υπαλλόλουσ ενόσ οργανιςμού, με τα 
προςωπικϊ τουσ ςτοιχεύα και τισ δεξιότητεσ τουσ. Σα προςωπικϊ δεδομϋνα εύναι ςτιγμιότυπα των 
κλϊςεων “Degree”, “Studies”, “Dates”, “Experience” και οι δεξιότητεσ των υπαλλόλων εύναι 
ςτιγμιότυπα τησ κλϊςησ SkillAtLevelYear. Αυτό η κλϊςη ορύζει την δεξιότητα και το αντύςτοιχο 
επύπεδο καθώσ και χρόνο που τα δεδομϋνα ιςχύουν. Αυτό ςημαύνει ότι οι ικανότητεσ ενόσ 
υπαλλόλου αποθηκεύονται χρονολογικϊ από την πρώτη μϋρα του ςτην εργαςύα, κϊτι το οπούο 
παρϋχει την δυνατότητα για την αναφορϊ τησ χρονολογικόσ εξϋλιξησ και τησ προόδου των 
δεξιοτότων ενόσ υπαλλόλου, ενόσ τμόματοσ ό και όλου του οργανιςμού, δύνοντασ με αυτόν τον 
τρόπο χρόςιμεσ πληροφορύεσ για την διαχεύριςη του ταλϋντου, τησ εκπαύδευςησ και τησ ανϊπτυξησ 
των ανθρώπινων πόρων τησ εταιρύασ.  

E] Η Κλάςη Έργο: Η κλϊςη “Project” χρηςιμοποιεύται για την δημιουργύα ϋργων τα οπούα 
διαχειρύζεται ο οργανιςμόσ. Εκτόσ από το όνομα και την προαιρετικό περιγραφό του ϋργου, κϊθε 
ςτιγμιότυπο αυτόσ τησ κλϊςησ εμπεριϋχει ϋναν αριθμό απαιτούμενων δεξιοτότων και, όπωσ ςτην 
περύπτωςη των “jobs” – αυτϊ τα ςτιγμιότυπα εύναι τησ κλϊςησ SkillAtLevel.              
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4.6 ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΜΕ ΤΠΑΡΦΟΝΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ 

Αποτελεύ πεπούθηςη μασ ότι οι τρϋχουςεσ ερευνητικϋσ προςπϊθειεσ ςτον χώρο τησ τεχνολογύασ θα 
πρϋπει να ςτοχεύουν ςτην επύλυςη των ερωτημϊτων που πραγματεύονται με το βλϋμμα ςτο 
μϋλλον, αλλϊ και με αξιοπούηςη των ευκαιριών που παρϋχονται από την τρϋχουςα κατϊςταςη. Μύα 
τϋτοια ευκαιρύα, ςτον χώρο των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων θεωρούμε ότι παρϋχουν τα 
online κοινωνικϊ δύκτυα, τα οπούα ϋχουν ϋνα μεγϊλο αριθμό χρηςτών και πληροφορύα η οπούα 
μπορεύ να αξιοποιηθεύ για να καλυφθεύ το χϊςμα δεξιοτότων. Μελετόςαμε λοιπόν το πιο 
χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα κοινωνικού δικτύου, το facebook, το οπούο ϋχει επύ του παρόντοσ τα 
παρακϊτω ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα χρόςησ: 

 

τατιςτικϊ τοιχεύα Κοινωνικού Δικτύου Facebook 

Γενικό Ανϊπτυξη - 200 εκ. χρόςτεσ ςυνολικϊ 
- 100 εκ. χρόςτεσ το επιςκϋπτονται τουλϊχιςτον μύα 

φορϊ την ημϋρα 
- Σο ϋνα τρύτο των χρηςτών εύναι φοιτητϋσ 
- Η πιο ραγδαύα αναπτυςςόμενη ομϊδα χρηςτών εύναι 

αυτό τησ ηλικύασ 35 ετών και ϊνω 
τοιχεύα Φρηςτών - Ο μϋςοσ χρόςτησ ϋχει 120 φύλουσ ςτην ςελύδα 

- 3,5 δισ λεπτϊ ξοδεύονται κϊθε μϋρα ςτο facebook (35 
λεπτϊ την ημϋρα ανϊ ενεργό χρόςτη) 

- 20 εκ. χρόςτεσ ανανεώνουν τισ πληροφορύεσ τουσ 
κϊθε μϋρα 

- 4 εκ. χρόςτεσ μπαύνουν ςε ομϊδεσ κϊθε μϋρα 

Εφαρμογϋσ - 850 εκ. φωτογραφύεσ ανεβαύνουν κϊθε μόνα ςτο site 
- 8 εκ. βύντεο ανεβαύνουν κϊθε μόνα ςτο site 
- 1 δισ ςτοιχεύα περιεχομϋνου (web links, νϋα, μπλογκσ, 

ςημειώςεισ, φωτογραφύεσ) διαμοιρϊζονται κϊθε 
μόνα 

- 2.5 εκ. εκδηλώςεισ δημιουργούνται κϊθε μόνα 
- 25 εκ. ενεργϋσ ομϊδεσ χρηςτών 

 

Διεθνόσ Ανϊπτυξη - 40 μεταφρϊςεισ του site, με ϊλλεσ 50 ςε εξϋλιξη 
- 30% των χρηςτών εύναι από τισ ΗΠΑ 

Πλατφόρμα - 660.000 προγραμματιςτϋσ και επιχειρηματύεσ από 
180 χώρεσ 

- Κϊθε μόνα, 70% των χρηςτών αςχολούνται με τισ 
εφαρμογϋσ πλατφόρμασ 

- 52.000 εφαρμογϋσ εύναι διαθϋςιμεσ 
- Περιςςότερεσ από 5.000 εφαρμογϋσ ϋχουν 10.000 

ενεργούσ χρόςτεσ τον μόνα 
- 8.000 websites ϋχουν υλοποιόςει το facebook 

connect από τισ αρχϋσ του 2008 
 

Κινητϊ - 30 εκ. χρόςτεσ ϋχουν πρόςβαςη ςτο facebook μϋςω 
κινητού 

- Οι χρόςτεσ που χρηςιμοποιούν το κινητό τουσ για να 
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επιςκεφθούν το facebook εύναι 50% πιο ενεργού από 
αυτούσ που δεν το χρηςιμοποιούν 

  
Πίνακασ 4.3 τατιςτικά τοιχεία Κοινωνικού Δικτύου Facebook [Facebook 09] 

υνδυϊζοντασ τισ απαιτόςεισ ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ με την ςυμπεριφορϊ των χρηςτών και 
τισ πληροφορύεσ που υπϊρχουν για αυτούσ ςε ϋνα κοινωνικό δύκτυο, προτεύνουμε ϋναν τρόπο 
διαςύνδεςησ των δύο ςυςτημϊτων, μϋςω ιςτιακών υπηρεςιών, ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει τα εξόσ 
ςτοιχεύα: 

τοιχείο Facebook Αξιοποιηςη ςτο Προτεινόμενο ύςτημα 
Διαχείριςησ Δεξιοτήτων 

 
Ο χρόςτησ ανεβϊζει ςτοιχεύα για την μόρφωςη 
του 

 
Αναζότηςη των μελών του κοινωνικού μου 
δικτύου που ϋχουν ςχετικό μόρφωςη με μια 
απαιτούμενη δεξιότητα 
 

 
Ο χρόςτησ ανεβϊζει ςτοιχεύα για εκδηλώςεισ 

 
Αναζότηςη εκδηλώςεων, ςεμιναρύων, ςχετικών 
με τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ 
 

 
Ο χρόςτησ ανεβϊζει τα αγαπημϋνα του βιβλύα 

 
Αναζότηςη βιβλύων ςχετικών με απαιτούμενεσ 
δεξιότητεσ 
 

 
Ο χρόςτησ ανεβϊζει ςτοιχεύα προώπηρεςύασ 

 
Αναζότηςησ μελών του κοινωνικού δικτύου που 
ϋχουν εργαςιακό εμπειρύα που μπορεύ να 
βοηθόςει ςε μύα απαιτούμενη δεξιότητα 
 

 
Ο χρόςτησ ανεβϊζει ςτοιχεύα για ομϊδεσ 

 
Αναζότηςη ομϊδων ςχετικών με απαιτούμενεσ 
δεξιότητεσ 
 

Πίνακασ 4.4 Αξιοποίηςη Πληροφοριών Κοινωνικού Δικτύου ςτο ύςτημα Διαχείριςησ 
Δεξιοτήτων 

Ένα παρϊδειγμα εύναι το εξόσ: Ο υπϊλληλοσ κϊνοντασ χρόςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων διαπιςτώνει ότι ϋχει ϋνα χϊςμα δεξιότητασ ςτον προγραμματιςμό ςε C#. Σο ςύςτημα 
τρϋχει μϋςω διαδικτυακόσ υπηρεςύασ μύα εφαρμογό ςτο facebook, η οπούα αναζητεύ πληροφορύεσ 
για τα μϋλη του δικτύου του χρόςτη που ϋχουν ςτην εκπαύδευςη τουσ την πληροφορικό, τον 
αντικειμενοςτραφό προγραμματιςμό, καθώσ και προτεινόμενα βιβλύα με θϋμα C#, εκδηλώςεισ, 
εκπαιδεύςεισ, ομϊδεσ, διαγωνιςμούσ κτλ. 

Έτςι, ο χρόςτησ παρϊλληλα με την δομημϋνη πληροφορύα που του παρϋχεται από το ςύςτημα ςε 
ςχϋςη με τα αντικεύμενα μϊθηςησ που θα πρϋπει να αςχοληθεύ για να κλεύςει το χϊςμα δεξιότητασ, 
ϋχει και την επιπλϋον πληροφορύα που παρϋχεται από το κοινωνικό του δύκτυο. 
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4.7 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΒΑΕΙ ΟΝΣΟΛΟΓΙΩΝ 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται το ολοκληρωμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων, ολοκληρώνοντασ 
τα δομικϊ ςτοιχεύα και την λειτουργικότητα που αναλύθηκε παραπϊνω ςε ότι αφορϊ ςτισ 
οντολογύεσ, την ηλεκτρονικό μϊθηςη, τισ λειτουργύεσ ανθρώπινων πόρων και τα μοντϋλα 
δεξιοτότων. 

4.7.1  ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ(AS-IS ANALYSIS) 

τουσ ςύγχρονουσ οργανιςμούσ, η ςημαςύα τησ διαχεύριςησ και εξϋλιξησ των δεξιοτότων του 
προςωπικού, αποδεικνύεται όλο και μεγαλύτερη. Δεν αρκεύ πλϋον η πρόςληψη ατόμων με τα 
ςωςτϊ πτυχύα, εϊν δεν αυτού δεν εύναι ςε θϋςη να διαχειρύζονται και να εξελύςςουν ενεργϊ και 
ςυνεχώσ τισ δεξιότητϋσ τουσ. Η διαχεύριςη δεξιοτότων (competence management) θεωρεύται ωσ μύα 
από τισ πιο βαςικϋσ δραςτηριότητεσ τησ διαχεύριςησ γνώςησ (knowledge management) μιασ και 
διαχειρύζεται την ϊρρητη (tacit) γνώςη των υπαλλόλων μιασ εταιρύασ.   

Σα εργαλεύα που υποςτηρύζουν την διαχεύριςη των δεξιοτότων γύνονται όλο και πιο απαραύτητα, 
ειδικϊ για μεγϊλουσ οργανιςμούσ, ςτουσ οπούουσ οι διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ εύναι δυςκολότερεσ.  Η 
αναγκαιότητα αυτών εύναι επύςησ φανερό ςε κϊθε κατανεμημϋνο, αποκεντρωμϋνο και κινητό 
οργανιςμό. Παρόλαυτϊ, μικρό, ςχετικϊ, ϋμφαςη ϋχει δοθεύ ςτην χρόςη των τεχνολογιών 
πληροφορύασ για την υποςτόριξη τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων.   

Σο κύριο χαρακτηριςτικό των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων εύναι ότι αποθηκεύουν τισ 
δεξιότητεσ των μελών τουσ ςε δενδρικϋσ ιεραρχικϋσ δομϋσ (Lindgren et al., 2001). Επύςησ, 
χρηςιμοποιούν μια βαθμωτό κλύμακα ωσ ϋνδειξη του επιπϋδου ικανότητασ για μια ςυγκεκριμϋνη 
δεξιότητα. Έχοντασ τα δεδομϋνα των δεξιοτότων ωσ ςημεύο αναφορϊσ, εύναι δυνατό η αναζότηςη 
μιασ ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητασ, η επιςκόπηςη τησ κατϊςταςησ των δεξιοτότων και η μϋτρηςη τησ 
διαφορϊσ μεταξύ των υπαρχουςών και επιθυμητών δεξιοτότων.  Σα ςυςτόματα διαχεύριςησ 
δεξιοτότων θα πρϋπει να ςχεδιϊζονται ϋτςι ώςτε να υποςτηρύζουν τουσ οργανιςμούσ ςτη 
διαχεύριςη των δεξιοτότων τουσ με δομημϋνο και αποτελεςματικό τρόπο, ϋτςι ώςτε να παρϋχουν 
τισ ςωςτϋσ δεξιότητεσ ςτο κατϊλληλο ϊτομο, την κατϊλληλη ςτιγμό, αν και κϊτι τϋτοιο δεν 
εφαρμόζεται προσ το παρόν. Τπϊρχουν γενικϊ προβλόματα με τα υπϊρχοντα ςυςτόματα, τα οπούα 
ςχετύζονται με θϋματα λειτουργύασ και αποδοχόσ αυτών από τουσ χρόςτεσ. Σα περιςςότερα 
ςυςτόματα περιορύζονται ςτην παροχό εργαλεύων για τη δημιουργύα παθητικών λεξικών τυπικών 
δεξιοτότων, αντύ να θεωρούνται ωσ οχόματα για να μετατρϋπουν την εξϋλιξη δεξιοτότων ςτο πλϋον 
επιθυμητό ςτοιχεύο για τουσ εργαζόμενουσ και τουσ οργανιςμούσ. 

Οι οργανωςιακϋσ δραςτηριότητεσ όπωσ η απεικόνιςη των δεξιοτότων και η ανϊλυςη χϊςματοσ 
δεξιοτότων, βαςύζονται ςε ορθολογιςτικό θεώρηςη των δεξιοτότων, η οπούα υποφϋρει από 
αρκετούσ περιοριςμούσ: (Lindgren and Henfridsson, 2002): Καταρχόν, οι περιγραφϋσ των 
δεξιοτότων εύναι τμηματικϋσ και ατομικϋσ. Επύςησ, οι δεξιότητεσ κατηγοριοποιούνται εκ των 
προτϋρων με αδύναμεσ ςυνδϋςεισ με τα εμπειρικϊ ςτοιχεύα και την θεωρύα, γεγονόσ που 
επιβεβαιώνει το μοντϋλο των «αυτόνομων» δεξιοτότων ςε αντύθεςη με το μοντϋλο των δεξιοτότων 
των εργαζομϋνων. Σρύτον, τα προφύλ δεξιοτότων εύναι ςτατικϊ, ϋμμεςα και περιλαμβϊνουν γενικϋσ 
περιγραφϋσ που αφορούν ςτισ ανθρώπινεσ δεξιότητεσ. Δεν παρϋχουν πληροφορύα για το εϊν οι 
εργαζόμενοι χρηςιμοποιούν ςτην πραγματικότητα τισ δεξιότητεσ αυτϋσ για την ολοκλόρωςη τησ 
εργαςύασ τουσ, μιασ και τα προφύλ δεξιοτότων δεν εύναι ςυνδεδεμϋνα με την πρακτικό εργαςύα.  
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Από την ϊλλη πλευρϊ, η ηλεκτρονικό μϊθηςη υλοποιεύται προσ το παρόν χωρύσ να ληφθούν υπόψην 
οι δεξιότητεσ των εργαζομϋνων και περιορύζεται ςυνόθωσ ςτην παροχό εκπαιδευτικού υλικού που 
να ανταποκρύνεται ςτουσ γενικότερουσ ςτόχουσ μιασ εταιρύασ.  

4.7.2  ΑΝΑΛΤΗ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ (TO-BE ANALYSIS) 

το μϋλλον, η τϊςη θα εύναι η ολοκλόρωςη των διαδικαςιών προςωποποιημϋνησ μϊθηςησ, 
βαςιζόμενησ ςτισ δεξιότητεσ, (personalised competence-based learning processes), εναρμονιςμϋνεσ 
με τισ επιχειρηςιακϋσ διαδικαςύεσ τησ εταιρύασ, επιτρϋποντασ ϋτςι την ολοκλόρωςη τησ ςυνεχούσ 
μϊθηςησ (continuous learning) ςτην καθημερινό εργαςύα (Woelk, 2002). Αυτό απαιτεύ την 
ανϊπτυξη τησ τεχνολογύασ που θα επιτρϋπει τα ςυςτόματα λογιςμικού και hardware που 
διαλειτουργούν, να ολοκληρωθούν ςε ϋνα ολιςτικό περιβϊλλον διαχεύριςησ γνώςησ. Επύςησ, οι 
εφαρμογϋσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ που ςχεδιϊζονται και υλοποιούνται ςε επιχειρηματικϊ 
περιβϊλλοντα και χρηςιμοποιούν κατανεμημϋνα υπολογιςτικϊ ςυςτόματα, βαςιζόμενα ςε πρότυπα 
και ςημαινόμενο διαδικτυακό περιεχόμενο (semantic mark-up web content) και web services, θα 
εύναι ςε θϋςη να παρϋχουν προςωποποιημϋνη μϊθηςη η οπούα θα βελτιώνει την 
αποτελεςματικότητα των εργαζομϋνων ςτην ικανοπούηςη των εταιρικών ςτόχων.  

Η διαχεύριςη δεξιοτότων που διευκολύνεται από τισ τεχνολογύεσ πληροφορικόσ, θα διευρυνθεύ 
ώςτε να ςυμπεριλϊβει όλα τα επιχειρηςιακϊ τμόματα (προσ το παρόν μόνο λύγοι οργανιςμού 
βαςιζόμενοι ςε ανθρώπουσ χρηςιμοποιούν τϋτοια ςυςτόματα). Οι υπϊλληλοι θα αναζητούν την 
ςυνεχό εξϋλιξη των δεξιοτότων τουσ, ςτην προςπϊθειϊ τουσ για την επύτευξη των εργαςιακών τουσ 
ςτόχων. Σα κύνητρϊ τουσ θα  πρϋπει επύςησ να ςχετύζονται με αυτϊ του οργανιςμού.   

Σα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων του μϋλλοντοσ, θα εύναι ςε θϋςη να ανιχνεύουν, να 
οπτικοποιούν και να εγεύρουν το ενδιαφϋρον των μελών του οργανιςμού. Θα περιλαμβϊνουν 
ςτοιχεύα για τον εντοπιςμό ανθρώπων με βϊςη τισ ενϋργειεσ με τισ οπούεσ κϊνουν χρόςη των 
πόρων του δικτύου (π.χ. η δημιουργύα, πρόςβαςη και αναζότηςη διαδικτυακών ςελύδων και 
εγγρϊφων, η ςυμμετοχό ςε fora και ομϊδεσ ςυζητόςεων). Θα επιτρϋπουν επύςησ την καθιϋρωςη 
ϊτυπων δικτύων, δύνοντασ την δυνατότητα ςε ϊτομα με παρόμοια ενδιαφϋροντα να 
αλληλοώποςτηρύζονται και να διαμοιρϊζονται τισ δεξιότητϋσ τουσ.   

Νϋεσ μϋθοδοι διαχεύριςησ (management) θα ειςαχθούν ςτισ επιχειρόςεισ, ειδικϊ ςτουσ 
πρωτοπόρουσ οργανιςμούσ. Αυτού οι οργανιςμού δεν μπορούν να διαχειριςτούν με την 
ορθολογιςτικό μϋθοδο τησ «μϋτρηςησ και ελϋγχου (measure and control)». Αντύ αυτόσ θα πρϋπει να 
χρηςιμοποιηθεύ η μϋθοδοσ τησ «διευκόλυνςησ και ςυμμετοχόσ (coach and facilitate)» (Lindgren et 
al., 2001). Αυτόσ ο τρόποσ διαχεύριςησ θα πρϋπει να χρηςιμοποιεύ την ενθϊρρυνςη των αυτόνομων 
κινότρων και την αναγνώριςη των δημιουργικών πρωτοβουλιών. Όταν οι ημερομηνύεσ λόξησ 
προθεςμιών εύναι τόςο ςτενϋσ ώςτε οι εργαζόμενοι με δυςκολύα να εύναι ςε θϋςη να εκτελούν τισ 
υποχρεώςεισ τουσ, οι ευκαιρύεσ που τουσ παρϋχονται για να επιδιώξουν την εξϋλιξη των 
προςωπικών τουσ ςτόχων διαμϋςου τησ μϊθηςησ, εύναι περιοριςμϋνεσ. Για τον λόγο αυτό, η ομϊδα 
διαχεύριςησ θα πρϋπει να επιτρϋπει ϋναν ελϊχιςτο χρόνο ελεύθερου χρόνου. Δύνοντασ την 
δυνατότητα ςτουσ εργαζόμενουσ να δρουν αυτόνομα, ακολουθώντασ τα ενδιαφϋροντα τουσ, εύναι 
πιθανόν να προκύψουν νϋεσ ευκαιρύεσ που δεν εύχαν προβλεφθεύ. 

Παρόλα αυτϊ, υπϊρχει ϋνα ρύςκο το οπούο ςχετύζεται με την ςυνεχό επιδύωξη τησ διαχεύριςησ των 
δεξιοτότων. Οι υπϊλληλοι μπορεύ να καταλόξουν ςτο να θυςιϊςουν την προςωπικό τουσ ζωό, 
εμπλεκόμενοι όλο και περιςςότερο ςτην εξϋλιξη των δεξιοτότων τουσ και ςτην πύεςη τησ εργαςύασ. 
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Γι’ αυτόν το λόγο, η ομϊδα διαχεύριςησ θα πρϋπει να φροντύζει για την διατόρηςη τησ ιςορροπύασ 
μεταξύ τησ εργαςύασ, τησ εξϋλιξησ των δυνατοτότων και τησ προςωπικόσ ζωόσ των εργαζομϋνων 
(worklife and competency development balance).  

4.7.3  ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ 

Η μελϋτη των υπαρχόντων ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων και η ανϊλυςη των αναγκών των 
χρηςτών που δεν καλύπτονται, μασ οδόγηςε ςτην ανϊπτυξη ενόσ οντολογικϊ βαςιζόμενου 
ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων το οπούο θα ολοκληρώνει λειτουργύεσ ανθρώπινων πόρων, 
ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και διαςύνδεςησ με κοινωνικϊ δύκτυα, όπωσ αυτϊ αναλύθηκαν παραπϊνω. 

ύμφωνα με την ανϊλυςη αυτό, ιδανικϊ ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων θα πρϋπει να 
λαμβϊνει ωσ εύςοδο πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τον υπϊλληλο (όπωσ προφύλ δεξιοτότων, προτύμηςη 
μοντϋλου μϊθηςησ, μελλοντικού ςτόχοι, πληροφορύεσ κοινωνικού δικτύου), ςχετικϋσ με την εταιρύα 
(δεξιότητεσ που αντιςτοιχούν ςτο επιχειρηςιακό πλϊνο, μοντϋλο δεξιοτότων, επιχειρηςιακϋσ 
διαδικαςύεσ, διαθϋςιμα αντικεύμενα μϊθηςησ), να πραγματοποιεύ την ανϊλυςη του χϊςματοσ για 
τον υπϊλληλο, το τμόμα, τον οργανιςμό και το παρόν ό το μελλοντικό επιχειρηςιακό πλϊνο και να 
ϋχει ωσ ϋξοδο το προςωπικό μονοπϊτι μϊθηςησ για τον υπϊλληλο, την παροχό λειτουργιών 
ανθρώπινου δυναμικού και τον εναρμονιςμό των επιχειρηςιακών πλϊνων με τισ δεξιότητεσ και τα 
αντικεύμενα μϊθηςησ για την επιχεύρηςη. Αυτϊ παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτο παρακϊτω ςχόμα: 
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χήμα 4.5 Εννοιολογική Λειτουργική Δομή του  Προτεινόμενου υςτήματοσ Διαχείριςησ 
Δεξιοτήτων 

τα πλαύςια τησ διδακτορικόσ διατριβόσ ϋγινε ανϊπτυξη του παραπϊνω ςυςτόματοσ, χωρύσ όμωσ 
το κομμϊτι των επιχειρηςιακών διαδικαςιών το οπούο καλύπτεται ολιςτικϊ από το ϋργο «PROLIX» 
όπωσ αναλύθηκε ςτο προηγούμενο κεφϊλαιο. Επύςησ, ςτο κομμϊτι των πληροφοριών κοινωνικού 
δικτύου ϋγινε μια πρώτη προςϋγγιςη με την ανϊπτυξη εφαρμογόσ για το κοινωνικό δύκτυο 
“Facebook”, η οπούα θα μπορεύ να παρϋχει την εξαγόμενη πληροφορύα ωσ εύςοδο ςτο ςύςτημα μασ. 
Πιςτεύουμε ότι ο ςυγκεκριμϋνοσ τομϋασ – τησ εύρεςησ πληροφορύασ ςχετιζόμενησ με γνώςεισ και 
δεξιότητεσ μϋςω κοινωνικών δικτύων – χρύζει ιδιαύτερου ερευνητικού ενδιαφϋροντοσ και αξύζει 
περαιτϋρω διερεύνηςησ. 

Σο ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων το οπούο αναπτύχθηκε ςτα πλαύςια τησ παρούςασ διατριβόσ 
αντιμετωπύζει ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ και προβλόματα του οργανιςμού ό τησ επιχειρόςεισ όπου 
απαςχολούνται τα ςτελϋχη  που το χρηςιμοποιούν. υνοπτικϊ, οι ανϊγκεσ που προβλϋπεται να 
αντιμετωπιςθούν και να καλυφθούν αφορούν: 

 ςτην ϋλλειψη εναρμονιςμού τησ προςωποποιημϋνησ διαδικαςύασ μϊθηςησ με το 
μεςοπρόθεςμο επιχειρηςιακό πλϊνο τησ εταιρύασ,  
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 ςτην επαναδημιουργύα αντικειμϋνων / οντοτότων μϊθηςησ και πόρων,  

 ςτην ϋλλειψη πρακτικών και εργαλεύων για την διατόρηςη χαρτών με μεταδεδομϋνα μεταξύ 
διαφορετικών πλατφόρμων και παρόχων μϊθηςησ, και  

 ςτην ϋλλειψη οντολογύασ, τυπικόσ μοντελοπούηςησ δεξιοτότων και διαχεύριςησ δεξιοτότων, 
καθώσ δεν υφύςταται οντολογύα δεξιοτότων η οπούα θα περιγρϊφει τισ απαιτούμενεσ 
δεξιότητεσ για ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ και τον ςυςχετιςμό μεταξύ τουσ. υνόθωσ, η 
παραπϊνω περιγραφό υπϊρχει μόνο με μορφό κειμϋνου, κϊτι που δυςχεραύνει τον 
ςυςχετιςμό των δεξιοτότων με τα αντικεύμενα μϊθηςησ και τον ςχολιαςμό τουσ με 
μεταδεδομϋνα. 

υνόθη προβλόματα τα οπούα αντιμετωπύζουν οργανιςμού και επιχειρόςεισ, ειδικϊ αυτϋσ που 
δραςτηριοποιούνται ςε ταχύτατα εξελιςςόμενουσ χώρουσ όπωσ η αγορϊ / βιομηχανύασ τησ 
πληροφορικόσ, ςχετύζονται κυρύωσ με τη δυςκολύα εντοπιςμού, διαχεύριςησ και εξϋλιξησ των 
δεξιοτότων των ςτελεχών τησ, ϋτςι ώςτε αυτού να εύναι ςε θϋςη να ανταποκριθούν ςτισ υψηλϋσ 
απαιτόςεισ εξειδύκευςησ του χώρου, εναρμονύζοντασ παρϊλληλα την εξϋλιξη των δεξιοτότων των 
εργαζομϋνων με το ςυνολικό επιχειρηςιακό ςχϋδιο τησ εταιρύασ. Έτςι, ενώ εύναι δυνατό η 
πραγματοπούηςη τησ μελϋτησ και ανϊλυςησ χϊςματοσ ικανοτότων και δεξιοτότων των ςτελεχών ςε 
ατομικό επύπεδο, κϊτι τϋτοιο δεν εύναι δυνατόν ςε επιχειρηςιακό επύπεδο. Αυτό ϋχει ωσ ςυνϋπεια, ο 
εργαζόμενοσ να χρηςιμοποιεύ μόνο τα αντικεύμενα μϊθηςησ που ϊπτονται των ενδιαφερόντων του 
και του ρόλου εργαςύασ του, αλλϊ όχι και αυτϊ που θα ϋπρεπε να ορύζονται από την ςυνολικό 
ςτρατηγικό και τον μεςοπρόθεςμο επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό τησ εταιρύασ. 

Σο δεύτερο κύριο πρόβλημα που αντιμετωπύζουν οι επιχειρόςεισ και οι οργανιςμού και καλεύται να 
αντιμετωπύςει το νϋο ςύςτημα-πυρόνασ διαχεύριςησ δεξιοτότων εύναι η ϊςκοπη επαναδημιουργύα 
αντικειμϋνων μϊθηςησ και πόρων, η οπούα οφεύλεται ςτην ύπαρξη πολλών ενδο-επιχειρηςιακών 
οντοτότων και διαδικαςιών που παρϋχουν και δημιουργούν υπηρεςύεσ εκπαύδευςησ για τα μϋλη 
τουσ, ανϊλογα με τισ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ και απαιτόςεισ τουσ, χωρύσ να λαμβϊνουν υπ’ όψιν τουσ τισ 
παρϊλληλεσ προςπϊθειεσ εκπαύδευςησ και δημιουργύασ περιεχομϋνου μϊθηςησ από τισ λοιπϋσ 
επιχειρηςιακϋσ οντότητεσ. Επομϋνωσ, το κύριο πρόβλημα εςτιϊζεται ςτην ϋλλειψη πρακτικών και 
εργαλεύων για τη δημιουργύα, διαχεύριςη και διατόρηςη ςυνόλων μεταδεδομϋνων – αναφορικϊ με 
ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ και οντοτότων μϊθηςησ – μεταξύ ετερογενών πλατφόρμων και παρόχων 
μϊθηςησ.  

Σο ςύςτημα που αναπτύχθηκε ςτα πλαύςια τησ διατριβόσ ςτοχεύει ςτην ικανοπούηςη των 
προαναφερθϋντων αναγκών και βαςιζόμενο ςε επιςτημονικό ϋρευνα και μελϋτη, πραγματοποιεύ τισ 
λειτουργύεσ εντοπιςμού, διαχεύριςησ και εξϋλιξησ των δεξιοτότων του ανθρώπινου δυναμικού τησ 
εταιρύασ, με βϊςη το επιχειρηςιακό πλϊνο τησ εταιρύασ, τισ απαιτόςεισ του ρόλου εργαςύασ και των 
ενδιαφερόντων του εργαζομϋνου. Μϋςω τησ διαχεύριςησ των δεξιοτότων εντοπύζει το χϊςμα μεταξύ 
των δεξιοτότων που κατϋχει και αυτών που ιδανικϊ θα ϋπρεπε να κατεύχε το ανθρώπινο δυναμικό 
τησ εταιρύασ. Με αυτόν τον τρόπο καθορύζονται οι επιθυμητϋσ επιπρόςθετεσ δεξιότητεσ, οι οπούεσ 
αντιςτοιχιζόμενεσ με αντικεύμενα μϊθηςησ (όπωσ για παρϊδειγμα e-learning μαθόματα, computer-
based training, ενδο-επιχειρηςιακϊ ςεμινϊρια, βιβλύα κτλ) υποδεικνύουν την προςωποποιημϋνη 
διαδικαςύα μϊθηςησ για κϊθε μϋλοσ του ανθρώπινου δυναμικού. Η δομό αυτό του πληροφοριακού 
ςυςτόματοσ, απεικονύζεται ςχηματικϊ ςτη ςυνϋχεια. 
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χήμα 4.6 Λειτουργική δομή του ςυςτήματοσ-πυρήνα διαχείριςησ δεξιοτήτων  

 

το παρακϊτω ςχόμα, απεικονύζονται οι βαςικϋσ λειτουργύεσ του προτεινόμενου ςυςτόματοσ-
πυρόνα διαχεύριςησ δεξιοτότων. υνοπτικϊ, θα αναπτυχθεύ ϋνα ςύνολο οντολογιών, οι οπούεσ, για 
παρϊδειγμα, θα μοντελοποιούν δεξιότητεσ και προώόντα / υπηρεςύεσ, και θα καθορύζουν την 
απαιτούμενη γνώςη και τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ για κϊθε υπϊλληλο, ανϊλογα με τον ρόλο του 
ςτην εταιρύα. Επιπλϋον, θα εκτιμϊται το πλόθοσ και το επύπεδο των δεξιοτότων που όδη κατϋχει ο 
υπϊλληλοσ, θα πραγματοποιεύται ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων ςε ςχϋςη με τισ απαιτούμενεσ – 
βϊςει τησ θϋςησ, του αντικειμϋνου και των αρμοδιοτότων του - δεξιότητεσ, όπου θα 
αναγνωριςθούν οι επιπρόςθετεσ αναγκαύεσ ό/και επιθυμητϋσ δεξιότητεσ.  

Σϋλοσ, οι αναγκαύεσ, επιθυμητϋσ δεξιότητεσ καθώσ επύςησ και αναβϊθμιςη, βελτύωςη του επιπϋδου 
μιασ ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητεσ ςε ϋνα ϊλλο επύπεδο θα αντιςτοιχιςτούν με χρόςη τησ οντολογύασ 
διαχεύριςησ δεξιοτότων ςτα ςχολιαςμϋνα με ςημαςιολογικϊ μεταδεδομϋνα αντικεύμενα / οντότητεσ 
μϊθηςησ - όπωσ ςεμινϊρια, mentoring προγρϊμματα, computer based training, βιβλύα, e-learning 
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μαθόματα. Οι ςυςχετιςμού, μεταξύ δεξιοτότων και οντοτότων μϊθηςησ, που θα προκύπτουν 
υποδεικνύουν μια προςωποποιημϋνη διαδικαςύα μϊθηςησ για κϊθε ςτϋλεχοσ, την πρόοδο τησ 
οπούασ θα εύναι ςε θϋςη να παρακολουθεύ διαρκώσ η εταιρύα.  

 

χήμα 4.7 Βαςικέσ λειτουργίεσ του ςυςτήματοσ-πυρήνα διαχείριςησ δεξιοτήτων  
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ημεύα των προηγούμενων αναφορών παρουςιϊζονται επύςησ και ςτα επόμενα ςχόματα, προσ 
καλύτερη κατανόηςη. 

 

χήμα 4.8 Εννοιολογική Προςέγγιςη του υςτήματοσ Διαχείριςησ Δεξιοτήτων  

 

 

χήμα 4.9 Πλαίςιο Ρόλων - Δεξιοτήτων τελεχών 

τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται ϋνα πιθανό ςενϊριο χρόςησ του ςυςτόματοσ, ϋτςι ώςτε να καταςτεύ 
δυνατό η ανϊδειξη των βαςικών λειτουργιών του ςυςτόματοσ. 
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4.7.4 ΕΝΑΡΙΟ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ  

Η κα. μιθ ανόκει ςτο ανθρώπινο δυναμικό τησ εταιρύασ και ςυγκεκριμϋνα εργϊζεται ςτο τμόμα 
των μηχανικών πληροφοριακών ςυςτημϊτων. Βαςικόσ ρόλοσ τησ εργαςύασ τησ εύναι η παρουςύαςη 
και προώθηςη ςε πελϊτεσ των τεχνικών λύςεων και προώόντων τησ εταιρεύασ προκειμϋνου οι 
τελευταύοι να τα αγορϊςουν και να τα χρηςιμοποιόςουν ςτην πληροφοριακό υποδομό τησ εταιρύασ 
τουσ. Επομϋνωσ, θα πρϋπει να εύναι διαρκώσ ενόμερη για τισ τεχνικϋσ λύςεισ και προώόντα τησ 
εταιρεύασ (π.χ. SQL Server).  

Επύςησ, θα πρϋπει να ςυνεργϊζεται και με ϊλλα μϋλη του τμόματοσ μηχανικών, για την πιλοτικό 
εφαρμογό των προώόντων ςτα πληροφοριακϊ ςυςτόματα των πελατών. Η κα. μιθ, θα πρϋπει να 
διαθϋτει κϊποιεσ δεξιότητεσ, ςύμφωνα με τα ενδιαφϋροντϊ τησ, τισ απαιτόςεισ τησ θϋςησ τησ, τισ 
απαιτόςεισ του τμόματόσ τησ και τϋλοσ τισ απαιτόςεισ τησ εταιρύασ τησ. Ο πύνακασ που ακολουθεύ 
παρουςιϊζει ϋνα υποςύνολο των απαιτούμενων δεξιοτότων για χϊριν του παραδεύγματόσ. 

 

Δεξιότητεσ που θα 
πρϋπει ιδανικϊ να 
διαθϋτει, λόγω: 

Μεςοπρόθεςμου 
Επιχειρηςιακού 
Πλϊνου 

Απαιτόςεων 
του Σμόματόσ 
τησ 

Απαιτόςεων του 
Ρόλου τησ 

Προςωπικού 
Ενδιαφϋροντοσ 

Δεξιότητα 
(Competency/Skill) 

Αςφϊλεια 
υςτημϊτων 

Presentation 
Skills 

Διαχεύριςη και 
προγραμματιςμόσ 
Βϊςεων 
Δεδομϋνων με SQL 
Server 2000 

Οικονομικϊ για 
μηχανικούσ 

Επιθυμητό Επύπεδο 
Γνώςησ 
(Proficiency Scale) 

Κλύμακα 1-5, όπου 
το 5 δηλώνει ϊριςτη 
γνώςη 

3/5 4/5 5/5 3/5 

Τπαρκτό Επύπεδο 
Γνώςησ 

1/5 2/5 5/5 2/5 

Ανϊλυςη Φϊςματοσ 
Δεξιοτότων (Skill 
Gap Analysis) 

2/5 2/5 0 1/5 

Απαιτούμενα 
Αντικεύμενα 
Μϊθηςησ 

Hλεκτρονικϊ 
Μαθόματα: 
Security in 
Databases, How to 

εμινϊριο 16 
ωρών: 
Effective 
Presentation 

- 
Computer Based 
Training Course: 
Corporate 
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write secure code Techniques Finance 

χήμα 4.10 Τποςύνολο απαιτούμενων δεξιοτήτων 

Γύνεται φανερό λοιπόν, ότι η προςϋγγιςη τησ εξϋλιξησ του ανθρώπινου δυναμικού τησ εταιρύασ, 
βελτιςτοποιεύ τα αποτελϋςματϊ τησ, μϋςω τησ διαχεύριςησ των δεξιοτότων, λαμβϊνοντασ 
παρϊλληλα υπ’ όψιν τισ απαιτόςεισ τησ εταιρύασ, των τμημϊτων τησ, των ρόλων εργαςύασ, αλλϊ και 
των προςωπικών ενδιαφερόντων των εργαζομϋνων. Η ολοκλόρωςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων με το ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων τησ εταιρύασ, 
επιταχύνει την διαδικαςύα μϊθηςησ και ςυνεπώσ την αύξηςη τησ παραγωγικότητασ και 
αποτελεςματικότητασ του ανθρώπινου δυναμικού τησ εταιρύασ. 

 

4.7.5 ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΚΡΙΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ 

Θεωρούμε ςκόπιμο να παρουςιϊςουμε και μύα SWOT ανϊλυςη (Strengths-Weaknesses-
Opprtunites-Threats), του χώρου τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων. Όπωσ αναλύθηκε παραπϊνω, οι 
κρύςιμοι παρϊγοντεσ για την πρόοδο τησ ϋρευνασ και των εφαρμογών ςτον τομϋα τησ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων εύναι: 

 Ανϊπτυξη ευφυών πρακτόρων λογιςμικού που να λειτουργούν ςτο πλαύςιο τησ διαχεύριςησ 
δεξιοτότων και τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ.   

 Τεχνολογύεσ / υπηρεςύεσ ςημαςιολογικού ιςτού 

 Κοινϊ πρότυπα / οντολογύεσ για την περιγραφό, μοντελοπούηςη του περιεχομϋνου μϊθηςησ  

 Κοινϊ πρότυπα και οντολογύεσ για την περιγραφό, μοντελοπούηςη των ιεραρχιών 
δεξιοτότων 

 Διατόρηςη ιςορροπιών μεταξύ τησ ανϊπτυξησ δεξιοτότων και τησ προςωπικόσ ζωόσ των 
ςτελεχών 

Επύςησ, με βϊςη τον τομϋα τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, επιχειρεύται παρακϊτω μια ανϊλυςη 
δυνατών ςημεύων και αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT analysis – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) 

 

Strength 

• Σα τεχνολογικϊ φρϊγματα μειώνονται 

• Ελϊττωςη κόςτουσ διαμϋςου τησ 
ανϊπτυξησ δεξιοτότων εντόσ τησ 
εταιρύασ  

Weaknesses 

• Σα ςυςτόματα Διαχεύριςησ Δεξιοτότων 
και Ηλεκτρονικόσ Μϊθηςησ εύναι ακόμα 
τμηματοποιημϋνα και διαςπαςμϋνα  

• Θϋματα ιδιωτικότητασ 

Opportunities Threats 

• Οι υπϊλληλοι επικεντρώνονται ςτην 



 

  ελίδα 
122 

 
  

122 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 – Η ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 

• Competency-based just-in-time learning 

• Learning on Demand  

• Οπτικοπούηςη δεξιοτότων και 
ενδιαφερόντων  

• Μϋτρηςη απόδοςησ 

ανϊπτυξη δεξιοτότων εισ βϊροσ τησ 
προςωπικόσ τουσ ζωόσ  

χήμα 4.11 SWOT ανάλυςη του χώρου διαχείριςησ δεξιοτήτων  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΗ 
ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ  

ΕΙΑΓΨΓΗ 

Για την υλοπούηςη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων εύναι απαραύτητη η δομημϋνη 

περιγραφό τόςο των λειτουργικών όςο και των μη λειτουργικών απαιτόςεων. Με τον τρόπο αυτό, 

βεβαιώνεται ότι το ςύςτημα θα περιλαμβϊνει όλα εκεύνα τα χαρακτηριςτικϊ που ενδιαφϋρουν τουσ 

μελλοντικούσ του χρόςτεσ, καθώσ κι όςα του προςδύδουν επιπλϋον αξύα. Σαυτόχρονα, ο ςχεδιαςμόσ 

μιασ αρχιτεκτονικόσ, η οπούα εύναι ανοιχτό, ευϋλικτη και εύκολα προςαρμόςιμη ςε νϋεσ ανϊγκεσ, 

αποτελεύ εχϋγγυο για την μακροχρόνια λειτουργύα και την ευκολότερη υποςτόριξη του 

ςυςτόματοσ. 

Σο κεφϊλαιο αυτό αποτελεύ ϋναν ςυνδυαςμό πληροφοριών Ανϊλυςησ Απαιτόςεων και  χεδιαςμού 

υςτόματοσ. υνεπώσ, ϋνα κομμϊτι περιγρϊφει το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων με όρουσ 

λειτουργικών και μη-λειτουργικών απαιτόςεων. Η περιγραφό αυτό δεν παραμϋνει μόνο ςε υψηλό 

επύπεδο, αλλϊ προχωρϊ και ςε μεγαλύτερη ανϊλυςη, ώςτε να αποτελϋςει τισ προδιαγραφϋσ του 

ςυςτόματοσ, πϊνω ςτισ οπούεσ θα ςτηριχθεύ η προγραμματιςτικό υλοπούηςη του ςυςτόματοσ. 

Ένα δεύτερο κομμϊτι, αναφϋρεται λεπτομερώσ ςτην αρχιτεκτονικό πλευρϊ του ςυςτόματοσ. 

Προχωρϊει βηματικϊ από ϋνα υψηλό επύπεδο ανϊλυςησ ςε όλο και μεγαλύτερο βαθμό ανϊλυςησ, 

ώςτε να περιγρϊψει με ςαφόνεια τον τρόπο με τον οπούο θα εύναι δομημϋνο το ςύςτημα. 

Όςον αφορϊ τισ λειτουργικϋσ προδιαγραφϋσ γύνεται λεπτομερόσ περιγραφό των ςεναρύων χρόςησ 

και τησ αλληλεπύδραςησ του χρόςτη με το ςύςτημα, ώςτε να γύνουν αντιληπτϋσ οι δυνατότητεσ του 

τελικού ςυςτόματοσ. υνοπτικϊ, ο εργαζόμενοσ του Σμόματοσ Ανθρωπύνων Πόρων, ο οπούοσ 

αποτελεύ τον κύριο χρόςτη του ςυςτόματοσ, θα μπορεύ να δημιουργεύ δεξιότητεσ, οι οπούεσ 

ομαδοποιούνται ςε κϊποιο μοντϋλο, και να τισ αντιςτοιχύζει τόςο με γνωςτικϊ αντικεύμενα όςο και 

με τουσ εργαζομϋνουσ και τισ θϋςεισ εργαςύασ του Οργανιςμού. Μϋςα από την αντιςτούχιςη αυτό, 

μπορεύ ςτην ςυνϋχεια να πραγματοποιόςει πιο πολύπλοκεσ λειτουργύεσ, όπωσ η ανϊλυςη χϊςματοσ 

δεξιοτότων (Skill Gap Analysis), ο ςχεδιαςμόσ διαδοχόσ (Succession Planning) και η εύρεςη των 

καταλληλότερων εργαζομϋνων για μια θϋςη εργαςύασ (Best Fit Employees). 

Όςον αφορϊ ςτην αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ μπορεύ κανεύσ, ςε υψηλό επύπεδο, να 

αναγνωρύςει τρύα υποςυςτόματα:  

1. το υποςύςτημα των Δεξιοτότων (Competencies), που αποτελεύ και τον πυρόνα του όλου 

ςυςτόματοσ. 

2. Σο υποςύςτημα τησ Οργανωςιακόσ Δομόσ (OrganizationalStructure), που περιγρϊφει τον 

τρόπο με τον οπούο εύναι δομημϋνοσ ο Οργανιςμόσ ςτον οπούο θα εφαρμοςτεύ το μοντϋλο 

δεξιοτότων.  
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3. Σο υποςύςτημα του Εκπαιδευτικού Τλικού (LearningMaterial), που περιλαμβϊνει 

κατηγοριοποιημϋνα το υλικό που θα χρηςιμοποιηθεύ για την ενδυνϊμωςη του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

Με τον διαχωριςμό αυτό, δύνεται η δυνατότητα τησ ευκολότερησ διαςύνδεςησ του ςυςτόματοσ με 

ϊλλα ςυςτόματα διαχεύριςησ ανθρωπύνων πόρων και παροχόσ εκπαιδευτικού υλικού. 

Επιτυγχϊνεται, ςυνεπώσ, μεγαλύτερη προςαρμοςτικότητα και ευελιξύα ςτον τρόπο με τον οπούο θα 

χρηςιμοποιηθεύ το ςύςτημα και διευκολύνεται η επϋκταςό του με νϋεσ λειτουργύεσ και 

χαρακτηριςτικϊ.  

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

Η παρουςύαςη τησ λειτουργικόσ και τεχνικόσ προδιαγραφόσ, καθώσ και τησ αρχιτεκτονικόσ του 

ςυςτόματοσ ακολουθεύ την εξόσ δομό: 

Σο Κεφϊλαιο 6.1 περιλαμβϊνει την αναλυτικό περιγραφό των λειτουργικών και μη λειτουργικών 

απαιτόςεων του ςυςτόματοσ. 

Σα Κεφϊλαια 6.2 και 6.3 περιλαμβϊνουν μια υψηλού επιπϋδου ανϊλυςη τησ αρχιτεκτονικόσ και των 

υποςυςτημϊτων καθώσ και την περιγραφό του εννοιολογικού μοντϋλου του ςυςτόματοσ. 

Σα Κεφϊλαια 6.4 και 6.5 περιλαμβϊνουν την αναλυτικό αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ. Εμβαθύνει 

ςε πιο τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ, επεξηγώντασ την χρηςιμότητϊ τουσ τόςο όςον 

αφορϊ τα λειτουργικϊ όςο και τα μη λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ του ςυςτόματοσ [Larman 97]. 

 

ΤΜΒΑΕΙ ΠΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ 

Για την περιγραφό και την ανϊλυςη των προδιαγραφών του ςυςτόματοσ χρηςιμοποιόθηκαν 

διϊφορεσ ςυμβϊςεισ. Για την περιγραφό των λειτουργικών απαιτόςεων χρηςιμοποιόθηκαν τα 

ενϊρια Φρόςησ (Use Cases) [Cockburn 00], τα οπούα επιτρϋπουν την εύκολη αλληλεπύδραςη και με 

μη τεχνικούσ χρόςτεσ. Επιπλϋον, παρουςιϊζουν αναλυτικϊ την αλληλεπύδραςη του ςυςτόματοσ με 

τον χρόςτη, χωρύσ όμωσ να μπαύνουν ςε λεπτομϋρειεσ που αφορούν τον τρόπο εμφϊνιςησ των 

ςτοιχεύων. Ψσ κύριοσ τρόποσ αναπαρϊςταςησ τησ αρχιτεκτονικόσ χρηςιμοποιόθηκε η γλώςςα UML 

(Unified Modeling Language) [OMG 03], η οπούα δύνει την δυνατότητα να περιγραφούν διϊφορεσ 

εκφϊνςεισ του ςυςτόματοσ με διαφορετικούσ τρόπουσ, ώςτε να δύνεται όλη η απαραύτητη 

πληροφορύα. την αριςτερό πϊνω γωνύα κϊθε UML διαγρϊμματοσ υπϊρχει μια ετικϋτα, η οπούα 

ενημερώνει για τον τύπο του διαγρϊμματοσ και για το τι αναπαριςτϊ. 
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5.1  ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΑΙΣΗΕΨΝ 

το κεφϊλαιο αυτό, παρουςιϊζονται οι λειτουργικϋσ και μη-λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του 

ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων. Αρχικϊ, γύνεται μια ςυνοπτικό αναφορϊ ςτον ςκοπό του 

ςυςτόματοσ και ςτην ςυνϋχεια περιγρϊφονται λεπτομερώσ οι λειτουργικϋσ απαιτόςεισ με την 

χρόςη των ςεναρύων χρόςησ (Use Cases). Οι λειτουργικϋσ απαιτόςεισ αναφϋρονται ςτισ 

δυνατότητεσ που προςφϋρει το ςύςτημα ςτον μελλοντικό του χρόςτη. Σο κεφϊλαιο 

ολοκληρώνεται με τισ μη-λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ, οι οπούεσ αποτελούν την 

λεπτομερό περιγραφό των ςτόχων του αρχιτεκτονικού ςχεδιαςμού. 

 

5.1.1 ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ 

Σο ύςτημα Διαχεύριςησ Δεξιοτότων διαχειρύζεται τισ δεξιότητεσ, όπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτα 

πλαύςια ενόσ Οργανιςμού. Με την ϋννοια διαχεύριςη, γύνεται αναφορϊ ςτην δυνατότητα 

περιγραφόσ των δεξιοτότων με τα επύπεδα ικανότητϊσ τουσ, ςτην κατηγοριοπούηςό τουσ ςε 

Ομϊδεσ Δεξιοτότων και ςτην ομαδοπούηςό τουσ ςε κϊποιο Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

ύμφωνα με το μοντϋλο που δημιουργεύται, το ςύςτημα επιτρϋπει την αντιςτούχιςη των επιπϋδων 

ικανότητασ μιασ δεξιότητασ με εκπαιδευτικό υλικό, το οπούο μπορεύ να εύναι κατηγοριοποιημϋνο, 

ανϊλογα με την μορφό του. 

Επιπλϋον, το ςύςτημα περιγρϊφει τισ θϋςεισ εργαςύασ και αξιολογεύ τουσ εργαζομϋνουσ με την 

χρόςη δεξιοτότων.  

Έχοντασ χρηςιμοποιηθεύ οι Δεξιότητεσ για τον χαρακτηριςμό των παραπϊνω ςτοιχεύων ενόσ 

Οργανιςμού, το ςύςτημα μπορεύ ςτην ςυνϋχεια να πραγματοποιόςει ςυγκρύςεισ και να εξϊγει 

χρόςιμα ςυμπερϊςματα, όςον αφορϊ την ικανότητα του προςωπικού, καθώσ και για τον τρόπο 

ενδυνϊμωςόσ του. 

 

5.1.2 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Πριν προχωρόςουμε ςτην αναλυτικό περιγραφό των λειτουργικών απαιτόςεων του ςυςτόματοσ, 

θα παρατεθεύ ϋνα Διϊγραμμα των εναρύων Φρόςησ (Use Case Diagram), το οπούο απεικονύζει 

ςυνοπτικϊ τισ δυνατότητεσ που παρϋχει το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων ςε ϋναν χρόςτη.
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χήμα 5.1: Διϊγραμμα εναρύων Φρόςησ 
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UC-CMP-1 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ 

Δημιουργεύ ϋνα Μοντϋλο Δεξιοτότων για τον Οργανιςμό, επιλϋγοντασ τισ κατϊλληλεσ 

Δεξιότητεσ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Σο νϋο Μοντϋλο 

Δεξιοτότων αποθηκεύεται ςτη Βϊςη 

Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να ειςϊγει ϋνα Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει μύα ό περιςςότερεσ Δεξιότητεσ από την λύςτα που του 

εμφανύζεται ό ειςϊγει νϋα (UC-CMP-2). 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν το Μοντϋλο Δεξιοτότων εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). 

Αυτό καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

6. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει το Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι υπϊρχει τουλϊχιςτον μύα Δεξιότητα επιλεγμϋνη. 

9. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει όδη Μοντϋλο Δεξιοτότων με το ύδιο Όνομα. 

10. Σο ςύςτημα καταχωρεύ το Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα Μοντϋλα Δεξιοτότων. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα Μοντϋλα 
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Δεξιοτότων. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

4.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει το Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

1.b  (1.a.2.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.c  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει ϋνα υπϊρχον Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Μοντϋλο Δεξιοτότων από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα του Μοντϋλου Δεξιοτότων προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Δεξιότητεσ (τουλϊχιςτον μύα) 

3.4.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

4.  Η διαδικαςύα ςυνεχύζεται από το βόμα 6. 

7.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 6. 

8.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει επιλϋξει καμύα Δεξιότητα για το Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει επιλϋξει καμύα Δεξιότητα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 6. 

9.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνο Μοντϋλο Δεξιοτότων με τα 

ύδια ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 6. 
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UC-CMP-2 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ  

Δημιουργεύ το βαςικό ςυςτατικό του ςυςτόματοσ, τη Δεξιότητα. Η Δεξιότητα αυτό θα 

χρηςιμοποιηθεύ για να περιγρϊψει το Μοντϋλο Δεξιοτότων, αλλϊ και για ϊλλα ςτοιχεύα 

του ςυςτόματοσ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Δημιουργεύται μια νϋα 

Δεξιότητα με τα αντύςτοιχα επύπεδα ικανότητασ. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να ειςϊγει μια Δεξιότητα. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Ομϊδα Δεξιοτότων (προαιρετικό). 

5. Ο χρόςτησ ειςϊγει ϋνα ό περιςςότερα Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ 

(υποχρεωτικό) με τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 

5.1. Βαθμόσ (υποχρεωτικό). 

5.2. Όνομα (υποχρεωτικό). 

5.3. Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

6. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν το η Δεξιότητα εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). Αυτό 

καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

7. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει τη Δεξιότητα. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

9. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι υπϊρχει τουλϊχιςτον ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

10. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει όδη Δεξιότητα με το ύδιο Όνομα. 
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11. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τη Δεξιότητα. 

 

Extensions: 

8.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 7. 

9.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ειςϊγει κανϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ειςϊγει κανϋνα Επύπεδο 

Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 7. 

10.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Δεξιότητα με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 7. 

1.1.1. UC-CMP-3 - Καταχώρηςη Ομάδασ Δεξιοτήτων  

Ειςϊγονται τα ςτοιχεύα για την Ομϊδα Δεξιοτότων.  

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Δημιουργεύται μια νϋα 

Ομϊδα Δεξιοτότων. 

Level: User Complexity: Low 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει μια Ομϊδα Δεξιοτότων. 
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Ροή Ενεργειών 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν η Ομϊδα Δεξιοτότων εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). Αυτό 

καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

5. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει την Ομϊδα Δεξιοτότων. 

6. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Ομϊδα Δεξιοτότων με το ύδιο Όνομα. 

8. Σο ςύςτημα καταχωρεύ την Ομϊδα Δεξιοτότων. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Ομϊδεσ Δεξιοτότων. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Ομϊδεσ 

Δεξιοτότων. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

3.1.  Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι η κϊθε Ομϊδα Δεξιοτότων δεν χρηςιμοποιεύται από 

Δεξιότητεσ. 

3.2.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει την Ομϊδα Δεξιοτότων. 

1.b  (1.a.3.1.a.)  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι η Ομϊδα Δεξιοτότων χρηςιμοποιεύται από 

Δεξιότητεσ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη ότι δεν επιτρϋπεται η διαγραφό τησ Ομϊδασ 

Δεξιοτότων και ότι εναλλακτικϊ μπορεύ να απενεργοποιόςει την εγγραφό ώςτε να μην 

φαύνεται ςτισ λύςτεσ επιλογόσ. 

2.  Η διαδικαςύα για τη ςυγκεκριμϋνη Ομϊδα Δεξιοτότων ςταματϊ εδώ. Η διαδικαςύα 

επαναλαμβϊνεται για την επόμενη Ομϊδα Δεξιοτότων από το βόμα 1.a.3. αν υπϊρχει. 

1.c  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.d  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχουςα Ομϊδα Δεξιοτότων . 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Ομϊδα Δεξιοτότων από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 
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Ροή Ενεργειών 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα τησ Ομϊδασ Δεξιοτότων προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

6.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 5. 

7.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Ομϊδα Δεξιοτότων με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 5. 

 

 

UC-CMP-4 - ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΨΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ  

Προςδιορύζει τα Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα που αντιςτοιχούν ςε ϋνα Επύπεδο 

Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Ο χρόςτησ ϋχει 

επιλϋξει ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ 

Δεξιότητασ. 

Success Guarantee: Οι αντιςτοιχόςεισ ϋχουν 

καταχωρηθεύ ςτη βϊςη δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Use Case Status: Complete Implementation Status: Scheduled 
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Assigned To:  Release:  

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να καθορύςει τα Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα που αντιςτοιχούν 

ςε ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

2. Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με τα Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα για το 

επιλεγμϋνο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

3. Ο χρόςτησ μπορεύ να προςθϋςει ό να αφαιρϋςει ϋνα ό περιςςότερα Εκπαιδευτικϊ 

Αντικεύμενα για το Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

4. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να αποθηκεύςει τισ αντιςτοιχόςεισ. 

5. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τισ αντιςτοιχόςεισ. 
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UC-CMP-5 - ΔΙΑΓΡΑΥΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ  

Ο χρόςτησ διαγρϊφει μια Δεξιότητα. Για να διαγραφεύ η Δεξιότητα δεν πρϋπει να 

χρηςιμοποιεύται ςε ϊλλα ςημεύα του ςυςτόματοσ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Η Δεξιότητα διαγρϊφεται 

από τη Βϊςη Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: High 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει μύα Δεξιότητα. 

2. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Δεξιότητα που θϋλει να διαγρϊψει από μια λύςτα που 

εμφανύζεται από το ςύςτημα. 

3. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει την Δεξιότητα. 

4. Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

5. Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

6. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Εργαζομϋνου που να 

αναφϋρεται ςτην επιλεγμϋνη Δεξιότητα. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Θϋςησ Εργαςύασ που να 

αναφϋρεται ςτην επιλεγμϋνη Δεξιότητα. 

8. Σο ςύςτημα διαγρϊφει τη Δεξιότητα. 

 

Extensions: 

5.a  Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

6.a  Τπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Εργαζομϋνου που αναφϋρεται ςτην επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 
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1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν μπορεύ να διαγραφεύ η επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 

2.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

7.a  Τπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Θϋςησ Εργαςύασ που αναφϋρεται ςτην επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν μπορεύ να διαγραφεύ η επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 

2.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 
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UC-CMP-6 - ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΑ  

Ο χρόςτησ τροποποιεύ τα ςτοιχεύα μιασ Δεξιότητασ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors:  Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Η Δεξιότητα ενημερώνεται 

με τα νϋα ςτοιχεύα. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει μύα υπϊρχουςα Δεξιότητα. 

2. Ο χρόςτησ επιλϋγει μύα Δεξιότητα από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

3. Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα τησ Δεξιότητασ προσ ενημϋρωςη. 

4. Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

4.1. Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

4.2. Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

4.3. Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

4.3.1. Ο χρόςτησ μπορεύ να μεταβϊλλει υπϊρχον Επύπεδο Ικανότητασ 

Δεξιότητασ. 

4.3.2. Ο χρόςτησ μπορεύ να διαγρϊψει υπϊρχον Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

4.3.3. Ο χρόςτησ μπορεύ να ειςϊγει νϋο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

4.4. Ομϊδα Δεξιοτότων (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

4.5. Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

5. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να ενημερώςει την Δεξιότητα. 

6. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι ο χρόςτησ ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ πεδύα. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι υπϊρχει τουλϊχιςτον ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει όδη Δεξιότητα με το ύδιο Όνομα. 
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9. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι το πλόθοσ των Επιπϋδων Ικανότητασ Δεξιότητασ δεν 

ξεπερνϊ το αποδεκτό από το Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

10. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Εργαζομϋνου που να 

αναφϋρεται ςε διαγραμμϋνο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ επιλεγμϋνησ 

Δεξιότητασ. 

11. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Θϋςησ Εργαςύασ που να 

αναφϋρεται ςε διαγραμμϋνο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ επιλεγμϋνησ 

Δεξιότητασ. 

12. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει όδη Δεξιότητα με το ύδιο Όνομα. 

13. Σο ςύςτημα ενημερώνει την Δεξιότητα. 

 

Extensions: 

6.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 6. 

2.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

7.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ειςϊγει κανϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ειςϊγει κανϋνα Επύπεδο 

Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 5. 

8.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Δεξιότητα με τα ύδια ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 5. 

9.a  Σο πλόθοσ των Επιπϋδων Ικανότητασ Δεξιότητασ ξεπερνϊ το αποδεκτό από το 

Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 5. 

10.a  Τπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Εργαζομϋνου που αναφϋρεται ςε διαγραμμϋνο 

Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ επιλεγμϋνησ Δεξιότητασ. 
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1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν μπορεύ να ενημερωθεύ η επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 

2.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

11.a  Τπϊρχει Επύπεδο Ικανότητασ Θϋςησ Εργαςύασ που να αναφϋρεται ςε 

διαγραμμϋνο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ επιλεγμϋνησ Δεξιότητασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν μπορεύ να ενημερωθεύ η επιλεγμϋνη 

Δεξιότητα. 

2.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

12.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Δεξιότητα με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 6. 

 

UC-CMP-7 - ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΚΛΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΨΝ (SKILL 
GAP ANALYSIS)  

Ο χρόςτησ επιθυμεύ να πραγματοποιόςει Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων (Skill Gap 

Analysis) για ϋναν Εργαζόμενο, για ϋνα Σμόμα ό για ολόκληρο τον Οργανιςμό. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Έχουν οριςτεύ τα 

Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ 

τόςο για τον Εργαζόμενο όςο και 

για την Θϋςη Εργαςύασ. 

Success Guarantee: Σα αποτελϋςματα τησ 

Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων 

παρουςιϊζονται ςτον χρόςτη. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να πραγματοποιόςει Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων (Skill 

Gap Analysis) για ϋναν Εργαζόμενο. 
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2. Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με τουσ Εργαζομϋνουσ ςτον Οργανιςμό. 

3. Ο χρόςτησ επιλϋγει τον Εργαζόμενο για τον οπούο θϋλει να γύνει η Ανϊλυςη 

Απόκλιςησ Δεξιοτότων. 

4. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να πραγματοποιόςεισ την Ανϊλυςη 

Απόκλιςησ Δεξιοτότων. 

5. Σο ςύςτημα πραγματοποιεύ την Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων, υπολογύζοντασ 

την διαφορϊ ανϊμεςα ςτο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ του Εργαζομϋνου και 

το απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ Θϋςησ Εργαςύασ του. 

6. Σο ςύςτημα εμφανύζει τα αποτελϋςματα τησ Ανϊλυςησ Απόκλιςησ Δεξιοτότων. 

6.1. Ονοματεπώνυμο Εργαζομϋνου 

6.2. Θϋςη Εργαςύασ του Εργαζομϋνου 

6.3. Λύςτα με τισ Δεξιότητεσ που απαιτούνται για την Θϋςη Εργαςύασ και για κϊθε 

μύα από τισ Δεξιότητεσ αυτϋσ: 

6.3.1. Σο απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

6.3.2. Σο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ του Εργαζομϋνου. 

6.3.3. Σην διαφορϊ μεταξύ των δύο παραπϊνω. 

7. Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να πραγματοποιόςει Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων (Skill 

Gap Analysis) για ϋνα Σμόμα. 

1.  Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με τα Σμόματα του Οργανιςμού. 

2.  Ο χρόςτησ επιλϋγει τον Σμόμα για το οπούο θϋλει να γύνει η Ανϊλυςη Απόκλιςησ 

Δεξιοτότων. 

3.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να πραγματοποιόςεισ την Ανϊλυςη Απόκλιςησ 

Δεξιοτότων. 

4.  Σο ςύςτημα πραγματοποιεύ την Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων, υπολογύζοντασ 

για κϊθε Εργαζόμενο ςτο Σμόμα την διαφορϊ ανϊμεςα ςτο Επύπεδο Ικανότητασ 

Δεξιότητασ του και το απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ Θϋςησ 

Εργαςύασ του. 

5.  Η διαδικαςύα ςυνεχύζεται από το βόμα 6. 

1.b  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να πραγματοποιόςει Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων (Skill 
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Gap Analysis) για τον Οργανιςμό. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να πραγματοποιόςεισ την Ανϊλυςη Απόκλιςησ 

Δεξιοτότων. 

2.  Σο ςύςτημα πραγματοποιεύ την Ανϊλυςη Απόκλιςησ Δεξιοτότων, υπολογύζοντασ 

για κϊθε Εργαζόμενο ςτον Οργανιςμό την διαφορϊ ανϊμεςα ςτο Επύπεδο Ικανότητασ 

Δεξιότητασ του και το απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ Θϋςησ 

Εργαςύασ του. 

3.  Η διαδικαςύα ςυνεχύζεται από το βόμα 6. 

 

 

 

UC-CMP-8 - ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΔΙΑΔΟΦΗ (SUCCESSION 
PLANNING)  

Ο χρόςτησ θϋλει να δει κατϊ πόςο ταιριϊζουν οι Δεξιότητεσ ενόσ Εργαζομϋνου με αυτϋσ 

μιασ Θϋςησ Εργαςύασ. που μπορεύ να του ανατεθεύ μελλοντικϊ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Έχουν 

καταχωρηθεύ τα Επύπεδα 

Ικανότητασ Δεξιότητασ τόςο για 

τον Εργαζόμενο όςο και για την 

Θϋςη Εργαςύασ. 

Success Guarantee: Εμφανύζονται τα 

αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ςτον χρόςτη. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να πραγματοποιόςει την λειτουργύα του χεδιαςμού Διαδοχόσ. 

2. Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με τουσ Εργαζομϋνουσ ςτον Οργανιςμό. 

3. Ο χρόςτησ επιλϋγει τον Εργαζόμενο που τον ενδιαφϋρει. 

4. Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με Θϋςεισ Εργαςύασ, ςτισ οπούεσ μπορεύ να 
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τοποθετηθεύ ο Εργαζόμενοσ. Η λύςτα αυτό δεν περιλαμβϊνει την τρϋχουςα Θϋςη 

Εργαςύασ του. 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Θϋςη Εργαςύασ, για την οπούα θϋλει να διαπιςτώςει αν 

ταιριϊζει ο Εργαζόμενοσ. 

6. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να εφαρμόςει την λειτουργύα του χεδιαςμού 

Διαδοχόσ. 

7. Σο ςύςτημα υπολογύζει τη διαφορϊ ανϊμεςα ςτο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ 

του Εργαζομϋνου και ςτα αντύςτοιχα τησ μελλοντικόσ Θϋςησ Εργαςύασ του. 

8. Σο ςύςτημα εμφανύζει τα αποτελϋςματα του χεδιαςμού Διαδοχόσ. 

8.1. Ονοματεπώνυμο Εργαζομϋνου 

8.2. Σρϋχουςα Θϋςη Εργαςύασ του Εργαζομϋνου 

8.3. Μελλοντικό Θϋςη Εργαςύασ του Εργαζομϋνου. 

8.4. Λύςτα με τισ Δεξιότητεσ που απαιτούνται για την Θϋςη Εργαςύασ και για κϊθε 

μύα από τισ Δεξιότητεσ αυτϋσ: 

8.4.1. Σο απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ. 

8.4.2. Σο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ του Εργαζομϋνου. 

8.4.3. Σην διαφορϊ μεταξύ των δύο παραπϊνω. 

9. Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται. 

 

 

UC-CMP-9 - ΕΤΡΕΗ ΣΨΝ ΠΙΟ ΣΑΙΡΙΑΣΨΝ ΤΠΑΛΛΗΛΨΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΗ (BEST 
FIT EMPLOYEES)  

Ο χρόςτησ θϋλει να βρει τουσ πιο ταιριαςτούσ υπαλλόλουσ βϊςει Δεξιοτότων για μια 

Θϋςη Εργαςύασ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Competencies 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Έχουν 

καταχωρηθεύ τα Επύπεδο 

Ικανότητασ Δεξιότητασ και οι 

Success Guarantee: Μια λύςτα με τουσ πιο 

ταιριαςτούσ εργαζομϋνουσ για την επιλεγμϋνη 
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Δεξιότητεσ τόςο για τουσ 

Εργαζομϋνουσ όςο και για την Θϋςη 

Εργαςύασ. 

Θϋςη Εργαςύασ. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να βρει τουσ πιο ταιριαςτούσ υπαλλόλουσ για μια Θϋςη Εργαςύασ. 

2. Σο ςύςτημα εμφανύζει μια λύςτα με τισ Θϋςεισ Εργαςύασ. 

3. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Θϋςη Εργαςύασ για την οπούα θα εφαρμοςτεύ η διαδικαςύα. 

4. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να πραγματοποιόςει την διαδικαςύα εύρεςησ 

των πιο ταιριαςτών υπαλλόλων. 

5. Σο ςύςτημα βρύςκει τουσ πιο ταιριαςτούσ υπαλλόλουσ για τη Θϋςη Εργαςύασ. Σα 

κριτόρια με βϊςει τα οπούα γύνεται η ταξινόμηςη εύναι: 

5.1. Ο αριθμόσ των Δεξιοτότων που κατϋχει ο Εργαζόμενοσ ςε ςχϋςη με τον αριθμό 

των Δεξιοτότων που απαιτεύ η Θϋςη Εργαςύασ. 

5.2. Η ςυνολικό διαφορϊ ανϊμεςα ςτο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ του 

Εργαζομϋνου και ςτο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ τησ Θϋςησ Εργαςύασ για 

τισ Δεξιότητεσ που εύναι απαραύτητεσ ςτην Θϋςη Εργαςύασ 

6. Σο ςύςτημα εμφανύζει τα αποτελϋςματα με τουσ πιο ταιριαςτούσ εργαζομϋνουσ. 

6.1. Σο απαραύτητο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ για κϊθε Δεξιότητα. 

6.2. Σαξινομημϋνη λύςτα με τουσ πιο ταιριαςτούσ Εργαζομϋνουσ. Για κϊθε ϋναν 

από τουσ Εργαζομϋνουσ αυτούσ: 

6.2.1. Σο Ονοματεπώνυμό του. 

6.2.2. Σο Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ του Εργαζομϋνου. 

7. Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται. 

 

Extensions: 

5.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι δεν υπϊρχουν υπϊλληλοι που να κατϋχουν τισ 

απαραύτητεσ δεξιότητεσ για την επιλεγμϋνη Θϋςη Εργαςύασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη. 

2.  Η διαδικαςύα ολοκληρώνεται εδώ. 
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UC-LRM-1 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

Ειςϊγονται τα ςτοιχεύα που περιγρϊφουν το Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Learning Material 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Σο Εκπαιδευτικό 

Αντικεύμενο καταχωρεύται ςτη Βϊςη 

Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Low 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει ϋνα Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα του Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου (υποχρεωτικό). 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν το Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο εύναι ενεργό ό όχι 

(υποχρεωτικό). Αυτό καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

6. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει το Εκπαιδευτικό 

Αντικεύμενο. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο με την ύδια 

Περιγραφό. 

9. Σο ςύςτημα καταχωρεύ το Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 
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Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα 

Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

3.1.  Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι το κϊθε Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο δεν χρηςιμοποιεύται 

από Επύπεδα Ικανότητασ. 

3.2.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει το Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 

1.b  (1.a.3.1.a.)  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι το Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο χρηςιμοποιεύται 

από Επύπεδα Ικανότητασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη ότι δεν επιτρϋπεται η διαγραφό του 

Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου και ότι εναλλακτικϊ μπορεύ να απενεργοποιόςει την 

εγγραφό ώςτε να μην φαύνεται ςτισ λύςτεσ επιλογόσ. 

2.  Η διαδικαςύα για το ςυγκεκριμϋνο Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο ςταματϊ εδώ. Η 

διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται για το επόμενο Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο από το βόμα 

1.a.3. αν υπϊρχει. 

1.c  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.d  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχον Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο από μια λύςτα που εμφανύζει το 

ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα του Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου προσ 

ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.4.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

7.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 
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2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 6. 

8.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνο Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο με 

τα ύδια ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 6. 

 

 

 

UC-LRM-2 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ  

Δημιουργεύται μια νϋα Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Learning Material 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Μια νϋα Κατηγορύα 

Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου αποθηκεύεται ςτη 

Βϊςη Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Low 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει μια Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό) 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό) 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν η Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου εύναι ενεργό ό όχι 

(υποχρεωτικό). Αυτό καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

5. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει την Κατηγορύα 

Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 
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6. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου με το 

ύδιο Όνομα. 

8. Σο ςύςτημα καταχωρεύ την Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Κατηγορύεσ Εκπαιδευτικού 

Αντικειμϋνου. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Κατηγορύεσ 

Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

3.1.  Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι η κϊθε Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου δεν 

χρηςιμοποιεύται από Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα. 

3.2.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει την Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

1.b  (1.a.3.1.a.)  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι η Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου 

χρηςιμοποιεύται από Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη ότι δεν επιτρϋπεται η διαγραφό τησ Κατηγορύασ 

Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου και ότι εναλλακτικϊ μπορεύ να απενεργοποιόςει την 

εγγραφό ώςτε να μην φαύνεται ςτισ λύςτεσ επιλογόσ. 

2.  Η διαδικαςύα για τη ςυγκεκριμϋνη Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου ςταματϊ 

εδώ. Η διαδικαςύα επαναλαμβϊνεται για την επόμενη Κατηγορύα Εκπαιδευτικού 

Αντικειμϋνου από το βόμα 1.a.3. αν υπϊρχει. 

1.c  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.d  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχουςα Κατηγορύα Εκπαιδευτικού 

Αντικειμϋνου. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Κατηγορύα Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου από μια λύςτα που 

εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα τησ Κατηγορύασ Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου 

προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 
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3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

6.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 5. 

7.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Κατηγορύα Εκπαιδευτικού 

Αντικειμϋνου με τα ύδια ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 5. 
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UC-ORG-1 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚΗ ΔΟΜΗ  

Ειςϊγονται τα ςτοιχεύα για την περιγραφό τησ δομόσ του Οργανιςμού  και 

αντιςτοιχύζονται τα κατϊλληλα Σμόματα.  

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions:  Success Guarantee: Δημιουργεύται η 

Οργανωςιακό Δομό τησ Επιχεύρηςησ. 

Level: User Complexity: Low 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει μύα Οργανωςιακό Δομό. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα του Οργανιςμού (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό Οργανιςμού (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ ειςϊγει ϋνα ό περιςςότερα Σμόματα (UC-ORG-4) (προαιρετικό). 

5. Ο χρόςτησ ειςϊγει μύα ό περιςςότερεσ Θϋςεισ Εργαςύασ (UC-ORG-2), που 

αντιςτοιχύζονται απευθεύασ ςτον Οργανιςμό (προαιρετικό). 

6. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν το η Οργανωςιακό Δομό εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). 

Αυτό καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

7. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει την Οργανωςιακό Δομό. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

9. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Οργανιςμόσ με το ύδιο Όνομα. 

10. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι υπϊρχει τουλϊχιςτον ϋνα Σμόμα. 

11. Σο ςύςτημα καταχωρεύ την Οργανωςιακό Δομό. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Οργανωςιακϋσ Δομϋσ. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ 
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Οργανωςιακϋσ Δομϋσ. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

4.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει την Οργανωςιακό Δομό. 

1.b  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.c  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχουςα Οργανωςιακό Δομό. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Οργανωςιακό Δομό από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα τησ Οργανωςιακόσ Δομόσ προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Σμόματα (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.4.  Θϋςεισ Εργαςύασ (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.5.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

8.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 7. 

9.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Οργανωςιακό Δομό με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 7. 

 

 

 

UC-ORG-2 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 
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Ειςϊγονται τα ςτοιχεύα τησ Θϋςησ Εργαςύασ και αντιςτοιχύζεται με τον Οργανιςμό ό το 

Σμόμα ςτο οπούο ανόκει. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Ο χρόςτησ 

βρύςκεται ςτην Καταχώρηςη 

Οργανωςιακόσ Δομόσ (UC-ORG-1). 

Success Guarantee: Η νϋα Θϋςη Εργαςύασ 

καταχωρεύται ςτη Βϊςη Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Low 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει μύα Θϋςη Εργαςύασ. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Θϋςη Εργαςύασ ςτην οπούα αναφϋρεται (προαιρετικό). 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν η Θϋςη Εργαςύασ εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). Αυτό 

καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

6. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει τη Θϋςη Εργαςύασ. 

7. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Θϋςη Εργαςύασ με το ύδιο Όνομα. 

9. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τη Θϋςη Εργαςύασ. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Θϋςεισ Εργαςύασ. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει μύα ό περιςςότερεσ Θϋςεισ 

Εργαςύασ. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 
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4.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει τη Θϋςη Εργαςύασ. 

1.b  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.c  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχουςα Θϋςη Εργαςύασ. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Θϋςη Εργαςύασ από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα τησ Θϋςησ Εργαςύασ προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Θϋςη Εργαςύασ ςτην οπούα αναφϋρεται (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.4.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

7.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 6. 

8.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνη Θϋςη Εργαςύασ με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 6. 

 

UC-ORG-3 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ  

Ειςϊγονται τα προςωπικϊ ςτοιχεύα του Εργαζομϋνου και αντιςτοιχύζεται με μια Θϋςη 

Εργαςύασ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ Supporting Actors:  
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Ανθρωπύνων Πόρων 

Preconditions:  Success Guarantee: Ο νϋοσ Εργαζόμενοσ 

καταχωρεύται ςτην Βϊςη Δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει ϋναν Εργαζόμενο. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Επώνυμο (υποχρεωτικό). 

4. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Πατρώνυμο (υποχρεωτικό). 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει το Υύλο(υποχρεωτικό). 

6. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Ημερομηνύα Γϋννηςησ (υποχρεωτικό). 

7. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Ημερομηνύα Πρόςληψησ (υποχρεωτικό). 

8. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Οικογενειακό Κατϊςταςη (υποχρεωτικό). 

9. Ο χρόςτησ επιλϋγει το Επύπεδο Εκπαύδευςησ (υποχρεωτικό). 

10. Ο χρόςτησ ειςϊγει το email (υποχρεωτικό). 

11. Ο χρόςτησ ειςϊγει το τηλϋφωνο (προαιρετικό). 

12. Ο χρόςτησ ειςϊγει το κινητό τηλϋφωνο (προαιρετικό). 

13. Ο χρόςτησ ειςϊγει την διεύθυνςη (προαιρετικό). 

14. Ο χρόςτησ επιλϋγει την Θϋςη Εργαςύασ ςτην οπούα ανόκει (υποχρεωτικό). 

15. Ο χρόςτησ επιλϋγει τα Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ για τον Εργαζόμενο 

(προαιρετικό). 

16. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν ο Εργαζόμενοσ εύναι ενεργόσ ό όχι (υποχρεωτικό). Αυτό 

καθορύζει αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

17. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει τον Εργαζόμενο. 

18. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

19. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι η Ημερομηνύα Γϋννηςησ εύναι πριν την τρϋχουςα 

ημερομηνύα. 

20. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι μετϊ την ημερομηνύα 

γϋννηςησ. 
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21. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι προγενϋςτερη ό ύςη τησ 

τρϋχουςασ ημερομηνύασ. 

22. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι ο Εργαζόμενοσ ανόκει ςε ακριβώσ μύα Θϋςη Εργαςύασ. 

23. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Εργαζόμενοσ με τα ύδια ςτοιχεύα (Όνομα, 

Επώνυμο, Πατρώνυμο). 

24. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τον Εργαζόμενο. 

 

Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει ϋναν ό περιςςότερουσ Εργαζομϋνουσ. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει ϋναν ό περιςςότερουσ 

Εργαζομϋνουσ. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.b  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.c  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχον Εργαζόμενο. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Εργαζόμενο από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα του Εργαζομϋνου προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Επώνυμο (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Πατρώνυμο (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.4.  Υύλο (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.5.  Ημερομηνύα Γϋννηςησ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.6.  Ημερομηνύα Πρόςληψησ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.7.  Οικογενειακό Κατϊςταςη (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.8.  Επύπεδο Εκπαύδευςησ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.9.  Email (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.10.  Σηλϋφωνο (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 
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3.11.  Κινητό Σηλϋφωνο (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.12.  Διεύθυνςη (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.13.  Θϋςη Εργαςύασ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.14.  Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.15.  Ενεργόσ (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

18.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 17. 

19.a  Η Ημερομηνύα Γϋννηςησ εύναι μεταγενϋςτερη τησ τρϋχουςασ ημερομηνύασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι η Ημερομηνύα Γϋννηςησ εύναι προγενϋςτερη 

τησ τρϋχουςασ ημερομηνύασ. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 17. 

20.a  Η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι προγενϋςτερη τησ Ημερομηνύασ Γϋννηςησ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι 

προγενϋςτερη τησ Ημερομηνύασ Γϋννηςησ. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 17. 

21.a  Η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι μεταγενϋςτερη τησ τρϋχουςασ ημερομηνύασ. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι η Ημερομηνύα Πρόςληψησ εύναι 

μεταγενϋςτερη τησ τρϋχουςασ ημερομηνύασ. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 17. 

22.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ειςϊγει Θϋςη Εργαςύασ ό ϋχει ειςϊγει περιςςότερεσ από μύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι  δεν ϋχει ειςϊγει Θϋςη Εργαςύασ ό ϋχει 

ειςϊγει περιςςότερεσ από μύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 17. 

23.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνοσ Εργαζόμενοσ με τα ύδια 

ςτοιχεύα. 
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1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 17. 

 

UC-ORG-4 - ΚΑΣΑΦΨΡΗΗ ΣΜΗΜΑΣΟ  

Ειςϊγει ϋνα Σμόμα του Οργανιςμού. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Ο χρόςτησ 

βρύςκεται ςτην Καταχώρηςη 

Οργανωςιακόσ Δομόσ. 

Success Guarantee: Σο Σμόμα καταχωρεύται 

ςτη βϊςη δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ θϋλει να καταχωρόςει ϋνα Σμόμα. 

2. Ο χρόςτησ ειςϊγει το Όνομα (υποχρεωτικό). 

3. Ο χρόςτησ ειςϊγει την Περιγραφό (υποχρεωτικό) 

4. Ο χρόςτησ ειςϊγει μύα ό περιςςότερεσ Θϋςεισ Εργαςύασ (UC-ORG-2) (προαιρετικό). 

5. Ο χρόςτησ επιλϋγει το Σμόμα ςτο οπούο θα ανόκει το νϋο Σμόμα (προαιρετικό). 

6. Ο χρόςτησ επιλϋγει αν το Σμόμα εύναι ενεργό ό όχι (υποχρεωτικό). Αυτό καθορύζει 

αν θα φαύνεται ςε λύςτεσ επιλογόσ ό όχι. 

7. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να καταχωρόςει το Σμόμα. 

8. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα εύναι ςυμπληρωμϋνα. 

9. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι δεν υπϊρχει Σμόμα με το ύδιο Όνομα. 

10. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι υπϊρχει τουλϊχιςτον μύα Θϋςη Εργαςύασ. 

11. Σο ςύςτημα καταχωρεύ το Σμόμα. 
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Extensions: 

1.a  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα Σμόματα. 

1.  Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να διαγρϊψει ϋνα ό περιςςότερα Σμόματα. 

2.  Σο ςύςτημα ζητϊ επιβεβαύωςη από το χρόςτη. 

3.  Ο χρόςτησ επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

4.  Σο ςύςτημα διαγρϊφει το Σμόμα. 

1.b  (1.a.3.a.) Ο χρόςτησ δεν επιβεβαιώνει τη διαγραφό. 

1.  Η διαδικαςύα ςταματϊ εδώ. 

1.c  Ο χρόςτησ επιθυμεύ να ενημερώςει υπϊρχον Σμόμα. 

1.  Ο χρόςτησ επιλϋγει Σμόμα από μια λύςτα που εμφανύζει το ςύςτημα. 

2.  Σο ςύςτημα εμφανύζει τα ςτοιχεύα του Σμόματοσ προσ ενημϋρωςη. 

3.  Ο χρόςτησ ενημερώνει προαιρετικϊ τα ςτοιχεύα: 

3.1.  Όνομα (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.2.  Περιγραφό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.3.  Θϋςεισ Εργαςύασ (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.4.  Σμόμα ςτο οπούο ανόκει το επιλεγμϋνο Σμόμα (προαιρετικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

3.5.  Ενεργό (υποχρεωτικϊ ςυμπληρωμϋνο) 

8.a  Ο χρόςτησ δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει τον χρόςτη ότι δεν ϋχει ςυμπληρώςει όλα τα υποχρεωτικϊ 

ςτοιχεύα. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να ςυμπληρώςει τα υποχρεωτικϊ ςτοιχεύα και να 

ςυνεχύςει τη διαδικαςύα από το βόμα 7. 

9.a  Σο ςύςτημα βρύςκει ότι υπϊρχει όδη καταχωρημϋνο Σμόμα με τα ύδια ςτοιχεύα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 7. 
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UC-ORG-5 - ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΨΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΜΙΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ  

Προςδιορύζει τα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ που απαιτούνται για τισ δεξιότητεσ 

που εύναι απαραύτητεσ για την κϊλυψη των απαιτόςεων μιασ Θϋςησ Εργαςύασ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Ο χρόςτησ ϋχει 

επιλϋξει την Θϋςη Εργαςύασ που θα 

χρηςιμοποιηθεύ. 

Success Guarantee: Οι αντιςτοιχόςεισ ϋχουν 

καταχωρηθεύ ςτη βϊςη δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να καθορύςει τα Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ για μια Θϋςη 

Εργαςύασ. 

2. Ο χρόςτησ καθορύζει τισ απαραύτητεσ Δεξιότητεσ για την Θϋςη Εργαςύασ. 

3. Ο χρόςτησ επιλϋγει ακριβώσ ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ για κϊθε Δεξιότητα. 

4. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να αποθηκεύςει τισ αντιςτοιχόςεισ. 

5. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι ϋχει επιλεγεύ το πολύ ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ 

για κϊθε Δεξιότητα. 

6. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τισ αντιςτοιχόςεισ. 

 

Extensions: 

5.a  Ο χρόςτησ ϋχει καταχωρόςει περιςςότερα από ϋνα Επύπεδα Ικανότητασ 

Δεξιότητασ για μια Δεξιότητα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 4. 
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UC-ORG-6 - ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΕΠΙΠΕΔΨΝ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΣΟΜΙΚΕ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ ΕΝΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ  

Προςδιορύζει τα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ για τισ δεξιότητεσ που διαθϋτει ο 

Εργαζόμενοσ. 

 

Λεπτομέρειεσ  

Υποςύςτημα: Organizational Structure 

Primary Actors: Εργαζόμενοσ 

Ανθρωπύνων Πόρων 

Supporting Actors:  

Preconditions: Ο χρόςτησ ϋχει 

επιλϋξει τον Εργαζόμενο. 

Success Guarantee: Οι αντιςτοιχόςεισ ϋχουν 

καταχωρηθεύ ςτη βϊςη δεδομϋνων. 

Level: User Complexity: Medium 

Ροή Ενεργειών 

Κύριο ενάριο: 

1. Ο χρόςτησ επιθυμεύ να καθορύςει τα Επύπεδα Ικανότητασ Δεξιότητασ για ϋναν 

Εργαζόμενο. 

2. Ο χρόςτησ επιλϋγει τισ Δεξιότητεσ που διαθϋτει ο Εργαζόμενοσ. 

3. Ο χρόςτησ επιλϋγει ακριβώσ ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ για κϊθε Δεξιότητα. 

4. Ο χρόςτησ υποδεικνύει ςτο ςύςτημα να αποθηκεύςει τισ αντιςτοιχόςεισ. 

5. Σο ςύςτημα ελϋγχει ότι ϋχει επιλεγεύ το πολύ ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ Δεξιότητασ 

για κϊθε Δεξιότητα. 

6. Σο ςύςτημα καταχωρεύ τισ αντιςτοιχόςεισ. 

 

Extensions: 

5.a  Ο χρόςτησ ϋχει καταχωρόςει περιςςότερα από ϋνα Επύπεδα Ικανότητασ 

Δεξιότητασ για μια Δεξιότητα. 

1.  Σο ςύςτημα ενημερώνει το χρόςτη. 

2.  Ο χρόςτησ μπορεύ προαιρετικϊ να αλλϊξει κϊποια ςτοιχεύα και να ςυνεχύςει τη 

διαδικαςύα από το βόμα 4. 
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5.2  ΜΗ-ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

Οι μη- λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ εύναι εξύςου ςημαντικϋσ με τισ 

λειτουργικϋσ, καθώσ ϋχουν ϊμεςη ςχϋςη με την ποιότητα του υλοποιημϋνου 

ςυςτόματοσ, καθώσ και με τον αρχιτεκτονικό του ςχεδιαςμό. την ςυνϋχεια, 

παρουςιϊζονται κϊποιεσ απαιτόςεισ που εκπληρώνει ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του 

υπό ανϊπτυξη ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

 

5.2.1 ΑΠΟΔΟΗ 

Μια ςημαντικό απαύτηςη εύναι η ικανότητα του ςυςτόματοσ να λειτουργεύ χωρύσ να 

δημιουργεύ ςτον χρόςτη καθυςτερόςεισ και να υλοποιεύ τισ λειτουργύεσ αποδοτικϊ. Η 

χρόςη αναγνωριςμϋνων patterns ςτον ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ, οι οπούεσ μειώνουν 

τισ κοςτοβόρεσ διαδικαςύεσ, αποτελεύ μια δικλεύδα αςφαλεύασ για την απόδοςη του 

ςυςτόματοσ. 

5.2.2 ΕΠΕΚΣΑΙΜΟΣΗΣΑ 

Για να μπορεύ ϋνα ςύςτημα να ανταποκρύνεται ςτισ αλλαγϋσ των απαιτόςεων καθώσ 

και ςε δυναμικϊ περιβϊλλοντα, πρϋπει να εύναι επεκτϊςιμο. Η δυνατότητα του να 

ςυμπεριλαμβϊνει μελλοντικϋσ αλλαγϋσ δεν θα πρϋπει να προώποθϋτει την 

ολοκληρωτικό αλλαγό του ςυςτόματοσ. Σο ςύςτημα εύναι απαραύτητο να μπορεύ να 

ενςωματώνει νϋεσ λειτουργικϋσ μονϊδεσ (modules), ώςτε να επεκτεύνει τα 

χαρακτηριςτικϊ του.  

Σο ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων επιτυγχϊνει την επεκταςιμότητϊ του μϋςω τησ 

πολυ-επύπεδησ (n-tier) και αρθρωτόσ (modular) αρχιτεκτονικόσ του. Διαχωρύζοντασ τα 

επύπεδα, ορύζει ότι αλλαγϋσ ςε ϋνα επύπεδο δεν θα επηρεϊςουν ολόκληρο το ςύςτημα, 

αλλϊ μόνο το κομμϊτι του επιπϋδου που χρειϊζεται. Από την ϊλλη, η αρθρωτό 

αρχιτεκτονικό διαςφαλύζει την δυνατότητα ςύνδεςησ με το ςύςτημα και εξωτερικών 

λειτουργικών μονϊδων, οι οπούεσ μπορούν να επικοινωνούν με το ςύςτημα μϋςω 

ςυγκεκριμϋνων προγραμματιςτικών διεπαφών του ςυςτόματοσ. 

 

5.2.3 ΠΡΟΑΡΜΟΣΙKOΣΗΣΑ 

Μια κύρια παρϊμετροσ του ςυςτόματοσ εύναι ότι μπορεύ να ενςωματώςει εύκολα 

αλλαγϋσ ςτισ λειτουργικϋσ απαιτόςεισ, αλλϊ και ςτην προςθόκη νϋων χαρακτηριςτικών. 

Ο αντικειμενοςτραφόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ εύχε ωσ κύριο ςτόχο την όςο 

δυνατόν πιο ανοιχτό αρχιτεκτονικό, ώςτε να μην δεςμεύεται ςτο τι μπορεύ να 

ςυμπεριλϊβει ςτο μϋλλον. Σο ςύςτημα εύναι ςε θϋςη να προςαρμοςτεύ ςε όποιεσ 

αλλαγϋσ προκύψουν, επηρεϊζοντασ μόνο τα απαραύτητα ςτοιχεύα του ςυςτόματοσ. Η 

δυνατότητα αυτό εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό, αν αναλογιςτεύ κανεύσ ότι ςε 

επιχειρηςιακϊ περιβϊλλοντα οι απαιτόςεισ αλλϊζουν με γρόγορο ρυθμό και η 
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δυνατότητα ϊμεςησ και εύκολησ υλοπούηςόσ του αποτελεύ κύριο ςτοιχεύο για την 

επιτυχύα του ςυςτόματοσ. 

 

5.2.4 ΑΝΕΞΑΡΣΗIΑ 

Ο αρχιτεκτονικόσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ εύναι τϋτοιοσ, ώςτε να μην εξαρτϊται 

από ςυγκεκριμϋνα προώόντα, κυρύωσ όςον αφορϊ τα ςυςτόματα βϊςησ δεδομϋνων. Σο 

χαρακτηριςτικό αυτό εύναι ςημαντικό, καθώσ δεν θϋτει περιοριςμούσ ςτην 

εγκατϊςταςη και ςτην διαςύνδεςό του με εξωτερικϊ ςυςτόματα. 

 

5.3 ΦΕΔΙΑΜΟ ΤΧΗΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ (HIGH LEVEL DESIGN) 

ε αυτό το τμόμα περιγρϊφεται το λογικό μοντϋλο (conceptual model) του ςυςτόματοσ. 

Ξεκινϊμε με μια προεπιςκόπηςη του λογικού μοντϋλου, η οπούα αποτελεύ το 

αποτϋλεςμα τησ αρχικόσ ανϊλυςησ των απαιτόςεων. τη ςυνϋχεια, ειςϊγουμε μια 

υψηλού επιπϋδου αποςύνθεςη του ςυςτόματοσ ςε υποςυςτόματα βαςιςμϋνη ςτην 

ταξινόμηςη των οντοτότων και του ςκοπού τουσ. 

 

5.3.1 ΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ ανϊλυςησ προςδιορύςαμε τισ οντότητεσ οι οπούεσ ςυνθϋτουν το 

ςύςτημα. τη ςυνϋχεια περιγρϊφουμε αρχικϊ την κϊθε οντότητα.  

Σο χόμα 2 αναπαριςτϊ το λογικό μοντϋλο το οπούο δεύχνει τισ οντότητεσ και τισ μεταξύ 

τουσ ςυςχετύςεισ. 
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χήμα 5.2: Λογικό Μοντϋλο του ςυςτόματοσ 
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Οντότητα: Δεξιότητα 

Περιγραφό: Η Δεξιότητα εύναι μύα ικανότητα την οπούα θεωρούμε αρκετϊ 

ςημαντικό ώςτε να θϋλουμε να τη μετρόςουμε. Κϊθε Δεξιότητα 

μπορεύ να περιλαμβϊνει ϋνα ό περιςςότερα διαφορετικϊ Επύπεδα 

Ικανότητασ. 

 

Οντότητα: Επύπεδο Ικανότητασ 

Περιγραφό: Σο Επύπεδο Ικανότητασ μιασ Δεξιότητασ χαρακτηρύζεται από τον 

Βαθμό και την Περιγραφό του και ορύζει το τι ςημαύνει να κατϋχει 

κανεύσ τη ςυγκεκριμϋνη Δεξιότητα ςε αυτό το βαθμό. 

 

Οντότητα: Ομϊδα Δεξιοτότων 

Περιγραφό: Η Ομϊδα Δεξιοτότων αποτελεύ την λογικό μορφό ομαδοπούηςησ των 

Δεξιοτότων, οι οπούεσ αναφϋρονται ςτον ύδιο τομϋα (για 

παρϊδειγμα,  «Σεχνικϋσ Γνώςεισ», «Επικοινωνιακό Ικανότητα», 

κλπ.). Μια Δεξιότητα δεν εύναι απαραύτητο να ανόκει ςε κϊποια 

Ομϊδα Δεξιοτότων. 

 

Οντότητα: Μοντϋλο Δεξιοτότων 

Περιγραφό: Σο Μοντϋλο Δεξιοτότων αποτελεύ το ςύνολο των Δεξιοτότων, που 

χρηςιμοποιούνται από ϋνα Οργανιςμό για την περιγραφό των 

ικανοτότων που κατϋχουν οι Εργαζόμενοι και που απαιτούν οι 

Θϋςεισ Εργαςύασ. 

 

Οντότητα: Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο 

Περιγραφό: Σο Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο εύναι οποιοδόποτε εύδοσ 

εκπαύδευτικού υλικού (για παρϊδειγμα, ϋνα βιβλύο, ϋνα ςεμινϊριο) ό 

εκπαύδευςησ γενικότερα (για παρϊδειγμα, ςυμβουλευτικό) μπορεύ 

να χρηςιμοποιόςει κϊποιοσ Εργαζόμενοσ, ώςτε να βελτιώςει το 

Επύπεδο Ικανότητϊσ του ςε μύα Δεξιότητα. ε κϊθε Επύπεδο 

Ικανότητασ μιασ Δεξιότητασ αντιςτοιχύζεται μια ςυλλογό από 

Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα, τα οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιόςει 

κϊποιοσ, ο οπούοσ βρύςκεται ςε χαμηλότερο Επύπεδο Ικανότητασ τησ 

παραπϊνω Δεξιότητασ, με ςκοπό να φτϊςει ςτο ςυγκεκριμϋνο 

Επύπεδο Ικανότητασ. 
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Οντότητα: Κατηγορύα Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων 

Περιγραφό: Η Κατηγορύα Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων αποτελεύ μια 

ομαδοπούηςη των Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων για την καλύτερη 

οργϊνωςό τουσ ςτο ςύςτημα. 

 

Οντότητα: Οργανιςμόσ 

Περιγραφό: Ο Οργανιςμόσ αντιπροςωπεύει οποιαδόποτε οργανωμϋνη δομό 

(δημόςια, ιδιωτικό, κερδοςκοπικό, μη κερδοςκοπικό), τησ οπούασ η 

εςωτερικό ςύςταςη αποτελεύται από Σμόματα και Θϋςεισ Εργαςύασ. 

 

Οντότητα: Σμόμα 

Περιγραφό: Αποτελεύ ϋνα κομμϊτι τησ δομόσ του Οργανιςμού, το οπούο περιϋχει 

Θϋςεισ Εργαςύασ. Η δομό των Σμημϊτων ςε ϋνα Οργανιςμό μπορεύ 

να εύναι ιεραρχικό, οπότε να ϋχουμε Σμόματα, Τποτμόματα και 

ακόμη μικρότερεσ βαθμύδεσ διοικητικόσ οργϊνωςησ. 

 

Οντότητα: Θϋςη Εργαςύασ 

Περιγραφό: Η Θϋςη Εργαςύασ περιγρϊφει τα καθόκοντα τα οπούα ϋχει κϊθε 

εργαζόμενοσ που ανόκει ςε αυτόν. Μύα θϋςη εργαςύασ μπορεύ να  

ανόκει ςε κϊποιο Σμόμα ό απευθεύασ ςτον ύδιο τον Οργανιςμό (για 

παρϊδειγμα, «Διευθύνων ύμβουλοσ»). 

 

Οντότητα: Επιθυμητό Επύπεδο Ικανότητασ 

Περιγραφό: Σο Επιθυμητό Επύπεδο Ικανότητασ μιασ Θϋςησ Εργαςύασ 

αναφϋρεται ςτο Επύπεδο Ικανότητασ μιασ ςυγκεκριμϋνησ 

Δεξιότητασ, το οπούο κρύνεται απαραύτητο να κατϋχει ο κϊθε 

Εργαζόμενοσ, ο οπούοσ απαςχολεύται ςτη ςυγκεκριμϋνη Θϋςη 

Εργαςύασ, ώςτε να μπορϋςει να ανταπεξϋλθει ςτισ ανϊγκεσ τησ 

Θϋςησ Εργαςύασ. 

 

Οντότητα: Εργαζόμενοσ 

Περιγραφό: Ο Εργαζόμενοσ αναφϋρεται ςε κϊποιον που απαςχολεύται ςε μύα ό 

περιςςότερεσ Θϋςεισ Εργαςύασ ενόσ Οργανιςμού ό ενόσ Σμόματοσ 

του Οργανιςμού. Ο Εργαζόμενοσ χαρακτηρύζεται από τα προςωπικϊ 

του ςτοιχεύα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ, καθώσ και από Επύπεδο 
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Εκπαύδευςόσ του και την Οικογενειακό του Κατϊςταςη. 

 

Οντότητα: Προςωπικό Επύπεδο Ικανότητασ 

Περιγραφό: Σο Προςωπικό Επύπεδο Ικανότητασ ενόσ Εργαζομϋνου αναφϋρεται 

ςτο βαθμό ικανότητασ τον οπούο κατϋχει ο Εργαζόμενοσ για μια 

ςυγκεκριμϋνη Δεξιότητα. 

 

Οντότητα: Επύπεδο Εκπαύδευςησ 

Περιγραφό: Σο Επύπεδο Εκπαύδευςησ αναφϋρεται ςτισ γραμματικϋσ γνώςεισ που 

ϋχει ϋνασ Εργαζόμενοσ (για παρϊδειγμα, «Δευτεροβϊθμια 

Εκπαύδευςη», «ΑΕΙ», κλπ.). 

 

Οντότητα: Οικογενειακό Κατϊςταςη 

Περιγραφό: Η Οικογενειακό Κατϊςταςη ςτην οπούα βρύςκεται ϋνασ Εργαζόμενοσ 

(για παρϊδειγμα, «Έγγαμοσ»). 

 

5.4 ΓΕΝΙΚH ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚH 

ε αυτό την ενότητα, παρουςιϊζεται μια περιγραφό τησ γενικόσ αρχιτεκτονικόσ του 

ςυςτόματοσ, ώςτε να δοθεύ μια αρχικό εικόνα του πώσ θα δομηθεύ το ςύςτημα. Σο 

ύςτημα Διαχεύριςησ Δεξιοτότων εύναι χωριςμϋνο ςε διακριτϊ επύπεδα:  

1. τον πυρόνα του ςυςτόματοσ, που περιλαμβϊνει την επιχειρηςιακό λογικό και 

τουσ κανόνεσ (Business logic), καθώσ και τισ υπηρεςύεσ, μϋςω των οπούων το 

ςύςτημα επικοινωνεύ με την βϊςη δεδομϋνων, τουσ χρόςτεσ και τα ϊλλα 

ςυςτόματα. 

2. το επύπεδο εφαρμογόσ (Application layer), που αναφϋρεται ςτην διεπαφό που 

παρϋχεται ςτον χρόςτη και ςτα ϊλλα ςυςτόματα για να επικοινωνόςουν με το 

υπό ανϊπτυξη ςύςτημα. 

3. το επύπεδο δεδομϋνων (Database layer), το οπούο αναφϋρεται ςτον τρόπο 

αποθόκευςησ και ϊντληςησ των δεδομϋνων που δημιουργούνται ό απαιτούνται 

από το ςύςτημα. 

Μια ςχηματικό αναπαρϊςταςη τησ γενικόσ αρχιτεκτονικόσ παρουςιϊζεται ςτο 

παρακϊτω ςχόμα. 
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User Interface
(Web Forms)

Άλλα 
Σςζηήμαηα

Βάζη Δεδομένων

Πςπήναρ Σςζηήμαηορ Διασείπιζηρ Δεξιοηήηων

Services

Business και Domain Objects

Application Layer

Business Logic

Database Layer

 

χήμα 5.3: Γενικό Αρχιτεκτονικό υςτόματοσ Διαχεύριςησ Δεξιοτότων 

 

5.4.1 ΤΠΟΤΣHΜΑΣΑ 

ε αυτό την ενότητα, παρουςιϊζεται ϋνασ διαχωριςμόσ του ςυςτόματοσ ςε 

υποςυςτόματα και περιγρϊφονται οι βαςικϋσ υπηρεςύεσ και τα όρια του κϊθε 

υποςυςτόματοσ. Καταρχόν, βαςιζόμενοι ςτισ λειτουργικϋσ απαιτόςεισ 

προςδιορύςτηκαν 3 (τρύα) υποςυςτόματα: το υποςύςτημα των Δεξιοτότων 

(Competencies), το υποςύςτημα τησ Οργανωςιακόσ Δομόσ (OrganizationalStructure) και 

το υποςύςτημα του Εκπαιδευτικού Τλικού (LearningMaterial). Σα υποςυςτόματα 

παρουςιϊζονται ςτισ ακόλουθεσ υποενότητεσ. Σο χόμα 4 δεύχνει μια προεπιςκόπηςη 

των υποςυςτημϊτων και των εξαρτόςεών τουσ. 
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χήμα 5.4: Σα υποςυςτόματα και οι εξαρτόςεισ τουσ 

 

5.4.2 ΤΠΟYΣΗΜΑ ΔΕΞΙΟΣHΣΨΝ - COMPETENCIES 

Σο υποςύςτημα Competencies εύναι υπεύθυνο για τη διαχεύριςη των Δεξιοτότων, των 

Επιπϋδων Ικανότητασ, των Ομϊδων Δεξιοτότων και των Μοντϋλων Δεξιοτότων. 

Τπηρεςύεσ που παρϋχει : 

 Καταχώρηςη Δεξιότητασ και των Επιπϋδων Ικανότητϊσ τησ. 

 Διαγραφό Δεξιότητασ. 

 Αναζότηςη Δεξιοτότων. 

 Καταχώρηςη Ομϊδασ Δεξιοτότων. 

 Διαγραφό Ομϊδασ Δεξιοτότων. 

 Αναζότηςη Ομϊδων Δεξιοτότων. 

 Καταχώρηςη Μοντϋλου Δεξιοτότων. 

 Προςθόκη και Αφαύρεςη Δεξιοτότων ςε ϋνα Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

 Διαγραφό Μοντϋλου Δεξιοτότων. 
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 Αναζότηςη Μοντϋλων Δεξιοτότων. 

5.4.3 ΤΠΟYΣΗΜΑ ΟΡΓΑΝΨΙΑΚH ΔΟΜH - ORGANIZATIONALSTRUCTURE 

Σο υποςύςτημα OrganizationalStructure εύναι υπεύθυνο για τη διαχεύριςη τησ δομόσ 

ενόσ Οργανιςμού. 

Τπηρεςύεσ που παρϋχει : 

 Καταχώρηςη Οργανιςμού. 

 Διαγραφό Οργανιςμού. 

 Αναζότηςη Οργανιςμών. 

 Καταχώρηςη Σμόματοσ. 

 Διαγραφό Σμόματοσ. 

 Αναζότηςη Σμόματοσ. 

 Προςθόκη και Αφαύρεςη Θϋςεων Εργαςύασ ςε ϋνα Οργανιςμό. 

 Προςθόκη και Αφαύρεςη Θϋςεων Εργαςύασ ςε ϋνα Σμόμα. 

 Καθοριςμόσ των Απαραύτητων Επιπϋδων Ικανότητασ για μύα Θϋςη Εργαςύασ. 

 Καταχώρηςη Εργαζομϋνου. 

 Διαγραφό Εργαζομϋνου. 

 Αναζότηςη Εργαζομϋνων. 

 Καθοριςμόσ των Θϋςεων Εργαςύασ ςτισ οπούεσ απαςχολεύται ϋνασ Εργαζόμενοσ. 

 Καθοριςμόσ των Προςωπικών Επιπϋδων Ικανότητασ για ϋνα Εργαζόμενο. 

 

5.4.4 ΤΠΟYΣΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟY ΤΛΙΚΟY - LEARNINGMATERIAL 

Σο υποςύςτημα LearningMaterial εύναι υπεύθυνο για τη διαχεύριςη του διαθϋςιμου 

Εκπαιδευτικού Τλικού. 

Τπηρεςύεσ που παρϋχει: 

 Καταχώρηςη Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

 Διαγραφό Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. 

 Αναζότηςη Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων. 

 Καταχώρηςη Κατηγορύασ Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων. 
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 Διαγραφό Κατηγορύασ Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων. 

 Αναζότηςη Κατηγοριών Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων. 

 

5.5 ΛΕΠΣΟΜΕΡΗ ΦΕΔΙΑΜΟ (DETAILED DESIGN) 

ε αυτό την ενότητα, χωρύζουμε τισ κλϊςεισ που παρουςιϊζονται ςτο μοντϋλο τησ 

ανϊλυςησ ςε διαφορετικϊ πακϋτα (namespaces) και παρουςιϊζουμε επιπλϋον κλϊςεισ 

όπου εύναι απαραύτητο. Επιπλϋον ςτα διαγρϊμματα παρουςιϊζονται ιδιότητεσ και 

μϋθοδοι για την κϊθε κλϊςη. Σα διαγρϊμματα δεύχνουν και κλϊςεισ οι οπούεσ δεν 

ανόκουν ςτο ύδιο πακϋτο αλλϊ ςχετύζονται με αυτό.  

 

5.5.1 NAMESPACE COMPETENCIES  

Σο namespace Competencies περιλαμβϊνει τα ακόλουθα domain classes :  

1. CompetencyModel: αναπαριςτϊ την οντότητα Μοντϋλο Δεξιοτότων. 

2. CompetencyFamily: αναπαριςτϊ την οντότητα Ομϊδα Δεξιοτότων. 

3. Competency: αναπαριςτϊ την οντότητα Δεξιότητα. 

4. ProficiencyLevel: αναπαριςτϊ την οντότητα Επύπεδο Ικανότητασ. 

 

Πϋρα από τα domain classes παρουςιϊζονται και κϊποια νϋα classes και interfaces για 

τα οπούα ακολουθεύ περιγραφό. 

 

Interface: IProficiencyLevelAware 

Περιγραφή: Όςα classes χρειϊζεται να τηρούν μια «βαθμολογύα» ςχετιζόμενη με 

το Επύπεδο Ικανότητασ ανϊ Δεξιότητα εύναι απαραύτητο να 

υλοποιόςουν το ςυγκεκριμϋνο Interface. Δύο τϋτοια classes, όπωσ 

περιγρϊφεται παρακϊτω, εύναι αυτϊ που αναπαριςτούν τον 

Εργαζόμενο και τη Θϋςη Εργαςύασ. 

 

Class: ProficiencyLevelDegree 

Περιγραφή: Πρόκειται για το βαθμό ενόσ IProficiencyLevelAware αντικειμϋνου. 

Αναφϋρεται ςε ςυγκεκριμϋνη Δεξιότητα και δεύχνει ότι το 

IProficiencyLevelAware αντικεύμενο ϋχει το ςυγκεκριμϋνο Επύπεδο 

Ικανότητασ. 
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5.5.2 NAMESPACE COMPETENCIES.SERVICES  

Σο namespace Competencies περιλαμβϊνει το namespace Services, ςτο οπούο 

περιϋχονται interfaces τα οπούα μασ παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ του ςυςτόματοσ, 

λειτουργώντασ ϋτςι ωσ facades [Gamma et al. 94]. Σα interfaces αυτϊ περιγρϊφονται ωσ 

εξόσ: 

  

Interface: ICompetencyFamilyService 

Περιγραφή: Σο ICompetencyFamilyService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη 

διαχεύριςη των Ομϊδων Δεξιοτότων. Η κλόςη των μεθόδων αυτών 

μασ παρϋχει την δυνατότητα να ειςϊγουμε, να ενημερώςουμε, να 

διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε μια Ομϊδα Δεξιοτότων, καθώσ 

επύςησ και να αναζητόςουμε Ομϊδεσ Δεξιοτότων βϊςει ενόσ 

ερωτόματοσ. 

 

Interface: ICompetencyModelService 

Περιγραφή: Σο ICompetencyModelService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη 

διαχεύριςη των Μοντϋλων Δεξιοτότων. Η κλόςη των μεθόδων αυτών 

μασ παρϋχει την δυνατότητα να ειςϊγουμε, να ενημερώςουμε, να 

διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε ϋνα Μοντϋλο Δεξιοτότων, καθώσ 

επύςησ και να αναζητόςουμε Μοντϋλα Δεξιοτότων βϊςει ενόσ 

ερωτόματοσ. 

 

Interface: ICompetencyService 

Περιγραφή: Σο ICompetencyService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη 

των Δεξιοτότων και των Επιπϋδων Ικανότητϊσ τουσ. Η κλόςη των 

μεθόδων αυτών μασ παρϋχει την δυνατότητα να ειςϊγουμε, να 

ενημερώςουμε, να διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε μια Δεξιότητα 

με τα Επύπεδα Ικανότητϊσ τησ, καθώσ επύςησ και να αναζητόςουμε 

Δεξιότητεσ βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 
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χήμα 5.5: Namespace Competencies 



 

  
ελίδα 171 

 
  

171 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

5.5.3 NAMESPACE LEARNINGMATERIAL  

Σο namespace LearningMaterial περιλαμβϊνει τα domain classes:  

1. LearningObject: αναπαριςτϊ την οντότητα Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο. 

2. LearningObjectCategory: αναπαριςτϊ την οντότητα Κατηγορύα Εκπαιδευτικών 

Αντικειμϋνων. 

 

5.5.4 NAMESPACE LEARNINGMATERIAL.SERVICES  

Σο namespace LearningMaterial περιλαμβϊνει το namespace Services, ςτο οπούο 

περιϋχονται interfaces τα οπούα μασ παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ του ςυςτόματοσ, 

λειτουργώντασ ϋτςι ωσ facades. Για τα interfaces αυτϊ ακολουθεύ περιγραφό. 

  

Interface: ILearningObjectService 

Περιγραφή: Σο ILearningObjectService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη των 

Εκπαιδετικών Αντικειμϋνων. Η κλόςη των μεθόδων αυτών μασ παρϋχει την 

δυνατότητα να ειςϊγουμε, να ενημερώςουμε, να διαγρϊψουμε και να 

ανακτόςουμε Εκπαιδευτικό Αντικεύμενο καθώσ επύςησ και να 

αναζητόςουμε Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 

 

Interface: ILearningObjectCategoryService 

Περιγραφή: Σο ILearningObjectCategoryService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη 

διαχεύριςη των Κατηγοριών Εκπαιδετικών Αντικειμϋνων. Η κλόςη των 

μεθόδων αυτών μασ παρϋχει την δυνατότητα να ειςϊγουμε, να 

ενημερώςουμε, να διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε μύα Κατηγορύα 

Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων καθώσ επύςησ και να αναζητόςουμε 

Κατηγορύεσ Εκπαιδευτικών Αντικειμϋνων βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 
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χήμα 5.6: Namespace LearningMaterial 

 

5.5.5 NAMESPACE ORGANIZATIONALSTRUCTURE  

Σο namespace OrganizationalStructure περιλαμβϊνει τα domain classes :  

1. Organization: αναπαριςτϊ την οντότητα Οργανιςμόσ. 

2. Department: αναπαριςτϊ την οντότητα Σμόμα. 

3. Job: αναπαριςτϊ την οντότητα Θϋςη Εργαςύασ. 

4. Employee: αναπαριςτϊ την οντότητα Εργαζόμενοσ. 

5. MaritalStatus: αναπαριςτϊ την οντότητα Οικογενειακό Κατϊςταςη. 

6. EducationLevel: αναπαριςτϊ την οντότητα Επύπεδο Εκπαύδευςησ. 

 

Σα classes Job και Employee υλοποιούν το interface IProficiencyLevelAware (από το 

namespace Competencies) γιατύ θϋλουμε να τηρεύται «βαθμολογύα» Επιπϋδων 

Ικανότητασ ανϊ Δεξιότητα για instances αυτών των δύο classes.  

Επύςησ υπϊρχει το class OrganizationalFrame το οπούο εύναι super class των 

Organization και Department υλοποιώντασ ϋτςι τα κοινϊ χαρακτηριςτικϊ που ϋχουν 
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αυτϊ τα δύο classes. Έτςι κϊθε OrganizationalFrame εκτόσ από τα ςτοιχεύα που το 

χαρακτηρύζουν (Name, Description, IsEnabled) μπορεύ να ϋχει ϋνα ό περιςςότερα Job(s). 

Αντύςτοιχα κϊθε Job ανόκει ςε ϋνα και μοναδικό OrganizationalFrame εύτε αυτό εύναι 

Organization εύτε αυτό εύναι Department. 

 

5.5.6 NAMESPACE ORGANIZATIONALSTRUCTURE.SERVICES  

Σο namespace OrganizationalStructure περιλαμβϊνει το namespace Services, ςτο οπούο 

περιϋχονται interfaces τα οπούα μασ παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ του ςυςτόματοσ, 

λειτουργώντασ ϋτςι ώσ facades. Για τα interfaces αυτϊ ακολουθεύ περιγραφό. 

  

Interface: IOrganizationService 

Περιγραφή: Σο IOrganizationService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη των 

Οργανιςμών. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του μπορούμε να ειςϊγουμε, 

ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε ϋναν Οργανιςμό καθώσ 

επύςησ και να αναζητόςουμε Οργανιςμούσ βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 

 

Interface: IDepartmentService 

Περιγραφή: Σο IDepartmentService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη των 

Σμημϊτων. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του μπορούμε να ειςϊγουμε, 

ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε ϋνα Σμόμα καθώσ 

επύςησ και να αναζητόςουμε Σμόματα βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 

 

Interface: IEmployeeService 

Περιγραφή: Σο IEmployeeService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη των 

Εργαζομϋνων. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του μπορούμε να ειςϊγουμε, 

ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε ϋναν Εργαζόμενο καθώσ 

επύςησ και να αναζητόςουμε Εργαζόμενουσ βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 

 

Interface: IJobService 

Περιγραφή: Σο IJobService περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη των Θϋςεων 

Εργαςύασ. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του μπορούμε να ειςϊγουμε, 

ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε μύα Θϋςη Εργαςύασ 

καθώσ επύςησ και να αναζητόςουμε Θϋςεισ Εργαςύασ βϊςει ενόσ 

ερωτόματοσ. 
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Interface: IMaritalStatusService 

Περιγραφή: Σο IMaritalStatusService αυτό περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη 

των Οικογενειακών Καταςτϊςεων. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του 

μπορούμε να ειςϊγουμε, ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε 

μύα Οικογενειακό Κατϊςταςη καθώσ επύςησ και να αναζητόςουμε 

Οικογενειακϋσ Καταςτϊςεισ βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 

 

Interface: IEducationLevelService 

Περιγραφή: Σο IEducationLevelService αυτό περιλαμβϊνει μεθόδουσ για τη διαχεύριςη 

των Επιπϋδων Εκπαύδευςησ. Έτςι καλώντασ τισ μεθόδουσ του μπορούμε να 

ειςϊγουμε, ενημερώςουμε, διαγρϊψουμε και να ανακτόςουμε ϋνα Επύπεδο 

Εκπαύδευςησ καθώσ επύςησ και να αναζητόςουμε Επύπεδα Εκπαύδευςησ 

βϊςει ενόσ ερωτόματοσ. 
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χήμα 5.7: Namespace OrganizationalStructure 
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5.5.7 IMPLEMENTATION CLASSES ΣΨΝ INTERFACES ΣΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Σα interfaces των υπηρεςιών χρηςιμοποιόθηκαν ςαν μύα αφαύρεςη (abstraction), η 

οπούα χρηςιμοποιεύται ώςτε ο κώδικασ του User Interface να εύναι ανεξϊρτητοσ τησ 

υλοπούηςησ των υπηρεςιών. Με αυτό τον τρόπο μασ δύνεται η δυνατότητα να 

υλοποιόςουμε τισ υπηρεςύεσ του ςυςτόματοσ εύτε χρηςιμοποιώντασ ςαν αποθηκευτικό 

μϋςο κϊποια βϊςη δεδομϋνων εύτε ϋνα ςύςτημα οντολογύασ. τον παραπϊνω 

ςχεδιαςμό, ϋγινε εφαρμογό του design pattern Strategy [Gamma et al 95]. 

 

5.6 ΤΝΟΧΗ 

το κεφϊλαιο  αυτό αναλύθηκαν οι λειτουργικϋσ και οι μη-λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του 

ςυςτόματοσ και περιγρϊφηκε η αρχιτεκτονικό, η οπούα θα χρηςιμοποιηθεύ για την 

υλοπούηςη του ςυςτόματοσ. 

Οι λειτουργικϋσ απαιτόςεισ αφορούν κυρύωσ την δυνατότητα δημιουργύασ μοντϋλων 

δεξιοτότων, την περιγραφό των θϋςεων εργαςύασ και των εργαζομϋνων βϊςει 

δεξιοτότων, την δυνατότητα αντιςτούχηςησ των επιπϋδων ικανότητασ των δεξιοτότων 

με εκπαιδευτικό υλικό καθώσ και την δυνατότητα ανϊλυςησ και ςύγκριςησ των 

καταχωρημϋνων δεδομϋνων. 

Η αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ ςχεδιϊςτηκε με τρόπο τϋτοιο, ώςτε να καλύπτει τισ 

μη-λειτουργικϋσ απαιτόςεισ, όπωσ η απόδοςη, η ανεξαρτηςύα, η προςαρμοςτικότητα 

και η επεκταςιμότητα. Πιο ςυγκεκριμϋνα, η αρχιτεκτονικό του ςυςτόματοσ εύναι 

χωριςμϋνη ςε διακριτϊ επύπεδα (layers) και περιλαμβϊνει τρύα υποςυςτόματα: των 

δεξιοτότων, τησ Οργανωςιακόσ δομόσ και του εκπαιδευτικού υλικού, τα οπούα 

περιϋχουν τισ κατϊλληλεσ οντότητεσ και υπηρεςύεσ, ώςτε να υλοποιόςουν τισ 

λειτουργικϋσ απαιτόςεισ του ςυςτόματοσ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 
Κύριο ςημεύο του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων που περιγρϊφηκε ςτο 

προηγούμενο κεφϊλαιο εύναι η οντολογύα δεξιοτότων και η εκμετϊλλευςό τησ λογικόσ 

τησ από το ςύςτημα.   

Σο παρόν κεφϊλαιο αποτελεύ την αναλυτικό περιγραφό τησ οντολογύασ Δεξιοτότων, η 

οπούα χρηςιμοποιεύται για την υλοπούηςη του υςτόματοσ Διαχεύριςησ Δεξιοτότων. 

Παρϋχεται αναλυτικό περιγραφό, διαγραμματικό απεικόνιςη και ο κώδικασ που 

αναπτύχθηκε ϋτςι ώςτε ο αναγνώςτησ να μπορεύ να αποκτόςει  μια ολοκληρωμϋνη 

εικόνα. 

Η οντολογύα χωρύςτηκε ςε επιμϋρουσ namespaces, τα οπούα αντιςτοιχούν εννοιολογικϊ 

ςτα υποςυςτόματα του πυρόνα του ςυςτόματοσ Διαχεύριςησ Δεξιοτότων. Κϊθε 

namespace περιλαμβϊνει τισ κλϊςεισ που εύναι απαραύτητεσ για τον καθοριςμό των 

οντοτότων που ςυμμετϋχουν και προςδιορύζουν την οντολογύα.  

Για την ανϊλυςη τησ οντολογύασ επιλϋχθηκε να χρηςιμοποιηθεύ τόςο κεύμενο όςο και 

ςχηματικϋσ αναπαραςτϊςεισ των κλϊςεων τησ οντολογύασ, με την επιθυμύα να δοθεύ μια 

πιο ολοκληρωμϋνη εικόνα για την αναπτυςςόμενη οντολογύα.   

Για περαιτϋρω επεκτϊςεισ τησ οντολογύασ, ςτο Παρϊρτημα Β καταγρϊφεται η δομό τησ 

ςε μορφό OWL, ώςτε να μπορεύ να ειςαχθεύ ςε τρύτα ςυςτόματα, τα οπούα εύναι 

εξειδικευμϋνα ςτην επεξεργαςύα των οντολογιών.  

ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ  

Σο Κεφϊλαιο 6 από το 6.1 ωσ το 6.6 αναλύει την οντολογύα των Δεξιοτότων. Η 

οντολογύα ϋχει χωριςτεύ ςε διακριτϊ τμόματα, ώςτε να διευκολυνθεύ η δημιουργύα τησ 

και η γενικότερη επαναχρηςιμοπούηςη τησ. Κϊθε ϋνα από τα τμόματα αναλύεται 

ξεχωριςτϊ και οι κλϊςεισ που το αποτελούν περιγρϊφονται τόςο με την χρόςη κειμϋνου 

όςο και με διαγρϊμματα του ςχόματοσ τησ οντολογύασ. 

το Παρϊρτημα Β παρουςιϊζεται το ςχόμα τησ οντολογύασ ςε μορφό OWL, ώςτε οι 

προγραμματιςτϋσ να μπορούν να αποκτόςουν, μϋςω μιασ οικεύασ εικόνασ, το πώσ 

αποτυπώνεται προγραμματιςτικϊ μια οντολογύα και αν θϋλουν να χρηςιμοποιόςουν 

τον κώδικα για την αναπαραγωγό τησ οντολογύασ με την χρόςη εξειδικευμϋνων 

εργαλεύων.  
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6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Παρακϊτω περιγρϊφεται η οντολογύα που αναπτύχθηκε για τον εμπλουτιςμό του 

ςυςτόματοσ Δεξιοτότων. Για την περιγραφό τησ οντολογύασ, το ακριβϋσ και 

ολοκληρωμϋνο ςχόμα τησ οπούασ βρύςκεται ςτο παρϊρτημα Β του παρόντοσ κεφαλαύου, 

θα χρηςιμοποιηθεύ τόςο κεύμενο όςο και ςχόματα, για να βοηθόςουν ςτην καλύτερη 

κατανόηςό τησ. Η ανϊπτυξη τησ οντολογύασ ϋγινε με την χρόςη τησ γλώςςασ OWL και 

ειδικότερα με την πλόρη ϋκδοςό τησ, την OWL Full. Σα εργαλεύα που χρηςιμοποιόθηκαν 

για την δημιουργύα, τον ϋλεγχο και την ευκολότερη απεικόνιςη τησ οντολογύασ εύναι το 

Protégé [Protégé 07] του Πανεπιςτημύου του Stanford και το SemanticWorks 2008 τησ 

Altova [Altova 07]. 

 

6.2 NAMESPACES ΣΗ ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ  

Για να εύναι πιο ξεκϊθαρη η οντολογύα χωρύςτηκε ςε namespaces, όπωσ και το ςύςτημα 

εύναι χωριςμϋνο ςε υποςυςτόματα. Έτςι, δημιουργόθηκαν namespaces, που 

αντιςτοιχύςτηκαν με μοναδικϊ αναγνωριςτικϊ (URIs) καθώσ και με ϋνα ςύντομο όνομα, 

ώςτε να γύνει πιο εύκολη η αναφορϊ ςε αυτϊ. Πιο ςυγκεκριμϋνα, δημιουργόθηκαν τα 

εξόσ: 

1. Σο namespace Commons για τισ κοινϊ χρηςιμοποιούμενεσ classes και ιδιότητεσ, με 

URI το http://cms.com/ontology/Commons# και ςύντομο όνομα “com”. 

2. Σο namespace Competencies για τισ classes και τισ ιδιότητεσ των Δεξιοτότων, με 

URI το http://cms.com/ontology/Competencies# και ςύντομο όνομα “cmp”. 

3. Σο namespace Commons για τισ classes και τισ ιδιότητεσ του Εκπαιδευτικού Τλικού, 

με URI το http://cms.com/ontology/LearningMaterial# και ςύντομο όνομα “lrm”. 

4. Σο namespace Commons για τισ classes και τισ ιδιότητεσ τησ Οργανωςιακόσ Δομόσ, 

με URI το http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure# και ςύντομο όνομα 

“org”. 

τη ςυνϋχεια, θα παρουςιαςτούν οι κλϊςεισ και οι ιδιότητεσ που περιλαμβϊνονται ςε 

κϊθε namespace ξεχωριςτϊ. 

 

6.3 ONTOLOGY NAMESPACE COMMONS 

Για την ευκολότερη δημιουργύα, κατανόηςη και μελλοντικό τροποπούηςη 

δημιουργόθηκαν κϊποιεσ κοινϋσ κλϊςεισ, οι οπούεσ ϋχουν ωσ ςκοπό την χρηςιμοπούηςό 

http://cms.com/ontology/Commons
http://cms.com/ontology/Competencies
http://cms.com/ontology/LearningMaterial
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure
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τουσ για την περιγραφό των υπολούπων κλϊςεων του ςυςτόματοσ. Οι κλϊςεισ αυτϋσ 

παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια με μια μικρό επεξόγηςη και το γρϊφημα τησ 

οντολογικόσ τουσ αναπαρϊςταςησ. 

 

 

Κλάση com:Entity 

Περιγραφή Η κλϊςη Entity κληρονομεύ από την γενικό κλϊςη owl:Thing, η οπούα 

αντιςτοιχεύ ςε ϋνα οποιοδόποτε αντικεύμενο και αποτελεύ ςτοιχεύο τησ 

γραμματικόσ τησ γλώςςασ OWL.  

Από την κλϊςη Entity κληρονομούν όλεσ οι υπόλοιπεσ κλϊςεισ τησ 

οντολογύασ, ώςτε να υπϊρχει μια κοινό βϊςη από την οπούα θα 

προϋρχονται όλεσ. Η κλϊςη Entity περιλαμβϊνει μύα ιδιότητα, το ID, το 

οπούο θα αποτελεύ και το βαςικό αναγνωριςτικό κϊθε οντότητασ που 

θα κληρονομεύ από την κλϊςη Entity και το οπούο εύναι τύπου αριθμού 

(unsignedLong). 

Διάγραμμα 

 

 

Κλάση com:EntityWithDescription 

Περιγραφή: Η κλϊςη EntityWithDescription κληρονομεύ από την γενικό κλϊςη 

owl:Thing, η οπούα αντιςτοιχεύ ςε ϋνα οποιοδόποτε αντικεύμενο και 

αποτελεύ ςτοιχεύο τησ γραμματικόσ τησ γλώςςασ OWL.  

Η κλϊςη EntityWithDescription περιλαμβϊνει μια ιδιότητα την 

com:Description, η οπούα ϋχει την μορφό αλφαριθμητικού (string). Θα 

χρηςιμοποιηθεύ ςαν μϋροσ πιο ςύνθετων κλϊςεων, αλλϊ και για τον 

καθοριςμό του τύπου ιδιοτότων που αφορούν κεύμενο. 
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Διάγραμμα: 

 

 

Κλάση com:EnabledEntity 

Περιγραφή Η κλϊςη EnabledEntity περιλαμβϊνει μια ιδιότητα την com:IsEnabled, η 

οπούα εύναι τύπου Boolean. Θα χρηςιμοποιηθεύ ςαν μϋροσ πιο ςύνθετων 

κλϊςεων, αλλϊ και για τον καθοριςμό του τύπου ιδιοτότων που 

αφορούν τιμϋσ true ό false. 

Διάγραμμα 

 

 

Κλάση com:NamedEntity 

Περιγραφή Η κλϊςη NamedEntity περιλαμβϊνει μια ιδιότητα την com:Name, η 

οπούα εύναι τύπου αλφαριθμητικού. Θα χρηςιμοποιηθεύ ςαν μϋροσ πιο 

ςύνθετων κλϊςεων, αλλϊ και για τον καθοριςμό του τύπου ιδιοτότων 

που αφορούν κεύμενο. Εύναι παρόμοια με την EntityWithDescription, 

απλϊ η μύα χρηςιμοποιεύται για τα πεδύα ονόματοσ των κλϊςεων και η 

ϊλλη για τα πεδύα περιγραφόσ. 
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση com:SimpleEntity 

Περιγραφή: Η κλϊςη SimpleEntity δημιουργόθηκε για να κληρονομούν από 

αυτόν κλϊςεισ οι οπούεσ χρειϊζεται να ϋχουν ςαν ιδιότητεσ ϋνα όνομα 

και μια τιμό που θα καθορύζει αν εύναι ενεργϋσ ό όχι. 

Διάγραμμα: 

 

 

Κλάση com:MasterEntity 

Περιγραφή: Η κλϊςη MasterEntity δημιουργόθηκε για να κληρονομούν από 

αυτόν κλϊςεισ οι οπούεσ χρειϊζεται να ϋχουν ςαν ιδιότητεσ ϋνα 

όνομα, μια περιγραφό και μια τιμό που θα καθορύζει αν εύναι ενεργϋσ 

ό όχι. Σα ςτοιχεύα αυτϊ αποτελούν και τισ ιδιότητεσ τησ 

MasterEntity. 



 

  
ελίδα 182 

 
  

182 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Διάγραμμα: 

 

 

6.4 ONTOLOGY NAMESPACE LEARNINGMATERIAL 

το namespace αυτό περιλαμβϊνονται οι κλϊςεισ για τισ ϋννοιεσ που αφορούν το 

Εκπαιδευτικό Τλικό. Οι κλϊςεισ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια με μια μικρό 

επεξόγηςη και το γρϊφημα τησ οντολογικόσ τουσ αναπαρϊςταςησ. 

 

Κλάση lrm:LearningObjectCategory 

Περιγραφή Η κλϊςη LearningObjectCategory αναπαριςτϊ την ϋννοια τησ 

Κατηγορύασ Εκπαιδευτικού Αντικειμϋνου. Κληρονομεύ από την κοινό 

κλϊςη com:MasterEntity, γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το 

όνομα (NamedEntity), την περιγραφό (EntityWithDescription) και το 

αν εύναι ενεργό (EnabledEntity).  
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση lrm:LearningObject 

Περιγραφή Η κλϊςη LearningObject αναπαριςτϊ την ϋννοια του Εκπαιδευτικού 

Αντικειμϋνου. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:MasterEntity, 

γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), 

την περιγραφό (EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό 

(EnabledEntity). 

το ςχόμα τησ οντολογύασ ορύζεται ακόμα ότι ϋχει μύα ακόμη ιδιότητα 

την lrm:Category, η οπούα εύναι τύπου lrm:LearningObjectCategory και 

αναπαριςτϊ την Κατηγορύα Εκπαιδευτικού αντικειμϋνου. Για την 

ιδιότητα αυτό υπϊρχει ο περιοριςμόσ ότι κϊθε Εκπαιδευτικό 

Αντικεύμενο μπορεύ να ανόκει μόνο ςε μύα Κατηγορύα.  

Διάγραμμα 
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6.5 ONTOLOGY NAMESPACE COMPETENCIES 

το namespace αυτό περιλαμβϊνονται οι κλϊςεισ για τισ ϋννοιεσ που αφορούν τισ 

Δεξιότητεσ. Οι κλϊςεισ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια εκτενϋςτερα τόςο με 

κεύμενο όςο και με το γρϊφημα τησ οντολογικόσ τουσ αναπαρϊςταςησ. 

 

Κλάση cmp:CompetencyModel 

Περιγραφή Η κλϊςη CompetencyModel αναπαριςτϊ την ϋννοια του Μοντϋλου 

Δεξιοτότων. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:MasterEntity, 

γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), 

την περιγραφό (EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό 

(EnabledEntity). 

Ένα Μοντϋλο Δεξιοτότων μπορεύ να περιλαμβϊνει μύα ό περιςςότερεσ 

Δεξιότητεσ, όπωσ φαύνεται από την ιδιότητα cmp:HasCompetency, η 

οπούα εύναι τύπου cmp:Competency. 

Διάγραμμα 

 

 

Κλάση cmp:CompetencyFamily 

Περιγραφή Η κλϊςη CompetencyFamily αναπαριςτϊ την ϋννοια του Ομϊδασ 

Δεξιοτότων. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:MasterEntity, 

γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), 

την περιγραφό (EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό 

(EnabledEntity). 



 

  
ελίδα 185 

 
  

185 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Διάγραμμα 

 

 

Κλάση cmp:Competency 

Περιγραφή Η κλϊςη Competency αναπαριςτϊ την ϋννοια τησ Δεξιότητασ. 

Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:MasterEntity, γεγονόσ που ορύζει 

ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), την περιγραφό 

(EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό (EnabledEntity). 

Επιπλϋον, ϋχει την ιδιότητα cmp:Family, η οπούα εύναι τύπου 

cmp:CompetencyFamily και την cmp:HasProficiencyLevel, η οπούα εύναι 

τύπου cmp:ProficiencyLevel.  

Η πρώτη δεύχνει την Ομϊδα Δεξιότητασ ςτην οπούα ανόκει και ϋχει τον 

περιοριςμό ότι μια Δεξιότητα ανόκει υποχρεωτικϊ ςε μύα Ομϊδα. 

Η δεύτερη δεύχνει τα Επύπεδα Ικανότητασ που ορύζονται για την 

ςυγκεκριμϋνη Δεξιότητα. Ο κανόνασ που ορύζεται από την οντολογύα 

εύναι ότι κϊθε Δεξιότητα ϋχει ακριβώσ τϋςςερα Επύπεδα Ικανότητασ. 
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση cmp:ProficiencyLevel 

Περιγραφή Η κλϊςη ProficiencyLevel αναπαριςτϊ την ϋννοια του Επιπϋδου 

Ικανότητασ. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:NamedEntity, 

γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει μια ιδιότητα, το όνομα. 

Επιπλϋον, ϋχει την ιδιότητα cmp:Degree, η οπούα εύναι αριθμόσ, ο 

οπούοσ μπορεύ να πϊρει τιμϋσ από το 1 ωσ το 4, και την 

cmp:HasLearningObject, η οπούα εύναι τύπου lrm:LearningObject.  

Η ιδιότητα cmp:HasLearningObject δεύχνει τα Εκπαιδευτικϊ 

Αντικεύμενα που αντιςτοιχύζονται ςτο Επύπεδο Ικανότητασ τησ 

Δεξιότητασ. Κϊθε Επύπεδο Ικανότητασ μπορεύ να αντιςτοιχιςτεύ με 

πολλϊ Εκπαιδευτικϊ Αντικεύμενα, χωρύσ να υπϊρχει κϊποιοσ 

περιοριςμόσ. 
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση cmp:ProficiencyLevelDegree 

Περιγραφή Η κλϊςη ProficiencyLevelDegree αναπαριςτϊ την ϋννοια του Βαθμού 

του Επύπϋδου Ικανότητασ. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:Entity. 

Έχει δύο πρόςθετεσ ιδιότητεσ: 

1. την cmp:ReferencedCompetency, η οπούα εύναι τύπου 

cmp:Competency και δηλώνει την Δεξιότητα ςτην οπούα 

αντιςτοιχεύ ο Βαθμόσ του Επιπϋδου Ικανότητασ. Για την 

ιδιότητα αυτό υπϊρχει ο περιοριςμόσ ότι κϊθε κλϊςη Βαθμού 

Επιπϋδου Ικανότητασ ϋχει ακριβώσ μύα Δεξιότητα, ςτην οπούα 

αναφϋρεται. 

2. την cmp:AssignedProficiencyLevel, η οπούα εύναι τύπου 

cmp:ProficiencyLevel και δεύχνει το Επύπεδο Ικανότητασ ςτο 

οπούο αναφϋρεται ο Βαθμόσ Επιπϋδου Ικανότητασ. Για την 

ιδιότητα αυτό υπϊρχει ο περιοριςμόσ ότι κϊθε κλϊςη Βαθμού 

Επιπϋδου Ικανότητασ ϋχει ακριβώσ ϋνα Επύπεδο Ικανότητασ, 

ςτο οπούο αναφϋρεται. 
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση cmp:ProficiencyLevelDegreeAware 

Περιγραφή Η κλϊςη ProficiencyLevelDegreeAware αναπαριςτϊ την ϋννοια των 

κλϊςεων για τισ οπούεσ μπορούν να καθοριςτούν Βαθμού Επιπϋδου 

Ικανότητασ. Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:Entity. 

Έχει μια ιδιότητα, την cmp:HasProficiencyLevelDegree, η οπούα εύναι 

τύπου cmp:ProficiencyLevelDegree και δηλώνει τουσ βαθμούσ 

Επιπϋδου Ικανότητασ με τουσ οπούουσ αντιςτοιχύζεται η οντότητα. 

Διάγραμμα 
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6.6 ONTOLOGY NAMESPACE ORGANIZATIONALSTRUCTURE 

το namespace αυτό περιλαμβϊνονται οι κλϊςεισ για τισ ϋννοιεσ που αφορούν την 

Οργανωςιακό Δομό. Οι κλϊςεισ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτην ςυνϋχεια με μια μικρό 

επεξόγηςη και το γρϊφημα τησ οντολογικόσ τουσ αναπαρϊςταςησ. 

 

Κλάση org:OrganizationalFrame 

Περιγραφή Η κλϊςη OrganizationalFrame αναπαριςτϊ την ϋννοια τησ 

Οργανωςιακόσ Δομόσ και χρηςιμοποιεύται ςαν base class για τισ 

κλϊςεισ του Σμόματοσ και του Οργανιςμού. 

Κληρονομεύ από την κοινό κλϊςη com:MasterEntity, γεγονόσ που 

ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), την 

περιγραφό (EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό 

(EnabledEntity), οι οπούεσ μεταφϋρονται και ςε όςεσ κλϊςεισ την 

κληρονομούν.  

Διάγραμμα 

 

 

 

Κλάση org:Organization 

Περιγραφή Η κλϊςη Organization αναπαριςτϊ την ϋννοια του Οργανιςμού και 

κληρονομεύ από την κλϊςη org:OrganizationalFrame. Μϋςω τησ ςχϋςησ 

αυτόσ αποκτϊ τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), την περιγραφό 

(EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό (EnabledEntity).  
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση org:Department 

Περιγραφή Η κλϊςη Department αναπαριςτϊ την ϋννοια του Σμόματοσ ενόσ 

Οργανιςμού. 

Κληρονομεύ από την κλϊςη org:OrganizationalFrame, γεγονόσ που 

ορύζει ότι ϋχει τρεισ ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), την περιγραφό 

(EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό (EnabledEntity). 

Πλϋον των ιδιοτότων αυτών, ϋχει την org:BelongsToOrganization η 

οπούα εύναι τύπου org:Organization και δεύχνει τον Οργανιςμό ςτον 

οπούο ανόκει το Σμόμα. Για την ιδιότητα αυτό, καθορύζεται ςτο ςχόμα 

τησ οντολογύασ κι ϋνασ περιοριςμόσ, ότι δηλαδό ϋνα τμόμα μπορεύ να 

ανόκει ακριβώσ ςε ϋναν Οργανιςμό.  

Σϋλοσ, ϋχει και την ιδιότητα org:ParentDepartment, η οπούα εύναι τύπου 

org:Department και προςδιορύζει το τμόμα ςτο οπούο ανόκει το 

αναφερόμενο Σμόμα. Για την ιδιότητα αυτό, υπϊρχει ο περιοριςμόσ ότι 

ϋνα Σμόμα μπορεύ να ανόκει ςε ϋνα μόνο ϊλλο Σμόμα. 
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Διάγραμμα 

 

 

Κλάση org:Job 

Περιγραφή Η κλϊςη Job αναπαριςτϊ την ϋννοια τησ Θϋςησ Εργαςύασ. Κληρονομεύ 

από την κλϊςη com:MasterEntity, γεγονόσ που ορύζει ότι ϋχει τρεισ 

ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), την περιγραφό 

(EntityWithDescription) και το αν εύναι ενεργό (EnabledEntity). 

Επιπλϋον ιδιότητεσ τησ κλϊςησ εύναι η 

org:BelongsToOrganizationalFrame και η org:ReferencedJob. Η πρώτη 

εύναι τύπου org:OrganizationalFrame και ορύζει τον Οργανιςμό ό το 

Σμόμα ςτο οπούο ανόκει η Θϋςη Εργαςύασ. Η δεύτερη εύναι τύπου 

org:Job και δεύχνει την Θϋςη Εργαςύασ ςτην οπούα αναφϋρεται.  

Για τισ ιδιότητεσ αυτϋσ ορύζονται και περιοριςμού. Οι κανόνεσ τησ 

οντολογύασ ορύζουν ότι μια Θϋςη Εργαςύασ ανόκει υποχρεωτικϊ ςε ϋνα 

Σμόμα ό ςτον Οργανιςμό και μπορεύ να αναφϋρεται το πολύ ςε μια 

Θϋςη Εργαςύασ. 

Σϋλοσ, η κλϊςη org:Job εύναι υπόκλαςη τησ 

cmp:ProficiencyLevelDegreeAware. Η ςχϋςη αυτό ορύζει ότι για την 

κλϊςη org:Job μπορούν να οριςτούν Επύπεδα Ικανότητασ. 
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Διάγραμμα 

 

 

 

Για την καλύτερη περιγραφό των προςωπικών ςτοιχεύων ενόσ Εργαζομϋνου κρύθηκε 

ςκόπιμο να περιληφθούν ςτοιχεύα όπωσ η οικογενειακό του κατϊςταςη και το επύπεδο 

μόρφωςησ που ϋχει. Σα ςτοιχεύα αυτϊ θα μπορούςαν να εύναι απλό κεύμενο, αλλϊ 

προτιμόθηκε να αποτελϋςουν ξεχωριςτϋσ κλϊςεισ, ώςτε να δύνονται περιςςότερεσ 

δυνατότητεσ. την ςυνϋχεια, παρουςιϊζονται οι κλϊςεισ αυτϋσ, οι οπούεσ ανόκουν ςτο 

namespace OrganizationalStructure. 

 

Κλάση org:MaritalStatus 

Περιγραφή: Η κλϊςη MaritalStatus αναπαριςτϊ την ϋννοια τησ Οικογενειακόσ 

Κατϊςταςησ και κληρονομεύ από την κλϊςη com:SimpleEntity. Μϋςω 

τησ ςχϋςησ αυτόσ αποκτϊ δύο ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), και 

το αν εύναι ενεργό (EnabledEntity). 
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Διάγραμμα: 

 

 

Κλάση org:EducationLevel 

Περιγραφή: Η κλϊςη EducationLevel αναπαριςτϊ την ϋννοια του Επιπϋδου 

Εκπαύδευςησ και κληρονομεύ από την κλϊςη com:SimpleEntity. Μϋςω 

τησ ςχϋςησ αυτόσ αποκτϊ δύο ιδιότητεσ, το όνομα (NamedEntity), και 

το αν εύναι ενεργό το Επύπεδο Εκπαύδευςησ (EnabledEntity).  

Διάγραμμα: 

 

 

Κλάση org:Employee 

Περιγραφή: Η κλϊςη Employee αναπαριςτϊ την ϋννοια του Εργαζομϋνου. 

Κληρονομεύ από την κλϊςη com:Entity, την κλϊςη com:EnabledEntity 

και την κλϊςη cmp:ProficiencyLevelDegreeAware. Από τισ ςχϋςεισ 

αυτϋσ, κληρονομεύ μια ιδιότητα για το αναγνωριςτικό τησ κλϊςησ, μια 

ιδιότητα για το αν εύναι ενεργόσ και ορύζεται ότι μπορούν να 

προςδιοριςτούν Επύπεδα Ικανότητασ για ϋναν εργαζόμενο. 

Η κλϊςη περιλαμβϊνει επιπλϋον ιδιότητεσ που αφορούν τα προςωπικϊ 

ςτοιχεύα του εργαζομϋνου (Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνύα Γϋννηςησ, 

Υύλο, κτλ), καθώσ και την Οικογενειακό του Κατϊςταςη και το 

Επύπεδο Εκπαύδευςόσ του.  
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Οι περιοριςμού που υπϊρχουν εύναι ότι ϋνασ εργαζόμενοσ ϋχει ακριβώσ 

μύα Οικογενειακό Κατϊςταςη και ακριβώσ ϋνα Επύπεδο Εκπαύδευςησ. 

Από την ϊλλη, δεν υπϊρχει περιοριςμόσ ςτισ Θϋςεισ Εργαςύασ, που 

μπορεύ να κατϋχει μϋςα ςε ϋναν Οργανιςμό. 

Διάγραμμα: 
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6.7 ΤΝΟΨΗ 

υνοψύζοντασ, το παρόν κεφϊλαιο δύνει μια ολοκληρωμϋνη και αναλυτικό εικόνα για 

την οντολογύα δεξιοτότων, και την χρηςιμοπούηςό τησ από το ςημαςιολογικϊ 

εμπλουτιςμϋνο ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

Η οντολογύα δεξιοτότων που παρουςιϊζεται μπορεύ να αποτελϋςει την βϊςη πϊνω ςτην 

οπούα θα ςτηριχθούν και νϋα ςυςτόματα, τα οπούα θα όθελαν να αναπτύξουν 

ςημαςιολογικϊ εμπλουτιςμϋνεσ λειτουργύεσ. Επιπλϋον, αποτελεύ ϋναν πυρόνα ςτον 

οπούο μπορούν οι ερευνητϋσ να προςθϋςουν επιπρόςθετα ςτοιχεύα, ώςτε να 

αντικατοπτρύζει καλύτερα την πραγματικότητα. 

Σϋλοσ, ςτο παρϊρτημα A περιλαμβϊνεται ο νϋοσ κώδικασ OWL τησ οντολογύασ για 

όποιον θϋλει μια ϊμεςη δοκιμό τησ οντολογύασ ςε κϊποιο από τα εξειδικευμϋνα εργαλεύα 

διαχεύριςησ οντολογιών.  
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Παράρτημα A. ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ Ε ΜΟΡΦΗ OWL 
 
 
<?xml version=”1.0”?> 
<rdf:RDF xml:base=”cms:ontology” xmlns=”cms:ontology#” 
xmlns:cmp=”http://cms.com/ontology/Competencies#” 
xmlns:com=”http://cms.com/ontology/Commons#” 
xmlns:lrm=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#” 
xmlns:org=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#” 
xmlns:owl=”http://www.w3.org/2002/07/owl#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-
rdf-syntax-ns#” xmlns:rdfs=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#” 
xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#”> 
<owl:Ontology rdf:about=”cms:ontology”> 
<owl:versionInfo 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”>1.0</owl:versionInfo> 
</owl:Ontology> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity”> 
<owl:equivalentClass> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#IsEnabled”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</owl:equivalentClass> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MaritalStatus”> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity”/> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyModel”> 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription”> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing”/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Description”/> 
</owl:onProperty> 

<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

http://cms.com/ontology/Competencies
http://cms.com/ontology/Commons
http://cms.com/ontology/LearningMaterial
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure
http://www.w3.org/2002/07/owl
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity
http://cms.com/ontology/Commons#IsEnabled
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MaritalStatus
http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyModel
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity
http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://cms.com/ontology/Commons#Description
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
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<owl:Class 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObjectCategory”> 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity”/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#Category”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity”/> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasEducationLevel”/> 

</owl:onProperty> 

<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 

<owl:onProperty> 

<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasMaritalStatus”/> 

</owl:onProperty> 

http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObjectCategory
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity
http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity
http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#Category
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware
http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasEducationLevel
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasMaritalStatus
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</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job”> 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ReferencedJob”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganizationalFrame”
/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department”> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame”/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganization”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ParentDepartment”/> 

http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ReferencedJob
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganizationalFrame
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganization
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ParentDepartment
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</owl:onProperty> 
<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ReferencedCompetency”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#AssignedProficiencyLevel”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyFamily”> 
<rdfs:subClassOf> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”> 

<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#Family”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:maxCardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:maxCardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevel”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>4</owl:cardinality> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Competencies#ReferencedCompetency
http://cms.com/ontology/Competencies#AssignedProficiencyLevel
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyFamily
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/Competencies#Family
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevel
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
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</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity”> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Name”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing”/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#ID”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation”> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#TargetCompetency”/> 
</owl:onProperty> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<owl:Restriction> 
<owl:cardinality 
rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int”>1</owl:cardinality> 
<owl:onProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#SourceCompetency”/> 
</owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EducationLevel”> 

http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Commons#Name
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Commons#ID
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://cms.com/ontology/Competencies#TargetCompetency
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int
http://cms.com/ontology/Competencies#SourceCompetency
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EducationLevel
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<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity”/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity”> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription”/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity”/> 
<rdfs:subClassOf rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity”/> 
</owl:Class> 
<owl:Class rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Organization”> 
<rdfs:subClassOf 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame”/> 
</owl:Class> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#Category”> 
<rdfs:range 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObjectCategory”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject”/> 
<rdf:type> 
<rdf:Description rdf:about=”http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty”/> 
</rdf:type> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ReferencedJob”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#Family”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyFamily”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganization”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Organization”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#HasLearningObject”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#TargetCompetency”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasEducationLevel”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
<rdfs:range 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EducationLevel”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#WorksInJob”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevelDegree”> 
<rdfs:domain 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree”/> 
</owl:ObjectProperty> 

http://cms.com/ontology/Commons#SimpleEntity
http://cms.com/ontology/Commons#MasterEntity
http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription
http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity
http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Organization
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#Category
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObjectCategory
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject
http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ReferencedJob
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job
http://cms.com/ontology/Competencies#Family
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyFamily
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganization
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Organization
http://cms.com/ontology/Competencies#HasLearningObject
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/LearningMaterial#LearningObject
http://cms.com/ontology/Competencies#TargetCompetency
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasEducationLevel
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EducationLevel
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#WorksInJob
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevelDegree
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegreeAware
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree
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<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevel”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#ReferencedCompetency”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
<rdfs:domain 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#HasCompetency”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyModel”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#SourceCompetency”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#Competency”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganizationalFrame”
> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job”/> 
<rdfs:range 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/Competencies#AssignedProficiencyLevel”> 
<rdfs:domain 
rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ParentDepartment”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:ObjectProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasMaritalStatus”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MaritalStatus”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:ObjectProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Sex”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
<rdfs:range> 
<owl:DataRange> 
<owl:oneOf rdf:parseType=”Resource”> 
<rdf:rest rdf:parseType=”Resource”> 
<rdf:first rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”>F</rdf:first> 
<rdf:rest rdf:resource=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil”/> 
</rdf:rest> 
<rdf:first rdf:datatype=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”>M</rdf:first> 
</owl:oneOf> 
</owl:DataRange> 
</rdfs:range> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MiddleName”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 

http://cms.com/ontology/Competencies#HasProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/Competencies#ReferencedCompetency
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree
http://cms.com/ontology/Competencies#HasCompetency
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyModel
http://cms.com/ontology/Competencies#SourceCompetency
http://cms.com/ontology/Competencies#Competency
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BelongsToOrganizationalFrame
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Job
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#OrganizationalFrame
http://cms.com/ontology/Competencies#AssignedProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevelDegree
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#ParentDepartment
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Department
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HasMaritalStatus
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MaritalStatus
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Sex
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#MiddleName
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee


 

  
ελίδα 203 

 
  

203 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 – ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#PhoneNumber”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#IsEnabled”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Name”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#FirstName”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:DatatypeProperty> 

<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#ID”> 

<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#Entity”/> 

<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong”/> 

</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BirthDate”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#SocialSecurityNumber”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HireDate”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=»http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee»/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=»http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Address»> 
<rdfs:range rdf:resource=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string»/> 
<rdfs:domain rdf:resource=»http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee»/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=»http://cms.com/ontology/Competencies#Degree»> 
<rdfs:domain rdf:resource=»http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel»/> 
<rdfs:range> 
<owl:DataRange> 
<owl:oneOf rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>1</rdf:first> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>2</rdf:first> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:resource=»http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil»/> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>4</rdf:first> 
</rdf:rest> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#PhoneNumber
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Commons#IsEnabled
http://cms.com/ontology/Commons#EnabledEntity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean
http://cms.com/ontology/Commons#Name
http://cms.com/ontology/Commons#NamedEntity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#FirstName
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Commons#ID
http://cms.com/ontology/Commons#Entity
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#BirthDate
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#SocialSecurityNumber
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#HireDate
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Address
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Competencies#Degree
http://cms.com/ontology/Competencies#ProficiencyLevel
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
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<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>3</rdf:first> 
</rdf:rest> 
</rdf:rest> 
</owl:oneOf> 
</owl:DataRange> 
</rdfs:range> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=»http://cms.com/ontology/Competencies#RelationDegree»> 
<rdfs:domain rdf:resource=»http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation»/> 
<rdfs:range> 
<owl:DataRange> 
<owl:oneOf rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:parseType=»Resource»> 
<rdf:rest rdf:resource=»http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil»/> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>5</rdf:first> 
</rdf:rest> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>4</rdf:first> 
</rdf:rest> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>3</rdf:first> 
</rdf:rest> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>2</rdf:first> 
</rdf:rest> 
<rdf:first rdf:datatype=»http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer»>1</rdf:first> 
</owl:oneOf> 
</owl:DataRange> 
</rdfs:range> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EmailAddress”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty rdf:about=”http://cms.com/ontology/Commons#Description”> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription”/> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:DatatypeProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#CellPhoneNumber”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
</owl:DatatypeProperty> 
<owl:FunctionalProperty 
rdf:about=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#LastName”> 
<rdfs:range rdf:resource=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string”/> 
<rdfs:domain rdf:resource=”http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee”/> 
<rdf:type rdf:resource=”http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty”/> 
</owl:FunctionalProperty> 
</rdf:RDF> 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.3.1, Build 430)  http://protege.stanford.edu --> 
 

 
 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://cms.com/ontology/Competencies#RelationDegree
http://cms.com/ontology/Competencies#CompetencyRelation
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#EmailAddress
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/Commons#Description
http://cms.com/ontology/Commons#EntityWithDescription
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#CellPhoneNumber
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#LastName
http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string
http://cms.com/ontology/OrganizationalStructure#Employee
http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty
http://protege.stanford.edu/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

το κεφϊλαιο αυτό παρουςιϊζεται το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων που 

αναπτύχθηκε, με αναλυτικϊ παραδεύγματα χρόςησ από τουσ υπεύθυνουσ ανθρώπινου 

δυναμικού και τουσ εργαζόμενουσ. τη ςυνϋχεια παρουςιϊζεται η αξιολόγηςη του από 

τουσ εργαζόμενουσ τησ εταιρύασ Microsoft Hellas, καθώσ και η μεθοδολογύα που 

ακολουθόθηκε για την επιβεβαύωςη τησ εγκυρότητασ των αποτελεςμϊτων. 

 

7.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα παραδεύγματα χρόςησ του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 

δεξιοτότων από την οπτικό γωνύα των δύο βαςικών κατηγοριών χρηςτών: των 

υπεύθυνων διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού και των υπαλλόλων του οργανιςμού.  

Ο υπεύθυνοσ οργϊνωςησ ανθρώπινου δυναμικού ϋχει τισ εξόσ δυνατότητεσ 

αλληλεπύδραςησ με το ςύςτημα: 

- Επεξεργαςύα μοντϋλου δεξιοτότων, περιγραφό δεξιοτότων και περιγραφϋσ 

επιπϋδων μιασ δεξιότητασ 

- Επεξεργαςύα δεξιοτότων που αντιςτοιχούν ςε μύα θϋςη 

- Επεξεργαςύα δεξιοτότων που αντιςτοιχούν ςε ϋναν υπϊλληλο 

- Αναφορϊ υπαλλόλων που εύναι κατϊλληλοι για μύα κενό θϋςη 

- Αναφορϊ υπαλλόλων που εύναι κατϊλληλοι για την διαδοχό μιασ θϋςησ 

- Αναφορϊ υπαλλόλων που εύναι κατϊλληλοι για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋργο 

- Αναφορϊ  χϊςματοσ δεξιοτότων ανϊ υπϊλληλο, τμόμα και για όλο τον 

οργανιςμό 

- Αναφορϊ αντικειμϋνων μϊθηςησ που εύναι απαραύτητα για την κϊλυψη του 

χϊςματοσ δεξιοτότων ανϊ υπϊλληλο, τμόμα και για όλο τον οργανιςμό 

Ο υπϊλληλοσ ϋχει τισ εξόσ δυνατότητεσ αλληλεπύδραςησ με το ςύςτημα: 

- Αναφορϊ χϊςματοσ δεξιοτότων ςτην τρϋχουςα θϋςη που κατϋχει 

- Αναφορϊ χϊςματοσ δεξιοτότων για μελλοντικό θϋςη που επιθυμεύ να λϊβει 

- Αναφορϊ αντικειμϋνων μϊθηςησ για την κϊλυψη του χϊςματοσ δεξιοτότων για 

την θϋςη που κατϋχει 
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- Αναφορϊ αντικειμϋνων μϊθηςησ για την κϊλυψη του χϊςματοσ δεξιοτότων για 

την μελλοντικό θϋςη που επιθυμεύ να λϊβει 

- Εύρεςη ειδικών (μϋντορεσ) για την τρϋχουςα θϋςη ό την μελλοντικό θϋςη που 

επιθυμεύ να λϊβει 

 

7.1.1 ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΤΠΕΤΘΤΝΟ 
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ  

Παρακϊτω παρουςιϊζονται χαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα χρόςησ του ςυςτόματοσ 

από τον υπεύθυνο διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού. 

Ο υπεύθυνοσ διαχεύριςησ ανθρώπινου δυναμικού (ΤΔΑΔ), ϋχει την εξόσ αρχικό οθόνη 

ςυςτόματοσ. 

 

Σχήμα  7.1 Αρχική Οθόνη του Συςτήματοσ Διαχείριςησ Δεξιοτήτων 

ε αυτόν περιλαμβϊνονται πϋντε βαςικϋσ λειτουργύεσ: Η βιβλιοθόκη δεξιοτότων, το 

μοντϋλο δεξιοτότων, το εκπαιδευτικό υλικό, η οργανωςιακό δομό και τα εργαλεύα 

ανϊλυςησ, μαζύ με μια ςύντομη περιγραφό τησ κϊθε ομϊδασ λειτουργιών για την 

γρηγορότερη εξοικεύωςη του χρόςτη με το ςύςτημα. 
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7.1.1.1  Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ο ΤΔΑΔ επιλϋγοντασ την πρώτη ομϊδα λειτουργιών, αυτό τησ Βιβλιοθόκησ Δεξιοτότων, 

λαμβϊνει ωσ οθόνη του ςυςτόματοσ τισ όδη υπϊρχουςεσ δεξιότητεσ 

κατηγοριοποιημϋνεσ προαιρετικϊ ςε ομϊδεσ, όπωσ παρουςιϊζεται ςτην παρακϊτω 

χόμα: 

 

 

Σχήμα 7.2 Η Βιβλιοθήκη Δεξιοτήτων 

Ο ΤΔΑΔ μπορεύ να δημιουργόςει μια ομϊδα δεξιοτότων ό μια νϋα δεξιότητα. 
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Σχήμα 7.3 Δημιουργία Ομάδασ Δεξιοτήτων 

 

 

Σχήμα 7.4 Δημιουργία Νέασ Δεξιότητασ 

Μπορεύ να επεξεργαςτεύ όλη την πληροφορύα η οπούα εμπεριϋχεται εύτε ςτισ ομϊδεσ 

δεξιοτότων εύτε ςτισ δεξιότητεσ. 

 

 



 

  
Σελίδα 209 

 
  

209 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

7.1.1.2  ΣΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ο ΤΔΑΔ επιλϋγοντασ την δεύτερη ομϊδα λειτουργιών, το μοντϋλο δεξιοτότων, ϋχει την 

παρακϊτω αρχικό οθόνη: 

 

Σχήμα 7.5 Αρχική Οθόνη Μοντέλου Δεξιοτήτων 

ε αυτό την οθόνη μπορεύ να δει τισ ομϊδεσ δεξιοτότων και τισ δεξιότητεσ που επϋλεξε 

να ειςϊγει ςτο ςυγκεκριμϋνο μοντϋλο δεξιοτότων που αναπτύςςει. Αυτϋσ αποτελούν 

δυνητικϊ, υποςύνολο των δεξιοτότων που ειςόγαγε ςτη βιβλιοθόκη δεξιοτότων. 

Επιλϋγοντασ μια ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα, π.χ. αυτό των “Communication Skills”, μπορεύ 

να δει την αναλυτικό περιγραφό τησ δεξιότητασ και των τεςςϊρων επιπϋδων 

ικανότητασ που την χαρακτηρύζουν, όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω χόμα. 

 

Σχήμα 7.6 Αναλυτική Περιγραφή τησ Δεξιότητασ «Communication Skills» 
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Ο ΤΔΑΔ ϋχει την δυνατότητα να προςθϋςει επύπεδα ικανότητασ, να αντιςτοιχόςει 

εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα ςε κϊθε επύπεδο, να τροποποιόςει την δεξιότητα ό να την 

ςυςχετύςει με ϊλλεσ δεξιότητεσ. 

 

Σχήμα 7.7 Συςχέτιςη Δεξιοτήτων 

Όπωσ παρουςιϊζεται ςτο παραπϊνω ςχόμα, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να ςυςχετύςει την 

δεξιότητα «Communication Skills» με οποιαδόποτε ϊλλη/εσ από τισ δεξιότητεσ που ϋχει 

ειςϊγει ςτην βιβλιοθόκη δεξιοτότων, ςτοιχεύο το οπούο προςθϋτει λειτουργύεσ ςτο 

ςύςτημα κατϊ την εύρεςη του χϊςματοσ δεξιοτότων και των αντικειμϋνων μϊθηςησ 

(π.χ. εϊν δεν υπϊρχουν κατϊλληλοι υπϊλληλοι για μια δεξιότητα, αναζητούνται οι 

υπϊλληλοι που κατϋχουν την πιο ςχετικό προσ αυτόν δεξιότητα). 

 

Σχήμα 7.8 Συςχετίςεισ Δεξιοτήτων με την Χρήςη τησ Οντολογίασ 
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Παρατηρούμε ότι η ςυγκεκριμϋνη δεξιότητα ςυςχετύζεται με το ηλεκτρονικό μϊθημα 

“Effective Presentation: Planning a Presentation”ςτο επύπεδο ικανότητασ 2, ςτην 

κατηγορύα Multimedia των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων και με την εκπαύδευςη 

ASP.NET ςτην κατηγορύα “Training”. Επύςησ ςυςχετύζεται με βαθμό ςυςχϋτιςησ 3 με την 

δεξιότητα “Action Oriented”. 

Υυςικϊ, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να δημιουργόςει και να τροποποιόςει πλόρωσ το μοντϋλο 

δεξιοτότων που επιθυμεύ με όλεσ τισ παραπϊνω λειτουργύεσ του ςυςτόματοσ. 

 

7.1.1.3  ΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ  

Ο ΤΔΑΔ επιλϋγοντασ την τρύτη ομϊδα λειτουργιών, το Εκπαιδευτικό Τλικό, ϋχει την εξόσ 

αρχικό οθόνη: 

 

Σχήμα 7.9 Αρχική Οθόνη Εκπαιδευτικού Υλικού 

Μϋςα από αυτό την ςελύδα μπορεύ να διαχειριςτεύ τα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα 

οργανώνοντασ τα ςε κατηγορύεσ. υγκεκριμϋνα, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να δημιουργόςει μια 

κατηγορύα εκπαιδευτικών αντικειμϋνων (π.χ. multimedia, training, books) και να 

ειςϊγει εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα ςτην κατηγορύα αυτό. 

 



 

  
Σελίδα 212 

 
  

212 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

Σχήμα 7.10 Η κατηγορία εκπαιδευτικών αντικειμένων “Training” 

Για παρϊδειγμα, παρατηρούμε ότι η κατηγορύα “Training” ϋχει ωσ εκπαιδευτικϊ 

αντικεύμενα τισ «Σεχνικϋσ Παρουςιϊςεων», την “C#” και την “ASP.NET”. Σο ςύςτημα 

παρϋχει καθοδόγηςη ςτον χρόςτη ςχετικϊ με τισ λειτουργύεσ του. 

 

 

 

Σχήμα 7.11 Δημιουργία Κατηγορίασ Εκπαιδευτικού Αντικειμένου 



 

  
Σελίδα 213 

 
  

213 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

Σχήμα 7.12 Δημιουργία Εκπαιδευτικού Αντικειμένου 

 

7.1.1.4  Η ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 

Επιλϋγοντασ την τϋταρτη ομϊδα λειτουργιών, την Οργανωςιακό Δομό, ο ΤΔΑΔ ϋχει την 

παρακϊτω αρχικό οθόνη: 
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Σχήμα 7.13 Η Οργανωςιακή Δομή 

Ο ΤΔΑΔ ϋχει μια γενικό εποπτεύα των τμημϊτων τησ εταιρύασ, ςτην περύπτωςη μασ τησ 

Softlab Corporation, η οπούα διαθϋτει τμόματα Μϊρκετινγκ, Πωλόςεων, Ανθρωπύνων 

Πόρων και των υποτμημϊτων, π.χ. το Σμόμα Πωλόςεων χωρύζεται ςτο Σμόμα 

Πωλόςεων Δημοςύου Σομϋα και ςτο Σμόμα Πωλόςεων Ιδιωτικού Σομϋα. 

τη ςυνϋχεια ο ΤΔΑΔ ϋχει ςτη διϊθεςη του πληροφορύα ςχετικϊ με τισ θϋςεισ εργαςύασ 

που ανόκουν ςε κϊθε τμόμα, π.χ. παρατηρούμε ότι υπϊρχει πληροφορύα ςχετικϊ με όλεσ 

τισ θϋςεισ εργαςύασ και τουσ εργαζόμενουσ ςε κϊθε θϋςη. 

Σο ςύςτημα παρϋχει περαιτϋρω πληροφορύα ςχετικϊ με κϊθε εργαζόμενο (περιγραφό 

θϋςησ, διαθϋςιμεσ δεξιότητεσ και επύπεδα αυτών, περιγραφό δεξιοτότων), όπωσ 

φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα για τον Γενικό Διευθυντό: 
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Σχήμα 7.14 Αναλυτικέσ Πληροφορίεσ για Εργαζόμενο 

Ο ΤΔΑΔ μπορεύ να δημιουργόςει από την αρχό, το οργανωςιακό μοντϋλο τησ εταιρύασ, 

ειςϊγοντασ τμόματα, θϋςεισ εργαςύασ και εργαζόμενουσ, ενώ ςτην ςυνϋχεια μπορεύ να 

αντιςτοιχόςει δεξιότητεσ ςε κϊθε θϋςη εργαςύασ και ςε κϊθε εργαζόμενο. 

 

Σχήμα 7.15 Προςθήκη Δεξιότητασ ςε Εργαζόμενο 

 

7.1.1.5  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΤΗ  

Έχοντασ ολοκληρώςει την ειςαγωγό των απαραύτητων ςτοιχεύων, δηλαδό τησ 

βιβλιοθόκησ δεξιοτότων, του μοντϋλου δεξιοτότων, των εκπαιδευτικών αντικειμϋνων 

και τησ οργανωςιακόσ δομόσ, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να προχωρόςει ςτα εργαλεύα ανϊλυςησ, τα 

οπούα εύναι και αυτϊ που ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςτην παροχό πληροφορύασ ςχετικόσ 

με το αντικεύμενο του.  
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τα εργαλεύα ανϊλυςησ ςυγκαταλϋγονται η ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων για ϋναν 

υπϊλληλο, ϋνα τμόμα, ό ολόκληρο τον οργανιςμό, ο ςχεδιαςμόσ διαδοχόσ και η εύρεςη 

κατϊλληλων υπαλλόλων για ϋνα ϋργο. 

Η αρχικό οθόνη που παρϋχεται ςτον χρόςτη εύναι η παρακϊτω: 

 

Σχήμα 7.16 Αρχική Οθόνη Εργαλείων Ανάλυςησ 

 

Ανάλυςη Χάςματοσ Δεξιοτήτων 

Επιλϋγοντασ το εργαλεύο “Skill Gap Analysis”, ο χρόςτησ ϋχει την δυνατότητα να 

επιλϋξει ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων για ϋναν υπϊλληλο, ϋνα τμόμα ό όλον τον 

οργανιςμό. Ωσ παρϊδειγμα ςτην πρώτη περύπτωςη επιλϋγεται ο εργαζόμενοσ 

Παπαδόπουλοσ Ιωϊννησ ο οπούοσ κατϋχει την θϋςη του γενικού διευθυντό. 

Παρατηρούμε ότι η ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων, παρουςιϊζει με γραφικό τρόπο 

τισ δεξιότητεσ ςτισ οπούεσ υςτερεύ ςε επύπεδο ικανότητασ ςε ςχϋςη με το επιθυμητό για 

την θϋςη που κατϋχει, καθώσ και αυτϋσ ςτισ οπούεσ υπερτερεύ. Έτςι, ο ςυγκεκριμϋνοσ 

εργαζόμενοσ υςτερεύ κατϊ ϋνα επύπεδο ςτην δεξιότητα «Action Oriented” και κατϊ 

τϋςςερα επύπεδα ςτην δεξιότητα “Decision Making” ενώ υπερκαλύπτει κατϊ δύο 

επύπεδα την δεξιότητα “Communication Skills”. 

 

 

 

 



 

  
Σελίδα 217 

 
  

217 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 – ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΤΟΥ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ 

 

Σχήμα 7.17 Ανάλυςη Χάςματοσ Δεξιοτήτων για έναν Εργαζόμενο 

 

Αντύςτοιχα, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να επιλϋξει την ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων ενόσ 

ολόκληρου τμόματοσ, όπωσ π.χ. του Σμόματοσ Πωλόςεων. 
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Σχήμα 7.18 Ανάλυςη του Χάςματοσ Δεξιοτήτων ενόσ Τμήματοσ 

Παρατηρούμε ότι τα ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα τησ ανϊλυςησ του χϊςματοσ 

δεξιοτότων για το Σμόμα Πωλόςεων, παρουςιϊζουν με γραφικό τρόπο ότι το 

ςυγκεκριμϋνο τμόμα υςτερεύ κατϊ ϋνα επύπεδο ςτισ δεξιότητεσ “Action Oriented” και 

“Decision Making” και κατϊ δύο επύπεδα ςτην δεξιότητα “Communication Skills”. 

Σϋλοσ, ολοκληρώνοντασ το εργαλεύο ανϊλυςησ χϊςματοσ δεξιοτότων, ο ΤΔΑΔ μπορεύ να 

επιλϋξει την ανϊλυςη χϊςματοσ για ολόκληρο τον οργανιςμό. 
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Σχήμα 7.19 Ανάλυςη Χάςματοσ Δεξιοτήτων για Οργανιςμό 

Σο ςύςτημα παρουςιϊζει με εύληπτο γραφικό τρόπο τα ςυγκεντρωτικϊ αποτελϋςματα 

τησ ανϊλυςησ χϊςματοσ δεξιοτότων για όλο τον οργανιςμό. την ςυγκεκριμϋνη 

περύπτωςη, ο οργανιςμόσ Softlabs Corporation υςτερεύ ςε τρεύσ δεξιότητεσ ςε ςχϋςη με 

το επιθυμητό επύπεδο. Παρουςιϊζεται επύςησ η ςυγκεντρωτικό διαφορϊ των 

επιθυμητών επιπϋδων από αυτϊ που υπϊρχουν, ώςτε ο ΤΔΑΔ να μπορεύ να εξϊγει 

χρόςιμα ςυμπερϊςματα για την κατεύθυνςη των μελλοντικών εκπαιδεύςεων. Για 

παρϊδειγμα, ςτην ςυγκεκριμϋνη ανϊλυςη χϊςματοσ τησ εταιρύασ Softlabs, παρατηρούμε 

ότι η δεξιότητα “Decision Making” εύναι αυτό που ϋχει το μεγαλύτερο χϊςμα 

πραγματικόσ ςε ςχϋςη με την επιθυμητό τιμό. 

 

Πλάνο Διαδοχήσ 

Επιλϋγοντασ το εργαλεύο ανϊλυςησ, «Πλϊνο Διαδοχόσ» (succession planning), ο ΤΔΑΔ 

μπορεύ να αναλύςει το χϊςμα δεξιοτότων ενόσ εργαζόμενου ςε ςχϋςη με τισ 

απαιτούμενεσ δεξιότητεσ μιασ ϊλλησ θϋςησ για την οπούα τον προορύζει. 
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Σχήμα 7.20 Πλάνο Διαδοχήσ για τον Εργαζόμενο 

Ο ΤΔΑΔ επιλϋγει τον εργαζόμενο (π.χ. Νικολϊου) και την μελλοντικό θϋςη εργαςύασ για 

την οπούα τον προορύζει (π.χ. Γενικόσ Διευθυντόσ). Εκτελώντασ το εργαλεύο ανϊλυςησ 

του Πλϊνου Διαδοχόσ, το ςύςτημα παρουςιϊζει γραφικϊ τα αποτελϋςματα. την 

περύπτωςη μασ, το ςύςτημα αναφϋρει ότι ο εργαζόμενοσ Νικολϊου υπερκαλύπτει τισ 

δεξιότητεσ “Action Oriented” και “Communication Skills”, αλλϊ υπολεύπεται τεςςϊρων 

επιπϋδων ςτην δεξιότητα “Decision Making” ςε ςχϋςη με τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ 

για την θϋςη εργαςύασ του Γενικού Διευθυντό. 

Με αυτόν τον τρόπο ο ΤΔΑΔ μπορεύ να εξϊγει χρόςιμα ςυμπερϊςματα ςχετικϊ με την 

εκπαύδευςη που πρϋπει να παρϋχει ςε εργαζόμενουσ που θϋλει να εξελύξει ςτην εταιρύα. 

 

Εύρεςη Κατάλληλων Εργαζομένων για μία Θέςη 

Σο τρύτο εργαλεύο ανϊλυςησ εύναι η εύρεςη των κατϊλληλων εργαζομϋνων για μύα θϋςη. 

Ο ΤΔΑΔ επιλϋγει την θϋςη για την οπούα επιθυμεύ να βρει τουσ καταλληλότερουσ 

υπαλλόλουσ και το ςύςτημα παρουςιϊζει με γραφικό τρόπο τουσ καταλληλότερουσ, 

όπωσ φαύνεται ςτο παρακϊτω ςχόμα: 
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Σχήμα 7.21 Εύρεςη Κατάλληλων Υπαλλήλων για μία Θέςη 

 

Σο ςύςτημα παρουςιϊζει τουσ τρεισ υπαλλόλουσ που κατϋχουν τισ ςχετικϋσ 

απαιτούμενεσ δεξιότητεσ για την θϋςη του Γενικού Διευθυντό, με πρώτο τον πιο 

κατϊλληλο όπωσ αυτόσ καθορύζεται από τον ςχετικό αλγόριθμο που ϋχει υλοποιηθεύ 

ςτο ςύςτημα. 

 

7.1.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ  

Ο Εργαηόμενοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει το ςφςτθμα για να αναλφςει το χάςμα 

δεξιοτιτων ςε ςχζςθ με τθν κζςθ που κατζχει, ςε ςχζςθ με μια μελλοντικι κζςθ που 

επικυμεί να λάβει και να δει τα αντικείμενα μάκθςθσ που απαιτοφνται για τθν κάλυψθ του 

ςυγκεκριμζνου χάςματοσ.  
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Σχήμα 7.22 Ανάλυςη Χάςματοσ Δεξιοτήτων και Εύρεςη Εκπαιδευτικών 
Αντικειμένων/Ειδικών  

Παραπϊνω παρουςιϊζεται η ςχετικό οθόνη του ςυςτόματοσ για την Εργαζόμενη “Mary 

Jones” ςτην τρϋχουςα θϋςη που κατϋχει “Help Desk”. Σο ςύςτημα παρουςιϊζει τισ 

δεξιότητεσ που κατϋχει και τα αντύςτοιχα επύπεδα, τισ δεξιότητεσ και τα επύπεδα τουσ 

που απαιτούνται για την θϋςη που ϋχει, το διϊγραμμα χϊςματοσ δεξιοτότων, τα 

αντικεύμενα μϊθηςησ με τα οπούα θα πρϋπει να αςχοληθεύ ώςτε να καλύψει το χϊςμα 

και τουσ υπαλλόλουσ οι οπούοι κατϋχουν το υψηλότερο επύπεδο ικανότητασ ςτισ 

ςχετικϋσ δεξιότητεσ. Οι τελευταύοι μπορεύ να λειτουργόςουν ωσ μϋντορεσ προσ την 

Εργαζόμενη, ώςτε να καλύψει γρηγορότερα το χϊςμα δεξιοτότων που υπϊρχει για την 

θϋςη που ϋχει. 

Ο εργαζόμενοσ μπορεύ επύςησ να επιλϋξει ςτο ςύςτημα μια θϋςη την οπούα επιθυμεύ να 

λϊβει ςτο μϋλλον και να δει την ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων που απαιτούνται, τα 

αντικεύμενα μϊθηςησ που πρϋπει να λϊβει καθώσ και τουσ ειδικούσ-μϋντορεσ ςτισ 

ςυγκεκριμϋνεσ δεξιότητεσ. 

 

7.1.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΡΗΗ ΣΟΤ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ  

Πϋρα από την δομημϋνη πληροφορύα ςχετικϊ με τισ γνώςεισ, τισ δεξιότητεσ και τα 

εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα την οπούα παρϋχει το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων, 

κρύθηκε ςκόπιμο να διερευνηθεύ και η δυνατότητα ςυλλογόσ αδόμητησ πληροφορύασ 

και ςυγκεκριμϋνα, πληροφορύεσ που προϋρχονται από τα κοινωνικϊ δύκτυα των 

χρηςτών. Για τον ςκοπό αυτό αναπτύχθηκε μύα εφαρμογό ςτο κοινωνικό δύκτυο 

“facebook” με τισ παρακϊτω δυνατότητεσ. 

Η εφαρμογό βϊςει του χϊςματοσ δεξιοτότων του υπαλλόλου, αναζητϊ ςχετικό 

πληροφορύα από το κοινωνικό του δύκτυο χρηςιμοποιώντασ λϋξεισ κλειδιϊ ςχετικϋσ με 
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τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ. Η αναζότηςη γύνεται ςτα πεδύα «εκπαύδευςη», 

«εκδηλώςεισ» , «βιβλύα», «ομϊδεσ», «εργαςύα». Ένα τυπικό παρϊδειγμα εύναι το εξόσ: 

Ο χρόςτησ Γιϊννησ Παπαδόπουλοσ ϋπειτα από την ανϊλυςη του χϊςματοσ δεξιοτότων, 

διαπιςτώνει ότι πρϋπει να ανεβϊςει το επύπεδο τησ δεξιότητασ «προγραμματιςμόσ». Η 

εφαρμογό του κοινωνικού δικτύου “facebook” αναζητϊ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με την 

λϋξη-κλειδύ «προγραμματιςμόσ» ςε όλο το κοινωνικό δύκτυο του χρόςτη. Ενδεικτικϊ 

αποτελϋςματα εύναι τα παρακϊτω: 

- 3 χρόςτεσ (ονομαςτικϊ) οι οπούοι εύναι φύλοι του Γιϊννη Παπαδόπουλου, ϋχουν ςτο 

αντικεύμενο ςπουδών τουσ τον προγραμματιςμό. 

- Τπϊρχουν 4 προτεινόμενα βιβλύα από το κοινωνικό δύκτυο του χρόςτη ςχετικϊ με τον 

προγραμματιςμό. 

- Τπϊρχουν δύο εκδηλώςεισ ςχετικϋσ με τον προγραμματιςμό. 

- Σρεισ φύλοι του χρόςτη ςυμμετϋχουν ςε ομϊδεσ ςχετικϋσ με τον προγραμματιςμό. 

Η εφαρμογό αυτό εύναι ϋνα πρώτο βόμα ςτην διερεύνηςη των τρόπων αξιοπούηςησ τησ 

αδόμητησ πληροφορύασ η οπούα παρϋχεται από τα κοινωνικϊ δύκτυα και το διαδύκτυο 

και ο τομϋασ αυτόσ χρύζει ιδιαύτερου ερευνητικού ενδιαφϋροντοσ. 

 

7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ  

Για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων που αναπτύχθηκε, 

χρηςιμοποιόθηκαν δύο μϋθοδοι αξιολόγηςησ: Η μϋθοδοσ τησ διακριτικόσ 

παρακολούθηςησ η οπούα χρηςιμοποιεύ το πρωτόκολλο «ςκϋφτομαι δυνατϊ», ςτο 

οπούο οι χρόςτεσ ςκϋφτονται ςυνϋχεια ομιλώντασ ενώ χρηςιμοποιούν το ςύςτημα και 

το ερωτηματολόγιο, το οπούο εύναι χρόςιμο για την ςυλλογό παρατηρόςεων και 

εντυπώςεων από τουσ χρόςτεσ ςχετικϊ με την χρόςη του ςυςτόματοσ, τα 

χαρακτηριςτικϊ τα οπούα τουσ εύναι πιο χρόςιμα και την αξύα και τα πλεονεκτόματα τα 

οπούα θεωρούν ότι τουσ παρϋχει το ςύςτημα. Παρακϊτω περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι 

δύο μϋθοδοι και ςτην ςυνϋχεια παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τουσ βϊςει των 

απαντόςεων που λόφθηκαν από τουσ χρόςτεσ του ςυςτόματοσ, τουσ εργαζόμενουσ 

ςτην Microsoft Hellas. υνολικϊ, η αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ πραγματοποιόθηκε με 

την ςυνεργαςύα 12 υπαλλόλων τησ εταιρύασ για διϊρκεια χρόςησ τριών ημερών. 

 

7.2.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΤΦΡΗΣΙΑ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ ΒΑΕΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Η Ευχρηςτύα ενόσ ςυςτόματοσ εύναι ο βαθμόσ ευκολύασ χρόςτησ τησ εφαρμογόσ. Η 

ευχρηςτύα ϋχει καθοριςτεύ ςυμβατικϊ ωσ η ποιότητα μιασ εφαρμογόσ η οπούα καθορύζει 
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την ευκολύα χρόςησ του. Αρκετϊ κριτόρια μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηςη τησ ευχρηςτύασ ενόσ ςυςτόματοσ λογιςμικού: 

- Ευκολύα Μϊθηςησ - πόςο εύκολο εύναι για τουσ χρόςτεσ να μϊθουν να 

χρηςιμοποιούν το ςύςτημα 

- Αποτελεςματικότητα Φρόςησ – πόςο εύκολο εύναι για τουσ χρόςτεσ του 

ςυςτόματοσ να ολοκληρώςουν τισ εργαςύεσ/ενϋργειεσ που επιθυμούν μϋςα ςτο 

ςύςτημα 

- Ευκολύα Απομνημόνευςησ – πόςο εύκολο εύναι για τουσ χρόςτεσ να 

χρηςιμοποιόςουν το ςύςτημα ϋπειτα από μια μακριϊ περύοδο μη-χρόςησ του 

- Ορθότητα – ϋλλειψη ςφαλμϊτων 

- Ικανοπούηςη Φρόςτη – πόςο ευχϊριςτη εύναι η χρόςη του ςυςτόματοσ 

Ο ϋλεγχοσ ευχρηςτύασ εύναι πολύ ςημαντικόσ μιασ και εύναι από τουσ βαςικούσ 

παρϊγοντεσ υιοθϋτηςησ του ςυςτόματοσ από τουσ χρόςτεσ. Οι χρόςτεσ δεν υιοθετούν 

ςυςτόματα τα οπούα δεν εύναι εύκολα ςτην χρόςη τουσ.  Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου 

ευχρηςτύασ παρϋχουν χρόςιμεσ παρατηρόςεισ οι οπούεσ μπορούν να αξιοποιηθούν ςτην 

βελτύωςη του ςυςτόματοσ.  

 

 

 

7.2.1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ 

Η μϋθοδοσ που χρηςιμοποιόθηκε για να διευκολύνει την προςομούωςη πραγματικών 

ςυνθηκών εργαςύασ, βαςύςτηκε ςτην εθνογραφικό μϋθοδο: διακριτικό παρακολούθηςη. 

υγκεκριμϋνα, ζητόθηκε από τουσ χρόςτεσ να χρηςιμοποιόςουν το ςύςτημα 

διαχεύριςησ δεξιοτότων χωρύσ να ϋχουν πρότερη εμπειρύα ςε αυτό και χωρύσ καμύα 

επύδειξη του ςυςτόματοσ, ϋτςι ώςτε να αποφευχθεύ θετικό ό αρνητικό προκατϊληψη. 

Ζητόθηκε από τουσ χρόςτεσ να πραγματοποιόςουν ςυγκεκριμϋνα ςενϊρια χρόςησ, 

χρηςιμοποιώντασ το ςύςτημα ελεύθερα και χωρύσ προκαθοριςμϋνο τρόπο.  

Η μϋθοδοσ τησ διακριτικόσ παρακολούθηςησ βαςύζεται ςτο πρωτόκολλο «ςκϋφτομαι 

δυνατϊ», ϋνα πρωτόκολλο το οπούο απαιτεύ από τουσ χρόςτεσ να εκφρϊζουν 

προφορικϊ και διαρκώσ τισ ςκϋψεισ, τα ςυναιςθόματα και τισ αντιδρϊςεισ τουσ, καθόλη 

την διϊρκεια χρόςησ του ςυςτόματοσ. 

Ένασ παρατηρητόσ παρακολουθούςε την αλληλεπύδραςη των χρηςτών με το ςύςτημα 

και ςημεύωνε τισ ενϋργειεσ και τισ αντιδρϊςεισ τουσ, ρητϋσ και ϊρρητεσ, βϊςει μιασ 

ομϊδασ προτυποποιημϋνων ςυμβόλων και παρατηρόςεων ςε ελεύθερο κεύμενο.  

Ο παρατηρητόσ παρϋμενε ουδϋτεροσ, χωρύσ να προςπαθεύ να εξηγόςει ό να απαντόςει 

ςτισ ερωτόςεισ των χρηςτών ό να προτεύνει ςτουσ χρόςτεσ τι να κϊνουν παρακϊτω. 

Αντύ αυτού, απαντούςε ςτισ ερωτόςεισ των χρηςτών με ερωτόςεισ, ϋχοντασ τουσ 
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ενημερώςει εκ των προτϋρων ότι δεν επιτρϋπεται να απαντόςει ςτισ ερωτόςεισ τουσ 

πριν το τϋλοσ τησ πραγματοπούηςησ των ςεναρύων χρόςησ.  

Σην ύδια ςτιγμό, προϋτρεπε τουσ χρόςτεσ να ςκϋφτονται ςυνϋχεια δυνατϊ, μιασ και 

ςυχνϊ οι ςυμμετϋχοντεσ ςτον ϋλεγχο ευχρηςτύασ ξεχνούςαν να εκφρϊζουν προφορικϊ 

τισ ςκϋψεισ και τισ αντιδρϊςεισ τουσ. Αυτό επετεύχθη με την χρόςη απλών ερωτόςεων 

όπωσ «τι ςκϋφτηκεσ», «γιατύ επϋλεξεσ αυτόν τον ςύνδεςμο», κτλ. Ο παρατηρητόσ 

περιόριζε τον χρόνο που εύχαν οι χρόςτεσ για την πραγματοπούηςη μιασ εργαςύασ ςτο 

ςύςτημα, μιασ και οι χρόςτεσ ςυχνϊ αναζητούςαν βοόθεια για την επύλυςη ενόσ 

προβλόματοσ που εύχαν. Επιπρόςθετα, εξειδικευμϋνο λογιςμικό (Camtasia Software) 

κατϋγραφε κϊθε δρϊςη των χρηςτών ςτο ςύςτημα, για παρϊδειγμα τουσ ςυνδϋςμουσ 

που ακολούθηςαν, πόςο χρόνο ξόδεψαν ςε κϊθε ςελύδα κτλ.  

 

7.2.1.2 ΦΡΗΣΕ 

ύμφωνα με τον Jakob Nielsen, αρκούν πϋντε ϊνθρωποι για να εντοπύςουν το 80% των 

προβλημϊτων ευχρηςτύασ ςε μια εφαρμογό, ενώ δεκαπϋντε χρόςτεσ παρϋχουν κϊλυψη 

ςτο 100%. «Καθώσ προςτύθενται όλο και περιςςότεροι χρόςτεσ, μαθαύνουμε όλο και 

λιγότερα διότι λαμβϊνουμε τισ ύδιεσ παρατηρόςεισ όλο και πιο ςυχνϊ. Δεν υπϊρχει 

καμύα πραγματικό ανϊγκη να ςυνεχύςουμε να παρατηρούμε το ύδιο ςτοιχεύο πολλϋσ 

φορϋσ.» Σο παρακϊτω ςχόμα παρουςιϊζει τα εμπειρικϊ ευρόματα των Nielsen & 

Landauer ςχετικϊ με τον αριθμό των θεμϊτων ευχρηςτύασ που μπορούν να εντοπιςτούν 

ςε ςχϋςη με τον αριθμό των χρηςτών-ελεγκτών.  

 

Σχήμα 7.23 Ένα εμπειρικό μοντέλο προβλημάτων ευχρηςτίασ ςε ςχέςη με τον αριθμό 
των χρηςτών που ελέγχουν το ςύςτημα (Nielsen & Landauer) 

Οι χριςτεσ που χρθςιμοποίθςαν το ςφςτθμα διαχείριςθσ δεξιοτιτων ιταν δϊδεκα 

εργαηόμενοι τθσ Microsoft Hellas. Θ αξιολόγθςθ ζλαβε χϊρα με ρεαλιςτικά ςενάρια 
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εργαςίασ και ςε πραγματικό χϊρο εργαςίασ, για ςυνολικά τρεισ θμζρεσ. Οι χριςτεσ ανικαν 

ςε δφο βαςικζσ κατθγορίεσ: Διαχειριςτζσ του ςυςτιματοσ, δθλαδι μζλθ του τμιματοσ 

Ανκρϊπινου δυναμικοφ και υπάλλθλοι-απλοί χριςτεσ του ςυςτιματοσ που ανικαν ςτα 

τμιματα μθχανικϊν και μάρκετινγκ. Θ αξιολόγθςθ ζλαβε χϊρα ςτα γραφεία τθσ εταιρίασ 

και κατά τθν διάρκεια των εργαςιακϊν ωρϊν, προςομοιϊνοντασ πραγματικζσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ. Αυτό είναι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο τθσ εκνογραφικισ προςζγγιςθσ – θ 

παρακολοφκθςθ των χρθςτϊν ςε όςο το δυνατόν πιο ρεαλιςτικό ςενάριο ςυνκθκϊν 

εργαςίασ. Θ βαςικι υπόκεςθ ςχετικά με το τελευταίο είναι ότι οι χριςτεσ κα δράςουν πιο 

φυςικά και κα παρζχουν πιο ακριβι αξιολόγθςθ του ςυςτιματοσ που ελζγχεται.  

 

7.2.1.3 ΕΝΑΡΙΑ ΦΡΗΗ 

Ηθτικθκε από τουσ χριςτεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεξιοτιτων να ακολουκιςουν 

προκακοριςμζνα ςενάρια χριςθσ. Τα ςενάρια αποτελοφνταν από ρεαλιςτικζσ εργαςίεσ 

ςχετιηόμενεσ με τθν εργαςία. Τα ςενάρια ηθτοφςαν από τουσ χριςτεσ να εμπλακοφν ςε ζναν 

υποκετικό ρόλο-χαρακτιρα (φανταςτικόσ χαρακτιρασ με ςυγκεκριμζνθ εργαςιακι κζςθ) 

και να εκτελζςουν ζναν αρικμό ενεργειϊν ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ δεξιοτιτων. Οι χριςτεσ 

μποροφςαν να επιλζξουν τον ρόλο και το ςενάριο, βάςει τθσ πραγματικισ περιγραφισ τθσ 

εργαςίασ τουσ και των προτιμιςεων τουσ. Για τουσ ςκοποφσ τθσ αξιολόγθςθσ του 

ςυςτιματοσ, χρθςιμοποιικθκαν δεξιότθτεσ και κζςεισ εργαςίασ ςχετικζσ με το αντικείμενο 

τθσ εταιρίασ.  

Μια ςυνοπτικι περιγραφι των ςεναρίων χριςθσ από τουσ εργαηόμενουσ περιλαμβάνουν 

τα παρακάτω: 

- «Είςτε ο μθχανικόσ Ραπαδόπουλοσ Ιωάννθσ. Δείτε το χάςμα δεξιοτιτων που 

υπάρχει ςτθν παροφςα κζςθ εργαςίασ ςασ» 

- «Βρείτε το τι πρζπει να μάκετε για να καλφψετε το χάςμα δεξιοτιτων ςασ» 

- «Θζλετε να γίνετε γενικόσ διευκυντισ ςτθν εταιρία. Βρείτε τισ δεξιότθτεσ που 

πρζπει να αναπτφξετε και τθν εκπαίδευςθ που πρζπει να πάρετε» 

Μια ςυνοπτικι περιγραφι κάποιων ςεναρίων χριςθ από τουσ υπεφκυνουσ διαχείριςθσ 

ανκρϊπινων πόρων περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

- «Ειςάγετε 3 δεξιότθτεσ που πιςτεφετε ότι πρζπει να ζχει ζνασ μθχανικόσ» 

- «Ειςάγετε 4 επίπεδα ικανότθτασ ςε μία από αυτζσ τισ δεξιότθτεσ και περιγράψτε 

τα» 

- «Βρείτε το χάςμα δεξιοτιτων ενόσ υπαλλιλου» 

- «Βρείτε το χάςμα δεξιοτιτων του τμιματοσ πωλιςεων» 

- «Εάν πρζπει να επιλζξετε μια δεξιότθτα για να εκπαιδεφςετε τθν εταιρία ςε αυτιν, 

ποια κα ιταν αυτι?» 

- «Ειςάγετε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που αντιςτοιχοφν ςε μία από τισ δεξιότθτεσ 

που ειςάγατε» 
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- «Ραραιτείται ο γενικόσ διευκυντισ. Βρείτε τουσ καταλλθλότερουσ αντικαταςτάτεσ 

του βάςει δεξιοτιτων» 

 

7.2.1.4 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΤΦΡΗΣΙΑ  

Ο ζλεγχοσ ευχρθςτίασ του ςυςτιματοσ επικεντρϊκθκε ςε πζντε περιοχζσ: περιβάλλον 

αλλθλεπίδραςθσ και οπτικά ςτοιχεία, ικανότθτα μάκθςθσ και παροχι βοικειασ, δεξιότθτεσ 

και αντικείμενα μάκθςθσ, λειτουργίεσ και αλλθλεπίδραςθ χριςτθ, ολοκλιρωςθ του 

ςυςτιματοσ.  

Περιβάλλον αλληλεπίδραςησ και Οπτικά ςτοιχεία 

Σχετικά με τθν ςχεδίαςθ του περιβάλλοντοσ αλλθλεπίδραςθσ, το ςφςτθμα διαχείριςθσ 

δεξιοτιτων είναι εφκολο ςτθν χριςθ του. Δεν απαιτείται εγκατάςταςθ ξεχωριςτοφ 

λογιςμικοφ μιασ και βαςίηεται εξολοκλιρου ςε διαδικτυακζσ τεχνολογίεσ και ο ςχεδιαςμόσ 

του παρουςιάηεται όμοιοσ ακόμα και ςε διαφορετικοφσ πλοθγοφσ διαδικτφου (π.χ. Internet 

Explorer 8, Firefox Mozilla, Apple Safari, Google Chrome). H ςχεδίαςθ των λειτουργιϊν είναι 

εφλθπτθ και οι χριςτεσ δεν είχαν πρόβλθμα να κατανοιςουν το ποφ βρίςκονται οι 

πλθροφορίεσ για τισ δεξιότθτεσ και τα αντικείμενα μάκθςθσ.  

Ικανότητα μάθηςησ και βοήθεια 

 Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό ενόσ εφχρθςτου και φιλικοφ προσ τον χριςτθ ςυςτιματοσ 

είναι το πόςο εφκολα μακαίνουν οι χριςτεσ να αλλθλεπιδροφν με αυτό. Οι χριςτεσ κα 

πρζπει να είναι ςε κζςθ να μάκουν το ςφςτθμα αρκετά γριγορα, με χωρίσ να χρειάηεται να 

επενδφςουν πολφ χρόνο για να καταλάβουν τθν δομι του. Κατά τθν διάρκεια του ελζγχου 

ευχρθςτίασ, όλοι οι χριςτεσ μποροφςαν να χρθςιμοποιιςουν εφκολα το ςφςτθμα 

διαχείριςθσ δεξιοτιτων και κάποια από τα κζματα τα οποία πρζπει να επιλυκοφν είναι τα 

παρακάτω, ζτςι ϊςτε να γίνει ακόμα πιο ευχάριςτθ θ εμπειρία του χριςτθ. 

Αρχικά, οι υπεφκυνοι διαχείριςθσ δεξιοτιτων κεϊρθςαν ότι είναι ςκόπιμο εκτόσ τθσ 

βοικειασ που παρζχεται ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ, να παρζχεται ζνα 

ολοκλθρωμζνο εγχειρίδιο το οποίο να περιλαμβάνει και κεωρθτικά κζματα (όπωσ ςε πόςα 

επίπεδα είναι καλό να διαχωρίηεται μια ικανότθτα, ενδεικτικζσ δεξιότθτεσ, ενδεικτικι 

βιβλιοκικθ δεξιοτιτων κτλ). 

Επίςθσ, οι χριςτεσ κα ικελαν μεγαλφτερθ παροχι βοικειασ μζςω επεξθγιςεων ςε 

περίπτωςθ που προςπακοφν να ειςάγουν λάκοσ δεδομζνα ςτο ςφςτθμα, ι ςτθν περίπτωςθ 

που το ςφςτθμα δεν τουσ επιςτρζφει αποτελζςματα. 

Δεξιότητεσ και αντικείμενα μάθηςησ 

Κατά τον ζλεγχο ευχρθςτίασ οι χριςτεσ μποροφςαν με ευκολία να πλοθγθκοφν ςτισ 

δεξιότθτεσ και τα αντικείμενα μάκθςθσ, να βρουν τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ αυτά 

χωρίηονται και να πραγματοποιιςουν τισ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ. Ππωσ αναφζρκθκε και 
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παραπάνω, εκφράςτθκε θ επικυμία να υπάρχει και πεδίο ελεφκερθσ αναηιτθςθσ αυτϊν, 

πζρα από τθν αναηιτθςθ ςε κατθγορίεσ θ οποία υπάρχει επί του παρόντοσ. Επίςθσ, 

κεωρικθκε πολφ κετικι θ δυνατότθτα εφρεςθσ αντικειμζνων μάκθςθσ από μθ δομθμζνθ 

ενδο-εταιρικι πλθροφορία, όπωσ από τα δίκτυα κοινωνικισ δικτφωςθσ και τον θλεκτρονικό 

ιςτό. 

Λειτουργικότητα 

Θ αποδοχι ενόσ ςυςτιματοσ από τουσ χριςτεσ μπορεί να επιτευχκεί όταν ο χριςτθσ που 

αλλθλεπιδρά με ζνα νζο ςφςτθμα αιςκάνεται ότι είναι ςε κζςθ να κατανοιςει τισ 

λειτουργίεσ του και να τισ εκτελζςει ικανοποιθτικά. Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

δεξιοτιτων ιταν ςε κζςθ να πλοθγθκοφν ςτισ λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ και να 

κατανοιςουν τισ λειτουργίεσ του. Στθν περίπτωςθ των διαχειριςτϊν του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ το ςφςτθμα προχποκζτει τθν γνϊςθ ςχετικά με το τι είναι ζνα μοντζλο 

δεξιοτιτων, το οποίο όμωσ δεν είναι απαραίτθτο ότι ιςχφει ειδικά ςε εργαηόμενουσ με 

μικρι εμπειρία ςτον χϊρο αυτό. Σε κάποιεσ λειτουργίεσ απαιτικθκε θ παροχι προφορικισ 

εξιγθςθσ για να γίνουν εφλθπτα τα επόμενα βιματα.  

Ολοκλήρωςη του ςυςτήματοσ 

Οι χριςτεσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεξιοτιτων είχαν ζνα ενοποιθμζνο περιβάλλον το 

οποίο τουσ επζτρεπε να πλοθγθκοφν, να εντοπίςουν, να επεξεργαςτοφν και να 

διαχειριςτοφν δεξιότθτεσ, αντικείμενα μάκθςθσ, οργανογράμματα εταιρίασ και κζςεισ 

εργαςίασ. Αυτό κεωρικθκε ωσ ιδιαίτερα κετικό ςτοιχείο. Εκφράςτθκε θ επικυμία εφκολθσ 

ολοκλιρωςθσ με τα ιδθ υπάρχοντα ςυςτιματα μιςκοδοςίασ, διαχείριςθσ προςωπικοφ ι θ 

ειςαγωγι δεδομζνων από ζτοιμεσ βάςεισ ι αρχεία (π.χ. excel ζγγραφα) ζτςι ϊςτε να γίνεται 

πιο γριγορθ θ ειςαγωγι ςτοιχείων για πολυπλθκισ εταιρίεσ οι οποίεσ ζχουν ιδθ κατάλογο 

των κζςεων εργαςίασ και των προςωπικϊν ςτοιχείων των υπαλλιλων τουσ. 

 

7.2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΦΡΗΗ, ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΑΣΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕ ΣΗΝ 
ΦΡΗΗ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ  

Για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων ςε θϋματα ποιότητασ και 

χρηςιμότητασ, όταν απαραύτητη η δημιουργύα ενόσ μοντϋλου το οπούο θα ανϋλυε τουσ 

ςτόχουσ τησ αξιολόγηςησ ωσ αντικεύμενα τα οπούα θα μετατρϋπονταν ςτη ςυνϋχεια ςε 

ερωτόςεισ προσ απϊντηςη από τουσ χρόςτεσ.   

Σα μοντϋλα εύναι εργαλεύα τα οπούα προςπαθούν να ποςοτικοποιόςουν θεωρητικϋσ 

δομϋσ (intangible constructs), δηλαδό δομϋσ οι οπούεσ δεν εύναι εύκολο να μετρηθούν 

ϊμεςα, όπωσ η ποιότητα, οι ςυμπεριφορϋσ, τα ςυναιςθόματα.  την περύπτωςη μασ το 

μοντϋλο που αναπτύχθηκε εξετϊζει κα ολοκληρώνει αντικεύμενα τα οπούα ςχετύζονται 

με την ποιότητα και τα πλεονεκτόματα των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων.  
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Σα ερωτηματολόγια μπορούν να χρηςιμοποιηθούν για την ςυλλογό δεδομϋνων ςχετικϊ 

με τισ εμπειρύεσ των χρηςτών με το ςύςτημα. Αποτελούν μια ϋμμεςη μϋθοδο, διότι 

ςυλλϋγουν τισ απόψεισ των χρηςτών για το ςύςτημα και όχι αντικειμενικϊ δεδομϋνα. Οι 

απόψεισ των χρηςτών δεν μπορεύ να εκλαμβϊνονται πϊντα ωσ γεγονότα. τα 

πλεονεκτόματα των ερωτηματολογύων ςυμπεριλαμβϊνεται ο εύκολοσ εντοπιςμόσ των 

υποκειμενικών προτιμόςεων των χρηςτών, τησ ικανοπούηςησ τουσ από το ςύςτημα και 

των ςχετικών προβληματιςμών τουσ, καθώσ και το ότι τα ερωτηματολόγια επιδϋχονται 

ςτατιςτικό επεξεργαςύα (Holziger, 2005). 

Η μϋτρηςη μη απτών εννοιών δεν εύναι ούτε απλό ούτε ξεκϊθαρη, μιασ και δεν εύναι 

δυνατό η χρόςη αναλυτικών μεθοδολογιών μϋτρηςησ. Επύςησ, ο ςχεδιαςμόσ ενόσ 

ερωτηματολογύου το οπούο μετατρϋπει ϋνα μοντϋλο μη απτών αντικειμϋνων ςε 

ερωτόςεισ απαιτεύ ςημαντικό ςχετικό εμπειρύα. Γι’ αυτό τον λόγο, εύναι απαραύτητη μια 

διαδικαςύα η οπούα μϋςω ςτατιςτικών μεθόδων θα διαςφαλύςει την αξιοπιςτύα του 

μοντϋλου και την εγκυρότητα των αποτελεςμϊτων.  

Για να καθορύςουμε και να ελϋγξουμε την εγκυρότητα του μοντϋλου και του 

αντύςτοιχου ερωτηματολογύου, αναπτύξαμε ϋνα αρχικό μοντϋλο και ϋνα 

ερωτηματολόγιο βϊςει παρόμοιων ερωτηματολογύων και μοντϋλων για περιοχϋσ 

ςχετικϋσ με αυτόν τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων, όπωσ αυτό τησ διαχεύριςησ γνώςησ, μιασ 

και δεν υπϊρχουν δημοςιευμϋνα μοντϋλα και ερωτηματολόγια για ςυςτόματα 

διαχεύριςησ δεξιοτότων. τη ςυνϋχεια τα αξιολογόςαμε χρηςιμοποιώντασ ςτατιςτικϋσ 

μεθόδουσ ϋτςι ώςτε να αναπτυχθεύ ςτο τϋλοσ ϋνα ϋγκυρο ερωτηματολόγιο το οπούο 

μπορεύ να χρηςιμοποιεύται για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων. 

Αυτό η προςϋγγιςη ϋχει χρηςιμοποιηθεύ επύςησ για παρόμοιουσ ςκοπούσ από τουσ  

Saarinen (1996), Palvia (1996), Etezadi-amoli & Farhoomand, (1996), Aladwani & 

Palvia, (2002). Αναλυτικότερα, η μεθοδολογύα που ακολουθόςαμε αποτελεύται από 

τϋςςερα βόματα:   

• μοντϋλο αξιολόγηςησ και ανϊπτυξη ερωτηματολογύου 

• ςυλλογό δεδομϋνων 

• εμπειρικό αξιολόγηςη του μοντϋλου 

• το βελτιωμϋνο μοντϋλο 

Σο πρώτο βόμα αποτελεύ την διερευνητικό φϊςη, ςτην οπούα αναπτύςςονται οι 

υποθετικϋσ κατευθύνςεισ μϋτρηςησ, ενώ τα επόμενα τρύα βόματα αποτελούν την φϊςη 

επιβεβαύωςησ, όπου οι υποθετικϋσ κατευθύνςεισ ελϋγχονται εμπειρικϊ.  

7.2.2.1 ΒΗΜΑ 1: ΜΟΝΣΕΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ    

Σο πρώτο βόμα εύναι η ανϊπτυξη τησ ϋννοιασ - νοόματοσ (conceptualization). Αυτό 

εμπεριϋχει δραςτηριότητεσ όπωσ περιοριςμόσ και καθοριςμόσ τησ δομόσ που μασ 

ενδιαφϋρει καθώσ και απόδοςη νοόματοσ ςτισ κατευθύνςεισ οι οπούεσ 
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αντιπροςωπεύουν την ϋννοια υπό ςυζότηςη(Aladwani, Palvia). Για το ςκοπό αυτό 

αναπτύξαμε ϋνα μοντϋλο μϋτρηςησ.  

Ο χώροσ που εξετϊζουμε εύναι αυτόσ των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων. Βϊςει 

προηγούμενησ ϋρευνασ ςτην ανϊπτυξη εργαλεύων, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ 

ποιότητασ ενόσ δικτυακού τόπου (Cao et al. 2005), τησ επιτυχύασ ενόσ πληροφοριακού 

ςυςτόματοσ(Saarinen, 1996), τησ ικανοπούηςησ χρηςτών από τα ςυςτόματα 

διαχεύριςησ γνώςησ (Ong & Lai, 2007), τησ ποιότητασ του διαδικτύου όπωσ αυτό γύνεται 

αντιληπτό από τον χρόςτη (Aladwani & Palvia, 2002), ικανοπούηςη τελικού χρόςτη 

υπολογιςτικού ςυςτόματοσ και απόδοςησ χρόςτη (Etezadi-Amoli & Farhoomand, 

1996), επιτυχύασ πληροφοριακού ςυςτόματοσ(DeLone & McLean, 1992), αναπτύξαμε 

ϋνα μοντϋλο για την αξιολόγηςη των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων και την 

ολοκλόρωςη τουσ με αντικεύμενα μϊθηςησ.  

Σο μοντϋλο που αναπτύχθηκε αποτελεύται από τρύα γενικϊ αντικεύμενα (global 

items):Σην ποιότητα και χρόςη του ςυςτόματοσ, τα αντιληπτϊ πλεονεκτόματα ςε 

προςωπικό επύπεδο και τα αντιληπτϊ πλεονεκτόματα ςε οργανωςιακό επύπεδο. 

Ποιότητα και χρήςη του ςυςτήματοσ 

Αυτό το γενικό αντικεύμενο αναφϋρεται ςε θϋματα ςχετικϊ με την ποιότητα και χρόςη 

των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων, όπωσ αυτϊ χρηςιμοποιούνται από τουσ 

εργϊτεσ γνώςησ.  

Αντιληπτά πλεονεκτήματα ςε προςωπικό επίπεδο 

Αυτό το αντικεύμενο αναφϋρεται ςτα πλεονεκτόματα τα οπούα γύνονται αντιληπτϊ από 

τουσ χρόςτεσ όταν χρηςιμοποιούν το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων, το οπούο 

υποςτηρύζει την εκπαύδευςη τουσ και την βελτύωςη τησ παραγωγικότητασ τουσ 

μακροπρόθεςμα.   

Αντιληπτά πλεονεκτήματα ςε οργανωςιακό/ομαδικό επίπεδο  

Αυτό το αντικεύμενο αναφϋρεται ςτα πλεονεκτόματα τα οπούα γύνονται αντιληπτϊ από 

τουσ χρόςτεσ κατϊ την χρόςη του ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων, ςχετικϊ με τον 

οργανιςμό και την ομϊδα ςτην οπούα ανόκουν.   

Ο παρακϊτω πύνακασ παρουςιϊζει το αρχικό μοντϋλο αξιολόγηςησ.  

Ποιότητα και Χρήςη του 
Συςτήματοσ 

Αντιληπτά 
Πλεονεκτήματα ςε 
Προςωπικό Επίπεδο 

Αντιληπτά 
Πλεονεκτήματα ςε 
Ομαδικό Επίπεδο 

Ευκολία Χρήςησ Δεξιότητεσ Χρηςιμότητα 

Ταχύτητα Εκπαίδευςη  

Αςφάλεια   

Αποτελεςματικότητα   

Τρόποσ Χρήςησ   

Αναζήτηςη   

Υποςτήριξη/Καθοδήγηςη   
Παραγωγικότητα   

Γενική Ικανοποίηςη   
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Πίνακασ 7.1 Αρχικό μοντέλο αξιολόγηςησ 

Σα επόμενα τρύα βόματα αποτελούν την φϊςη επιβεβαύωςησ, ςτην οπούα οι υποθετικϋσ 

κατευθύνςεισ ελϋγχονται για την εγκυρότητα τουσ με εμπειρικό τρόπο. 

7.2.2.2 ΒΗΜΑ 2: ΤΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Για τον εμπειρικό ϋλεγχο των προτεινόμενων γενικών αντικειμϋνων του μοντϋλου, 

ςυγκεντρώςαμε τισ απόψεισ από πραγματικούσ χρόςτεσ του χώρου εφαρμογόσ. Η 

ϋρευνα πραγματοποιόθηκε με την ςυνεργαςύα των υπαλλόλων τησ Microsoft Hellas, οι 

οπούοι αποτελούν μια ιδιαύτερα ενδιαφϋρουςα ομϊδα, όντασ κατεξοχόν εργαζόμενοι 

βϊςει γνώςησ και ϋμπειροι ςτην χρόςη ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων ςτο ενδο-

εταιρικό περιβϊλλον, κατϊ τα τελευταύα δύο χρόνια. Οι κατευθύνςεισ μετρόθηκαν με 

την κλύμακα Likert η οπούα ϋχει ωσ αρχό το (1) – διαφωνώ απολύτωσ και πιο θετικό 

ςημεύο το (5) – ςυμφωνώ απολύτωσ. Η πλειοψηφύα των χρηςτών όταν ηλικύασ από 26-

35 και κϊτοχοι πανεπιςτημιακού πτυχύου ό/και μεταπτυχιακού διπλώματοσ ςπουδών.  

7.2.2.3 ΒΗΜΑ 3: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Για την εμπειρικό αξιολόγηςη του αρχικού μοντϋλου χρηςιμοποιόθηκαν οι παρακϊτω 

μϋθοδοι: 

- Corrected Item to Total Correlation και Correlation R matrix 

- Cronbach’s alpha 

 

Σα Corrected Item to Total Correlation (CITC) και Correlation R matrix 

χρηςιμοποιόθηκαν για το φιλτρϊριςμα των δεδομϋνων. 

- Η μϋθοδοσ CITC ςχετύζεται με την ϋννοια του κοινού πυρόνα μεταξύ των 

κατευθύνςεων. Μιασ και οι κατευθύνςεισ υποτύθεται ότι μετρούν την ύδια ϋννοια, θα 

πρϋπει να υπϊρχει ϋνασ κοινόσ πυρόνασ μεταξύ τουσ. Έτςι, οι κατευθύνςεισ οι οπούεσ 

δεν ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςε αυτόν τον κοινό πυρόνα των κατευθύνςεων θα πρϋπει 

να απομακρύνονται από το γενικότερο ςύνολο των κατευθύνςεων. Ο κανόνασ που 

χρηςιμοποιεύται για το φιλτρϊριςμα εύναι αυτόσ ο οπούοσ προτεύνεται από τουσ (Cao et 

al. 2005). Οι κατευθύνςεισ με τιμό CITC μικρότερη του 0.5 θα πρϋπει να 

απομακρύνονται. Οι τιμϋσ CITC για όλεσ τισ κατευθύνςεισ παρουςιϊζονται ςτο τϋλοσ 

του κεφαλαύου.  

- Ο πύνακασ correlation R ελϋγχεται για να βρεθούν οι κατευθύνςεισ οι οπούεσ 

ςυςχετύζονται ςε πολύ υψηλό βαθμό. Ο κανόνασ που χρηςιμοποιεύται εύναι ότι οι 

κατευθύνςεισ οι οπούεσ ϋχουν τιμό R>0.8 απομακρύνονται από το μοντϋλο. Ο πύνακασ 

correlation R παρουςιϊζεται ςτο τϋλοσ του κεφαλαύου. 

Η παραγοντικό ανϊλυςη χρηςιμοποιεύται για την αξιολόγηςη τησ εγκυρότητασ.    
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-  Ωσ «εγκυρότητα» ορύζεται ο βαθμόσ ςτον οπούο το τεςτ μετρϊει αυτό το οπούο εύχε ωσ 

αρχικό ςτόχο να μετρόςει.   

Η μϋθοδοσ Cronbach’s alpha χρηςιμοποιεύται για την αξιολόγηςη τησ αξιοπιςτύασ.  

-  Η αξιοπιςτύα εύναι η ςυνϋπεια των μετρόςεων ενόσ ςυνόλου ό ενόσ οργϊνου μϋτρηςησ. 

Αναφϋρεται ςτην δυνατότητα αναπαραγωγόσ ό την ςυνϋπεια των αποτελεςμϊτων από 

την μύα αξιολόγηςη ςτην ϊλλη.   

- Για να αξιολογηθεύ η αξιοπιςτύα του μοντϋλου εύναι δυνατό η χρόςη τησ μεθόδου 

Crombach’s alpha, ό Kuder-Richardson, οι οπούεσ εύναι ςτατιςτικϋσ μϋθοδοι για τον 

καθοριςμό τησ αξιοπιςτύασ ενόσ μοντϋλου βϊςει τησ εςωτερικόσ ςυνϋπειασ.  την 

περύπτωςη μασ χρηςιμοποιόςαμε την μϋθοδο Crombach’s alpha μιασ και εύναι η πιο 

ευρϋωσ διαδεδομϋνη. Η γενικϊ αποδεκτό τιμό αποκοπόσ για να θεωρηθεύ μια κλύμακα 

μϋτρηςησ αξιόπιςτη εύναι η τιμό του 0.8. Σα αποτελϋςματα των ελϋγχων αξιοπιςτύασ 

ςύμφωνα με την μϋθοδο Crombach’s alpha για κϊθε κατεύθυνςη παρουςιϊζονται ςτο 

τϋλοσ του κεφαλαύου. 

7.2.2.4 ΒΗΜΑ 4: ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΜΟΝΣΕΛΟΤ 

Για την βελτιςτοπούηςη του μοντϋλου ϋγιναν οι παρακϊτω αλλαγϋσ βϊςει των δύο 

μεθόδων που περιγρϊψαμε παραπϊνω: 

- Οι ερωτόςεισ Q1.9, Q1.10, Q1.14, Q1.17, Q1.18, Q1.20, Q2.5 απομακρύνθηκαν 

από το μοντϋλο γιατύ οι τιμϋσ τουσ βϊςει τησ μεθόδου CTIC όταν χαμηλότερεσ 

από το 0.5 

- Η ερώτηςη Q1.21, απομακρύνθηκε από το μοντϋλο γιατύ η τιμό τησ ςτον πύνακα 

ςυςχετιςμού, Correlation Matrix, όταν μεγαλύτερη του 0.8 

Οι παρακϊτω πύνακεσ παρουςιϊζουν τα αποτελϋςματα των Cronbach’s Alpha και CTIC 

για τισ ερωτόςεισ Q1.1-Q1.22 

  
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Q1.1 79,08 98,992 ,768 . ,901 

Q1.2 78,83 102,152 ,723 . ,903 

Q1.3 78,75 98,568 ,813 . ,900 

Q1.4 78,83 100,697 ,805 . ,901 
Q1.5 78,92 99,720 ,732 . ,903 

Q1.6 78,83 99,061 ,740 . ,902 

Q1.7 79,08 104,811 ,602 . ,906 

Q1.8 78,58 106,083 ,613 . ,906 

Q1.9 80,00 113,091 ,381 . ,911 

Q1.10 79,75 117,477 -,084 . ,918 

Q1.11 79,67 107,879 ,623 . ,906 

Q1.12 78,58 109,356 ,505 . ,909 
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Q1.13 79,33 106,061 ,540 . ,908 

Q1.14 80,17 115,242 ,093 . ,915 

Q1.15 79,50 102,273 ,745 . ,903 

Q1.16 78,92 108,447 ,563 . ,907 
Q1.17 79,67 122,242 -,412 . ,923 
Q1.18 79,50 114,455 ,179 . ,913 

Q1.19 79,25 105,477 ,590 . ,906 

Q1.20 79,92 111,902 ,250 . ,913 

Q1.21 78,75 104,932 ,727 . ,904 

Q1.22 79,08 100,811 ,836 . ,900 

Πίνακασ 7.2 CTIC για τισ ερωτήςεισ Q1 – Q22 

 
 
 
 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

,911 ,896 22 

Πίνακασ 7.3 Cronbach’s Alpha για τισ ερωτήςεισ Q1-Q22 

 

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται οι τιμϋσ CTIC για όλεσ τισ ερωτόςεισ από Q1.1-

Q1.22.
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  Q1.1 Q1.2 Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q1.6 Q1.7 Q1.8 Q1.9 Q1.10 Q1.11 Q1.12 Q1.13 Q1.14 Q1.15 Q1.16 Q1.17 Q1.18 Q1.19 Q1.20 Q1.21 Q1.22 

Q1.1 1,000 ,462 ,656 ,641 ,626 ,690 ,738 ,361 ,197 -,371 ,687 ,680 ,630 ,121 ,788 ,387 -,086 ,080 ,266 ,115 ,362 ,644 

Q1.2 ,462 1,000 ,689 ,793 ,791 ,667 ,557 ,510 ,227 -,078 ,199 ,169 ,291 ,056 ,536 ,266 -,248 ,000 ,728 ,102 ,836 ,449 

Q1.3 ,656 ,689 1,000 ,781 ,696 ,734 ,502 ,407 ,202 -,243 ,397 ,354 ,388 ,224 ,714 ,354 ,000 ,247 ,373 ,299 ,714 ,694 

Q1.4 ,641 ,793 ,781 1,000 ,612 ,580 ,449 ,510 ,000 -,078 ,347 ,604 ,619 -,112 ,643 ,266 -,099 ,186 ,728 -,020 ,836 ,664 

Q1.5 ,626 ,791 ,696 ,612 1,000 ,740 ,846 ,379 ,393 -,034 ,472 ,073 ,315 ,024 ,696 ,366 -,429 -,241 ,412 ,309 ,529 ,474 

Q1.6 ,690 ,667 ,734 ,580 ,740 1,000 ,740 ,531 ,383 -,066 ,543 ,386 ,153 ,047 ,451 ,468 -,209 -,156 ,235 ,291 ,487 ,649 

Q1.7 ,738 ,557 ,502 ,449 ,846 ,740 1,000 ,180 ,237 -,122 ,517 ,214 ,303 -,029 ,614 ,315 -,413 -,290 ,204 ,265 ,167 ,439 

Q1.8 ,361 ,510 ,407 ,510 ,379 ,531 ,180 1,000 ,538 ,323 ,411 ,329 ,215 ,165 ,190 ,443 -,469 ,329 ,563 ,373 ,722 ,562 

Q1.9 ,197 ,227 ,202 ,000 ,393 ,383 ,237 ,538 1,000 ,343 ,327 ,000 ,240 ,000 ,236 ,638 -,655 ,000 ,246 ,269 ,283 ,474 

Q1.10 -,371 -,078 -,243 -,078 -,034 -,066 -,122 ,323 ,343 1,000 ,000 -,055 ,000 -,380 -,404 ,164 -,674 -,140 ,296 ,323 ,049 ,203 

Q1.11 ,687 ,199 ,397 ,347 ,472 ,543 ,517 ,411 ,327 ,000 1,000 ,487 ,367 ,161 ,617 ,765 -,286 ,000 ,161 ,293 ,185 ,672 

Q1.12 ,680 ,169 ,354 ,604 ,073 ,386 ,214 ,329 ,000 -,055 ,487 1,000 ,715 -,275 ,376 ,322 ,070 ,130 ,353 -,243 ,316 ,667 

Q1.13 ,630 ,291 ,388 ,619 ,315 ,153 ,303 ,215 ,240 ,000 ,367 ,715 1,000 -,296 ,679 ,357 -,262 ,196 ,591 -,215 ,408 ,645 

Q1.14 ,121 ,056 ,224 -,112 ,024 ,047 -,029 ,165 ,000 -,380 ,161 -,275 -,296 1,000 ,174 ,039 ,161 ,603 -,091 ,629 ,104 -,029 

Q1.15 ,788 ,536 ,714 ,643 ,696 ,451 ,614 ,190 ,236 -,404 ,617 ,376 ,679 ,174 1,000 ,526 -,154 ,192 ,406 ,063 ,467 ,614 

Q1.16 ,387 ,266 ,354 ,266 ,366 ,468 ,315 ,443 ,638 ,164 ,765 ,322 ,357 ,039 ,526 1,000 -,487 ,130 ,353 ,157 ,316 ,768 

Q1.17 -,086 -,248 ,000 -,099 -,429 -,209 -,413 -,469 -,655 -,674 -,286 ,070 -,262 ,161 -,154 -,487 1,000 ,000 -,483 -,411 -,185 -,413 

Q1.18 ,080 ,000 ,247 ,186 -,241 -,156 -,290 ,329 ,000 -,140 ,000 ,130 ,196 ,603 ,192 ,130 ,000 1,000 ,302 ,329 ,346 ,290 

Q1.19 ,266 ,728 ,373 ,728 ,412 ,235 ,204 ,563 ,246 ,296 ,161 ,353 ,591 -,091 ,406 ,353 -,483 ,302 1,000 ,033 ,801 ,554 

Q1.20 ,115 ,102 ,299 -,020 ,309 ,291 ,265 ,373 ,269 ,323 ,293 -,243 -,215 ,629 ,063 ,157 -,411 ,329 ,033 1,000 ,114 ,265 

Q1.21 ,362 ,836 ,714 ,836 ,529 ,487 ,167 ,722 ,283 ,049 ,185 ,316 ,408 ,104 ,467 ,316 -,185 ,346 ,801 ,114 1,000 ,569 

Q1.22 ,644 ,449 ,694 ,664 ,474 ,649 ,439 ,562 ,474 ,203 ,672 ,667 ,645 -,029 ,614 ,768 -,413 ,290 ,554 ,265 ,569 1,000 

Πίνακασ 7.4 Πίνακασ Συςχετιςμού Ερωτήςεων Q1-Q22 
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τη ςυνϋχεια, οι παρακϊτω τρεισ πύνακεσ παρουςιϊζουν τισ τιμϋσ CTIC, Correlation 

Matrix και Conrbach’s Alpha για τισ ερωτόςεισ Q2.1-Q2.6. 

 

 
 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based 
on Standardized Items N of Items 

,803 ,803 6 

Πίνακασ 7.5 Cronbach’s Alpha για τισ Ερωτήςεισ Q2.1-Q2.7 

 

  
 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared 
Multiple 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

Q2.1 19,83 10,697 ,682 ,708 ,742 
Q2.2 19,67 11,879 ,521 ,487 ,783 
Q2.3 19,67 12,242 ,536 ,420 ,778 
Q2.4 19,58 12,265 ,565 ,558 ,772 
Q2.5 19,17 13,970 ,461 ,437 ,796 
Q2.6 19,58 10,992 ,622 ,559 ,758 

Πίνακασ 2.6 CTIC για τισ ερωτήςεισ Q2.1-Q2.7 

  
 
 
 
 

  Q2.1 Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.5 Q2.6 

Q2.1 1,000 ,274 ,482 ,721 ,564 ,443 
Q2.2 ,274 1,000 ,345 ,278 ,361 ,638 
Q2.3 ,482 ,345 1,000 ,413 ,099 ,522 
Q2.4 ,721 ,278 ,413 1,000 ,362 ,272 
Q2.5 ,564 ,361 ,099 ,362 1,000 ,301 
Q2.6 ,443 ,638 ,522 ,272 ,301 1,000 

Πίνακασ 7.7 Πίνακασ Συςχετιςμών των Ερωτήςεων Q2.1 – Q2.6 
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Βϊςει τησ παραπϊνω ανϊλυςησ, αναπτύχθηκε το βελτιωμϋνο μοντϋλο από το οπούο 

απομακρύνθηκαν οι ερωτόςεισ που δεν πληρούςαν τα κριτόρια που θϋςαμε, όπωσ 

παρουςιϊζεται παρακϊτω:   

Ποιότητα και Χρήςη του Συςτήματοσ 

Ευκολία χρήςησ 
 

Q1.1 Το ςφςτθμα είναι εφκολο να χρθςιμοποιθκεί 

Q1.2 Οι λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ είναι κατανοθτζσ και εφκολο να ακολουκθκοφν 
Q1.3 Είναι εφκολο να κυμάμαι τα ονόματα των λειτουργιϊν και τθν ορολογία που 
απαιτείται για τθν χριςθ του ςυςτιματοσ 
Q1.4 Είναι εφκολο να αλλάηω λειτουργίεσ (π.χ. από τθν αναηιτθςθ πλθροφορίασ, ςτθν 
πλοιγθςθ πλθροφορίασ) 

Q1.5 Είναι εφκολο να κατανοιςω τα αποτελζςματα των διάφορων λειτουργιϊν 

Q1.6 Ρρζπει να αναηθτϊ βοικεια τισ περιςςότερεσ φορζσ που χρθςιμοποιϊ το ςφςτθμα 
 

Ταχύτητα 
 

Q1.7 Θ ταχφτθτα αλλθλεπίδραςθσ με το ςφςτθμα είναι αρκετά γριγορθ για τισ ανάγκεσ 
μου 

Q1.8 H πλθροφορία που παρζχεται από το ςφςτθμα παρζχεται με ικανοποιθτικό ρυκμό 
 

Αςφάλεια 
 

   Q1.9 Το ςφςτθμα διαφυλάςςει τα προςωπικά μου ςτοιχεία από μθ εξουςιοδοτθμζνθ 
χριςθ 
 

Αποτελεςματικότητα 
 

   Q1.10 Το ςφςτθμα είναι αξιόπιςτο 
 

Τρόποσ Χρήςησ 
 

Q1.11 Ο τρόποσ που παρουςιάηεται θ πλθροφορία είναι ξεκάκαροσ και κατανοθτόσ 

Q1.12 Θ οργάνωςθ των επιλογϊν ςτο μενοφ φαίνεται αρκετά κατανοθτι 
 

Αναζήτηςη 
 

Q1.13 Πταν αναηθτϊ πλθροφορία, το ςφςτθμα δεν παραλείπει χριςιμεσ πλθροφορίεσ 

Q1.14 Είναι εφκολο να πραγματοποιιςω μια προχωρθμζνθ αναηιτθςθ 

Q1.15 Ο αρικμόσ των αποτελεςμάτων είναι κατάλλθλοσ για αυτό το οποίο αναηθτϊ 
 

Υποςτήριξη/Καθοδήγηςη 
 

Q1.16 Το ςφςτθμα παρζχει ικανοποιθτικι κακοδιγθςθ κατά τθν χριςθ του 
Q1.17 Θ βοθκθτικι πλθροφορία του ςυςτιματοσ με βοθκάει να ξεπεράςω προβλιματα 
τα οποία ζχω κατά τθν χριςθ 

 

Παραγωγικότητα 
 

Q1.18 Το ςφςτθμα βελτιϊνει τθν ποιότθτα και απόδοςθ των εργαςιϊν μου 

Q1.19 Το ςφςτθμα κάνει τθν εργαςία μου ευκολότερθ 
 

Γενική Ικανοποίηςη 
 

Q1.20 Αιςκάνομαι ότι ελζγχω το ςφςτθμα όταν το χρθςιμοποιϊ 

Q1.21 Θα πρότεινα αυτό το ςφςτθμα ςε άλλουσ 
 

Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Προςωπικό Επίπεδο 
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Δεξιότητεσ 
 

Q2.1 Το ςφςτθμα με βοθκάει να κατανοιςω τισ δεξιότθτεσ που ιδθ κατζχω 
Q2.2 Το ςφςτθμα με βοθκάει να κατανοιςω τισ δεξιότθτεσ που κα πρζπει να κατζχω για 
τθν κζςθ εργαςίασ μου 
Q2.3 Το ςφςτθμα με βοθκάει να κατανοιςω ποιεσ δεξιότθτεσ πρζπει να αναπτφξω 
περιςςότερο για τθν τρζχουςα/μελλοντικι μου κζςθ 

 

Εκπαίδευςη 
 

Q2.4 Το ςφςτθμα με βοθκάει να βρω εκπαιδευτικά αντικείμενα κατάλλθλα για τισ 
δεξιότθτεσ που κατζχω 
Q2.5 Το ςφςτθμα με βοθκάει να βρω εκπαιδευτικά αντικείμενα κατάλλθλα για τισ 
δεξιότθτεσ που κζλω να αποκτιςω 
Q2.6 Το ςφςτθμα με βοθκάει να εντοπίςω ειδικοφσ που μποροφν να με βοθκιςουν ςτθν 
εκπαίδευςθ μου 

 

Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Ομαδικό Επίπεδο 

Χρηςιμότητα 
 

Q3.1 Το ςφςτθμα είναι χριςιμο για τθν ομάδα μου 

Q3.2 Το ςφςτθμα είναι χριςιμο για τον οργανιςμό ςτον οποίο εργάηομαι 
Q3.3 Το ςφςτθμα βοθκάει τον οργανιςμό να ςχεδιάςει τθν εκπαίδευςθ μου/τθσ 
ομάδασ μου 

 

Πίνακασ 7.8 Το ερωτηματολόγιο έπειτα από τον έλεγχο εγκυρότητασ 

 

7.2.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΦΡΗΗ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙΛΗΠΣΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΩΝ 

Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ τησ ποιότητασ και 

χρόςησ του ςυςτόματοσ και των αντιληπτών πλεονεκτημϊτων ςε ατομικό και ομαδικό 

επύπεδο.  

Ποιότητα και Χρήςη του Συςτήματοσ 

χετικϊ με την «Ποιότητα και Φρόςη του υςτόματοσ», τα αποτελϋςματα τησ 

αξιολόγηςησ από τουσ χρόςτεσ ϋκαναν φανερό ότι η πλειοψηφύα των χρηςτών (70%) 

θεωρεύ εύχρηςτο το ςύςτημα, καθώσ και ότι εύναι εύκολο να θυμϊται τουσ όρουσ που 

χρηςιμοποιούνται (80%). Η εναλλαγό μεταξύ των λειτουργιών δεν αποτελεύ θϋμα για 

το 80% των χρηςτών. Παρολαυτϊ, υπϊρχει ϋνα ποςοςτό 30% των χρηςτών οι οπούοι 

δυςκολεύονται να κατανοόςουν κϊποια από τα αποτελϋςματα, ό χρειϊςτηκαν επιπλϋον 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτϊ (π.χ. με τον ςχεδιαςμό διαδοχόσ, την κατηγοριοπούηςη 

των ομϊδων δεξιοτότων, το μοντϋλο δεξιοτότων κτλ). Η ταχύτητα τησ αλληλεπύδραςησ 

του χρόςτη με το ςύςτημα εύναι επύςησ πολύ ικανοποιητικό και κυμαύνεται ςτα υψηλϊ 

ςτϊνταρ χειριςμού των διαδικτυακών εφαρμογών που εύναι ςυνηθιςμϋνοι οι εργϊτεσ 

τησ γνώςησ.  
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Σχήμα 7.24 Αξιολόγηςη τησ Ποιότητασ και Χρήςησ του Συςτήματοσ από τουσ Χρήςτεσ 

 

Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Προςωπικό Επίπεδο 

χετικϊ με τα πλεονεκτόματα τα οπούα πιςτεύουν οι χρόςτεσ ότι αποκομύζουν ςε 

προςωπικό επύπεδο, όπωσ φαύνεται ςτο ςχόμα 7.25, η πλειοψηφύα (70%) θεωρούν 

χρόςιμο ςε προςωπικό επύπεδο την καταγραφό και ανϊλυςη των δεξιοτότων που 

κατϋχουν και περύπου με το ύδιο ποςοςτό την καταγραφό των δεξιοτότων που εύναι 

απαιτούμενεσ για την θϋςη που κατϋχουν. Ενςτϊςεισ υπόρχαν από τουσ χρόςτεσ 

ςχετικϊ με το ποιοσ αποφαςύζει για το επύπεδο που κατϋχουν την κϊθε δεξιότητα, για 

την αντικειμενικότητα τησ μϋτρηςησ, καθώσ και για το αν οι δεξιότητεσ που 

παρουςιϊζονται ωσ απαιτούμενεσ για την θϋςη που κατϋχουν, την περιγρϊφουν 

πλόρωσ. Σα θϋματα αυτϊ καταγρϊφηκαν, αλλϊ δεν αποτελούςαν αντικεύμενο τησ 

παρούςασ διδακτορικόσ διατριβόσ, μιασ και τα θϋματα τησ αξιολόγηςησ δεξιοτότων με 

διϊφορεσ τεχνικϋσ (360 feedback, με αυτό-αξιολόγηςη, μϋςω ςυμβούλου, μϋςω τυπικών 

προςόντων, ςυμμετοχόσ ςε ϋργα κτλ), χρύζουν ιδιαύτερησ ϋρευνασ και μελϋτησ. 
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Σχήμα 7.25 Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Προςωπικό Επίπεδο 

 
 
 

Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Ομαδικό Επίπεδο 
 
χετικϊ με τα πλεονεκτόματα που απορρϋουν από την χρόςη του ςυςτόματοσ ςε 
ομαδικό επύπεδο, όπωσ φαύνεται ςτο χόμα 7.26, περύπου οι μιςού χρόςτεσ πιςτεύουν 
ότι το ςύςτημα εύναι χρόςιμο ςτην ομϊδα τουσ, ενώ το 80% πιςτεύει ότι εύναι χρόςιμο 
ςτον οργανιςμό/εταιρύα τουσ. την πρώτη περύπτωςη, κϊποιοι χρόςτεσ ανόκαν ςε 
ομϊδεσ με λύγα ϊτομα και διατύπωςαν την ϊποψη ότι τα πλεονεκτόματα του 
ςυςτόματοσ φαύνονται καλύτερα ςε μεγαλύτερεσ ομϊδεσ, μιασ και ςτισ μικρότερεσ εύναι 
ευκολότερο να γνωρύςουν τα μϋλη τουσ τισ δεξιότητεσ που κατϋχουν οι υπόλοιποι ϋτςι 
ώςτε π.χ. να τουσ επιλϋξουν ςε ϋνα ϋργο. 
 

Η μεγϊλη πλειοψηφύα (80%) θεωρεύ επύςησ ότι το ςύςτημα βοηθϊει την ςχεδύαςη τησ 
εκπαύδευςησ ςτον οργανιςμό ςτον οπούο ανόκουν.  
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Σχήμα 7.26 Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Ομαδικό Επίπεδο 
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KΕΥΑΛΑΙΟ 8: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

8.1 ΕΙΑΓΩΓΗ 

Πριν τριϊντα χρόνια η οικονομύα βαςιζόταν ςτην παραγωγό προώόντων και τα 
πρϊγματα για τισ εταιρύεσ και τουσ οργανιςμούσ όταν αρκετϊ απλοώκϊ: Φρειϊζονταν ϋνα 
απτό προώόν, π.χ. αυτοκύνητο, το οπούο ϋπρεπε να παρϊγουν οι εργαζόμενοι με μια 
ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα, πϊνω ςτην οπούα εκπαιδεύονταν και μπορούςαν να την 
επαναλαμβϊνουν εςαεύ. Ακόμα και εϊν ϋπρεπε να αλλϊξουν τομϋα, όταν αρκετϊ 
ξεκϊθαρο τι γνώριζαν όδη και ςε τι θα ϋπρεπε να εκπαιδευτούν ώςτε να εύναι 
αποτελεςματικού ςτην εργαςύα τουσ. Αυτό επϋτρεπε ςτην εταιρύα να εκτελϋςει το 
επιχειρηματικό τησ πλϊνο, να μπορεύ να προβλϋψει την απόδοςη των εργαζομϋνων τησ 
και να εύναι πϊντα ςε θϋςη να εκτιμόςει εϊν οι ανθρώπινοι πόροι τησ μπορούν να 
ανταπεξϋλθουν ςτην παραγωγό ενόσ διαφορετικού προώόντοσ. 
 

όμερα, η οικονομύα βαςύζεται ςτην παραγωγό και διαχεύριςη γνώςησ και τα πρϊγματα 

για τισ εταιρύεσ και τουσ οργανιςμούσ εύναι πολύ περιςςότερο περύπλοκα. Εύναι 

δύςκολο να εκτιμόςουν το εύροσ και το βϊθοσ των γνώςεων που ϋχουν οι εργαζόμενοι 

τουσ, τι εκπαύδευςη να πραγματοποιόςουν και ςε ποιουσ, εϊν μπορεύ το επιχειρηματικό 

τουσ πλϊνο να εκτελεςτεύ βϊςει των δεξιοτότων των υπαλλόλων τουσ. Επιπρόςθετα, οι 

δεξιότητεσ των υπαλλόλων τουσ – το «νόμιςμα» τησ εταιρύασ – πρϋπει ςυνεχώσ να 

αναβαθμύζονται. Και οι οργανιςμού αναζητούν τρόπουσ για την ςωςτό διαχεύριςη 

αυτών των δεξιοτότων. 

Τπό αυτό το πρύςμα, εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό η ςυνειςφορϊ των ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ δεξιοτότων. Αρκετού οργανιςμού εγκαθιςτούν τϋτοια ςυςτόματα για να 

υποςτηρύξουν την διαχεύριςη και ανϊπτυξη των δεξιοτότων του προςωπικού τουσ. Σα 

πιο διαδεδομϋνα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων μπορούν να χαρακτηριςτούν ωσ 

ςυςτόματα τα οπούα περιγρϊφουν και παρουςιϊζουν μετρόςεισ των εργαζομϋνων ςε 

ότι αφορϊ ςτισ δεξιότητεσ τουσ, όπωσ π.χ. «διαχεύριςη ϋργων», «προγραμματιςμόσ ςε 

Visual Studio» κτλ. Διαχειριζόμενο τισ περιγραφϋσ των δεξιοτότων, ϋνα τυπικό ςύςτημα 

μπορεύ για παρϊδειγμα να υποςτηρύξει την ϋγκαιρη κατανομό ανθρώπινων πόρων ςτισ 

ςυμβουλευτικϋσ εταιρύεσ. Επύςησ, το ςύςτημα υποςτηρύζει την ανϊπτυξη δεξιοτότων ςε 

προςωπικό και οργανωςιακό επύπεδο αναλύοντασ το πώσ ορύζονται οι δεξιότητεσ ςτον 

οργανιςμό, πώσ εφαρμόζονται αυτϋσ ςε καθημερινό πρακτικό επύπεδο και πώσ 

αναπτύςςονται με την πϊροδο του χρόνου οι δεξιότητεσ του προςωπικού.  

Αν και τα εγκατεςτημϋνα ςυςτόματα διαχεύριςησ δεξιοτότων εύναι ςυνόθωσ καλϊ 

ςχεδιαςμϋνα, ςυχνϊ χρηςιμοποιούνται ςποραδικϊ από τουσ οργανιςμούσ και 

περιθωριοποιούνται ςε ςυςτόματα διαχεύριςησ προςωπικού τα οπούα αποθηκεύουν 

παθητικϊ ολοϋνα λιγότερο ακριβεύσ περιγραφϋσ δεξιοτότων, μικρόσ χρηςιμότητασ για 

τουσ οργανιςμούσ. Έτςι, οι οργανιςμού ςτερούνται των ςημαντικών επιχειρηματικών 
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πλεονεκτημϊτων που απορρϋουν από την χρόςη αυτών των ςυςτημϊτων. Δύο βαςικϊ 

αύτια για το φαινόμενο αυτό, εύναι η ϋλλειψη γνώςησ από την πλευρϊ των υπεύθυνων 

ανθρώπινου δυναμικού για την ανϊπτυξη μοντϋλων δεξιοτότων και η ολοκλόρωςη των 

ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων με βαςικϋσ επιχειρηςιακϋσ εφαρμογϋσ - όπωσ π.χ. 

αυτό τησ διαχεύριςησ ανθρώπινων πόρων, ό τησ διαχεύριςησ επιχειρηςιακών 

διαδικαςιών, με το ςύςτημα ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ- ό με εφαρμογϋσ που ςχετύζονται με 

τον χρόςτη και μπορούν αν εύναι χρόςιμεσ και ενδιαφϋρουςεσ ςτο πεδύο αυτό – όπωσ οι 

εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ. 

Σα βαςικϊ ερευνητικϊ ερωτόματα τα οπούα τϋθηκαν ςτην παρούςα διδακτορικό 

διατριβό εύναι: 

«Ποια εύναι η βϋλτιςτη μεθοδολογύα απεικόνιςησ και διαχεύριςησ των δεξιοτότων ςε 

ϋναν οργανιςμό;»  

«Πώσ πραγματοποιεύται ο βϋλτιςτοσ εντοπιςμόσ του χϊςματοσ δεξιοτότων ςε επύπεδο 

οργανιςμού, ομϊδασ και ατόμου;»   

«Ποιοσ εύναι ο βϋλτιςτοσ τρόποσ γεφύρωςησ του χϊςματοσ δεξιοτότων μϋςω ενόσ 

πληροφοριακού ςυςτόματοσ;»  

«Ποιοσ ο ρόλοσ των τεχνολογιών ςημαςιολογικού ιςτού και των οντολογιών ςε ϋνα 

τϋτοιο πληροφοριακό ςύςτημα;»  

Βϊςει των προαναφερθϋντων, η παρούςα διδακτορικό διατριβό αποτελεύ μια 

ςυνειςφορϊ ςτην προςπϊθεια ευρύτερησ και ορθότερησ χρόςησ των ςυςτημϊτων 

διαχεύριςησ δεξιοτότων και προςπαθεύ να δώςει απαντόςεισ ςτα παραπϊνω 

προβλόματα με τισ εξόσ προτϊςεισ: 

Α. Σην πρόταςη μιασ μεθοδολογύασ για την ανϊπτυξη του μοντϋλου δεξιοτότων των 

εταιριών/οργανιςμών. 

Β. Σον ςχεδιαςμό και την υλοπούηςη ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων το οπούο 

θα ολοκληρώνεται με λειτουργύεσ ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ, διαχεύριςησ 

ανθρώπινων πόρων και εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ του χρόςτη, οι οπούεσ 

μπορούν να δώςουν χρόςιμεσ πληροφορύεσ ςτα παραπϊνω ςυςτόματα. 

Γ. Σην χρόςη οντολογιών ςτην υλοπούηςη του παραπϊνω ςυςτόματοσ, η οπούα 

επιτρϋπει την διαλειτουργικότητα με ϊλλα αντύςτοιχα ςυςτόματα και τον καθοριςμό 

ςυςχετύςεων μεταξύ των δεξιοτότων και κανόνων για αυτϋσ.  

Παρακϊτω παρουςιϊζονται τα βαςικϊ ςυμπερϊςματα τησ ερευνητικόσ προςπϊθειασ. 
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8.2 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΣΕΛΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Ένα μοντϋλο δεξιοτότων εύναι μια λύςτα δεξιοτότων οι οπούεσ προϋρχονται από την 

παρατόρηςη τησ ικανοποιητικόσ ό εξαιρετικόσ επύδοςησ ενόσ εργαζομϋνου. Σο μοντϋλο 

μπορεύ να παρϋχει αναγνώριςη των δεξιοτότων των εργαζομϋνων που χρειϊζεται να 

αναπτυχθούν για να βελτιωθεύ η επύδοςη ςτην τρϋχουςα εργαςύα ό για να προετοιμϊςει 

για ϊλλεσ εργαςύεσ μϋςω τησ προώθηςησ ό τησ μεταφορϊσ. Σο μοντϋλο μπορεύ να 

αναγνωρύςει τισ δεξιότητεσ που πρϋπει να αναπτύξουν οι εργαζόμενοι, ϋτςι ώςτε να 

βελτιώςουν την απόδοςό τουσ ςτην καθημερινό τουσ εργαςύα ό να προετοιμαςτούν για 

ϊλλεσ θϋςεισ, μϋςω προαγωγόσ ό μεταφορϊσ. Σο μοντϋλο μπορεύ επύςησ να εύναι 

χρόςιμο ςε μια ανϊλυςη του χϊςματοσ ικανοτότων, δηλαδό ςτη ςύγκριςη μεταξύ 

διαθϋςιμων και απαιτούμενων δεξιοτότων ατόμων ό οργανιςμών. Ένα προςωπικό 

πλϊνο ανϊπτυξησ (Π.Π.Α.) μπορεύ να αναπτυχθεύ ςε ϋνα επόμενο βόμα, για να εξαλεύψει 

το χϊςμα. ημαντικϋσ μεταβλητϋσ που πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ τη διϊρκεια τησ 

ανϊπτυξησ ενόσ μοντϋλου δεξιοτότων, εύναι η χρόςη λεξικών δεξιοτότων (skill 

dictionaries), ό η δημιουργύα κϊποιων και η αναγνώριςη δεξιοτότων και οι μϋθοδοι 

επιβεβαύωςησ-ϋρευνεσ, ςυνεντεύξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ κ.τ.λ. 

Η προτεινόμενη μεθοδολογύα ανϊπτυξησ μοντϋλου διαχεύριςησ δεξιοτότων αποτελεύται 

από οκτώ ςτϊδια, τα οπούα αναλύονται παρακϊτω: 

Παρακϊτω αναλύονται με λεπτομϋρεια τα οκτώ ςτϊδια τησ προτεινόμενησ 

μεθοδολογύασ ανϊπτυξησ ενόσ μοντϋλου δεξιοτότων. 

 Δημιουργία μιασ Ομάδασ Συςτημάτων Δεξιοτήτων (Ο.Σ.Δ.): αν πρώτο 
βόμα, πολλϋσ επιχειρόςεισ και οργανιςμού δημιουργούν μια ομϊδα υςτημϊτων 
Δεξιοτότων η οπούα αποτελεύται  από ςτελϋχη του τμόματοσ Ανθρώπινων 
Πόρων και κορυφαύουσ ειδικούσ και εργαζόμενουσ οι οπούοι κατϋχουν μια βαθιϊ 
γνώςη των εργαςιών που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο. Αυτό η ομϊδα ϋχει 
την ευθύνη για την επύβλεψη τησ όλησ πρωτοβουλύασ. 

 Αναγνώριςη τησ Μέτρηςησ Επίδοςησ και Δείγμα Επαλήθευςησ: Μια 
κλύμακα επϊρκειασ προετοιμϊζεται για να καθορύςει ανώτερη, μϋτρια και 
οριακό επύδοςη ςτισ εργαςύεσ που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτο μοντϋλο. 

 Ανάπτυξη μιασ Δοκιμαςτικήσ Λίςτασ Δεξιοτήτων: Η Ο..Δ. αναπτύςςει μια 
προκαταρκτικό λύςτα δεξιοτότων η οπούα λειτουργεύ ωσ μια βϊςη για την 
οικοδόμηςη του μοντϋλου. Η δημιουργύα μιασ τϋτοιασ λύςτασ μπορεύ να εύναι 
επιτυχόσ, δια μϋςου τησ μελϋτησ επιτυχημϋνων μοντϋλων δεξιοτότων τα οπούα 
όδη αναπτύςςονται από ϊλλουσ οργανιςμούσ και λαμβϊνοντασ πϊντα υπόψη 
τισ επιχειρηςιακϋσ ςτρατηγικϋσ του ύδιου του οργανιςμού.  

 Καθοριςμόσ Δεξιοτήτων και Υποδείξεων Συμπεριφοράσ: ε αυτό το βόμα, 
πληροφορύεσ ςυλλϋγονται πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ποιεσ δεξιότητεσ 
χρειϊζονται για να εκτελεςτούν οι εργαςύεσ που αναφϋρονται ςτο μοντϋλο. 
Αυτό πραγματοποιεύται με κατευθυνόμενεσ ςυνεντεύξεισ, ομϊδεσ εςτύαςησ και 
ϋρευνεσ με εργαζόμενουσ και μϊνατζερ.   
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 Ανάπτυξη ενόσ Αρχικού Μοντέλου δεξιοτήτων: Η Ο..Δ. αναπτύςςει ϋνα 
αρχικό μοντϋλο δεξιοτότων βαςιςμϋνο ςτισ πληροφορύεσ που ςυλλϋχθηκαν ςτο 
προηγούμενο βόμα με την εκτϋλεςη ποςοτικόσ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων 
τησ ϋρευνασ και ανϊλυςησ του περιεχομϋνου των θεμϊτων που 
περιλαμβϊνονταν ςτη ςυνϋντευξη και ςτα αποτελϋςματα τησ ομϊδασ εςτύαςησ. 

 Έλεγχοσ του Αρχικού Μοντέλου: Εύναι ςημαντικό να ελϋγξει κϊποιοσ ότι το 
αρχικό μοντϋλο εύναι ακριβϋσ, διευθετώντασ επιπρόςθετεσ ομϊδεσ εςτύαςησ, 
ςυνεντεύξεισ ό ϋρευνεσ με ομϊδεσ μϊνατζερ και εργαζομϋνων οι οπούοι δεν 
πόραν μϋροσ ςτον καθοριςμό του αρχικού μοντϋλου. 

 Βελτίωςη του Μοντέλου: Σα ύδια εύδη ανϊλυςησ που χρηςιμοποιόθηκαν ςτην 
ανϊπτυξη του αρχικού μοντϋλου δεξιοτότων χρηςιμοποιούνται από την Ο..Δ. 
για να βελτιωθεύ το μοντϋλο. 

 Επαλήθευςη του Μοντέλου: Οι προςπϊθειεσ επαλόθευςησ αρχύζουν με τη 
μετατροπό των δεξιοτότων ςε ϋνα ερωτηματολόγιο το οπούο μπορεύ να 
χρηςιμοποιηθεύ για εκτύμηςη τησ προςωπικόσ αποτελεςματικότητασ. Σα ϊτομα 
που αναγνωρύςτηκαν προηγουμϋνωσ ωσ ανώτεροι, αποτελεςματικού, και 
οριακού εκτελεςτϋσ βαθμολογούνται ςε αυτό το ερωτηματολόγιο από πολλϊ 
ϊτομα ει δυνατόν, μϊνατζερ, ιςόβαθμουσ, και ϊλλουσ ςυναδϋλφουσ τουσ. Οι 
βαθμολογύεσ ςτο ερωτηματολόγιο δεξιοτότων ςυςχετύζονται με τισ βαθμολογύεσ 
επύδοςησ για να καθοριςτεύ εϊν κϊθε δεξιότητα ςυςχετύζεται με την επύδοςη 
εργαςύασ. 

 Ολοκληρώνοντασ το Μοντέλο: Σο τελευταύο βόμα περιλαμβϊνει 
απομϊκρυνςη των δεξιοτότων που δεν ςυςχετύζονται με τισ μετρόςεισ τησ 
επύδοςησ για να παρϋχει ϋνα ϋγκυρο μοντϋλο που ςυνδϋεται με αποτελεςματικό 
επύδοςη. 
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8.3 ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

Η μελϋτη των υπαρχόντων ςυςτημϊτων διαχεύριςησ δεξιοτότων και η ανϊλυςη των 

αναγκών των χρηςτών που δεν καλύπτονται, μασ οδόγηςε ςτην ανϊπτυξη ενόσ 

οντολογικϊ βαςιζόμενου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ δεξιοτότων το οπούο θα ολοκληρώνει 

λειτουργύεσ ανθρώπινων πόρων, ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ και διαςύνδεςησ με κοινωνικϊ 

δύκτυα. 

ύμφωνα με την ανϊλυςη που πραγματοποιόθηκε, ιδανικϊ ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ 

δεξιοτότων θα πρϋπει να λαμβϊνει ωσ εύςοδο πληροφορύεσ ςχετικϋσ με τον υπϊλληλο 

(όπωσ προφύλ δεξιοτότων, προτύμηςη μοντϋλου μϊθηςησ, μελλοντικού ςτόχοι, 

πληροφορύεσ κοινωνικού δικτύου), ςχετικϋσ με την εταιρύα (δεξιότητεσ που 

αντιςτοιχούν ςτο επιχειρηςιακό πλϊνο, μοντϋλο δεξιοτότων, επιχειρηςιακϋσ 

διαδικαςύεσ, διαθϋςιμα αντικεύμενα μϊθηςησ), να πραγματοποιεύ την ανϊλυςη του 

χϊςματοσ για τον υπϊλληλο, το τμόμα, τον οργανιςμό και το παρόν ό το μελλοντικό 

επιχειρηςιακό πλϊνο και να ϋχει ωσ ϋξοδο το προςωπικό μονοπϊτι μϊθηςησ για τον 

υπϊλληλο, την παροχό λειτουργιών ανθρώπινου δυναμικού και τον εναρμονιςμό των 

επιχειρηςιακών πλϊνων με τισ δεξιότητεσ και τα αντικεύμενα μϊθηςησ για την 

επιχεύρηςη. Αυτϊ παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ ςτο παρακϊτω ςχόμα: 

 

Σχήμα 8.1 Εννοιολογική Λειτουργική Δομή του Προτεινόμενου Συςτήματοσ 
Διαχείριςησ Δεξιοτήτων 
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το παρακϊτω ςχόμα, απεικονύζονται οι βαςικϋσ λειτουργύεσ του προτεινόμενου 

ςυςτόματοσ-πυρόνα διαχεύριςησ δεξιοτότων. υνοπτικϊ, αναπτύχθηκε μύα οντολογύα 

μοντελοπούηςησ των δεξιοτότων καθώσ και των αντικειμϋνων μϊθηςησ  η οπούα 

καθορύζει την απαιτούμενη γνώςη και τισ απαιτούμενεσ δεξιότητεσ για κϊθε υπϊλληλο, 

ανϊλογα με τον ρόλο του ςτην εταιρύα. Επιπλϋον, το ςύςτημα επιτρϋπει την εκτύμηςη 

του πλόθουσ και του επιπϋδου των δεξιοτότων που όδη κατϋχει ο υπϊλληλοσ, 

πραγματοποιεύ ανϊλυςη χϊςματοσ δεξιοτότων ςε ςχϋςη με τισ απαιτούμενεσ – βϊςει 

τησ θϋςησ, του αντικειμϋνου και των αρμοδιοτότων του - δεξιότητεσ, και αναγνωρύζει 

τισ επιπρόςθετεσ αναγκαύεσ ό/και επιθυμητϋσ δεξιότητεσ.  

Σϋλοσ, οι αναγκαύεσ, επιθυμητϋσ δεξιότητεσ καθώσ επύςησ και αναβϊθμιςη, βελτύωςη 

του επιπϋδου μιασ ςυγκεκριμϋνησ δεξιότητεσ ςε ϋνα ϊλλο επύπεδο αντιςτοιχύζονται με 

χρόςη τησ οντολογύασ διαχεύριςησ δεξιοτότων ςτα ςχολιαςμϋνα με ςημαςιολογικϊ 

μεταδεδομϋνα αντικεύμενα / οντότητεσ μϊθηςησ - όπωσ ςεμινϊρια, mentoring 

προγρϊμματα, computer based training, βιβλύα, e-learning μαθόματα. Οι ςυςχετιςμού, 

μεταξύ δεξιοτότων και οντοτότων μϊθηςησ, που προκύπτουν υποδεικνύουν μια 

προςωποποιημϋνη διαδικαςύα μϊθηςησ για κϊθε ςτϋλεχοσ, την πρόοδο τησ οπούασ θα 

εύναι ςε θϋςη να παρακολουθεύ διαρκώσ η εταιρύα.  
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Σχήμα 8.2 Βαςικέσ λειτουργίεσ του ςυςτήματοσ-πυρήνα διαχείριςησ δεξιοτήτων 
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8.4 ΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΔΕΞΙΟΣΗΣΩΝ 

τα πλαίςια τθσ διδακτορικισ διατριβισ αναπτφχκθκε θ οντολογία του μοντζλου 

διαχείριςθσ δεξιοτιτων θ οποία χρθςιμοποιείται από το ςφςτθμα που προαναφζρκθκε. Η 

ανάπτυξθ τθσ οντολογίασ ζγινε με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ OWL και ειδικότερα με τθν πλιρθ 

ζκδοςι τθσ, τθν OWL Full. Σα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν για τθν δθμιουργία, τον 

ζλεγχο και τθν ευκολότερθ απεικόνιςθ τθσ οντολογίασ είναι το Protégé [Protégé 07] του 

Πανεπιςτθμίου του Stanford και το SemanticWorks 2008 τθσ Altova [Altova 07].  

Ο ςωςτόσ ςχεδιαςμόσ τθσ οντολογίασ δεξιοτιτων είναι ζνα βαςικό βιμα ςτθν ανάπτυξθ 

ενόσ αποτελεςματικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ δεξιοτιτων, το οποίο κα πρζπει 

πικανότατα να ςυνεργάηεται με άλλα ςυςτιματα θλεκτρονικισ μάκθςθσ και εφαρμογζσ 

ανκρϊπινων πόρων. Πραγματοποιικθκε προςπάκεια να αναλυκοφν οι δεξιότθτεσ, οι 

οριςμοί τουσ και τα αντίςτοιχα επίπεδα δεξιοτιτων, μζςω διακζςιμων λεξικϊν και 

προςεκτικισ ςκζψθσ. Επίςθσ, ο ςχεδιαςμόσ τθσ οντολογίασ ςυμπεριζλαβε τουσ 

ςυςχετιςμοφσ μεταξφ όλων των οντοτιτων τθσ οντολογίασ, όπωσ δεξιότθτεσ, υπάλλθλοι, 

κζςεισ, αντικείμενα μάκθςθσ κτλ. Παρακάτω, παρουςιάηεται θ οντολογία δεξιοτιτων. 

Βαςικά ςτοιχεία καινοτομίασ που ειςάγονται ςτθν οντολογία δεξιοτιτων που αναπτφξαμε 

ςε ςχζςθ με αυτζσ που αναλφκθκαν ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο είναι ο ςυςχετιςμόσ των 

δεξιοτιτων μεταξφ τουσ με μια κλίμακα από το 1 εωσ το 10, για τον βακμό «ςυγγζνειασ» 

και θ ενςωμάτωςθ των λειτουργιϊν τθσ διαχείριςθσ ανκρϊπινων πόρων, όπωσ εφρεςθ 

υπαλλιλων για ζργο και ςχεδιαςμόσ διαδοχισ ςε αυτιν. τθν παρακάτω εικόνα 

παρουςιάηεται θ οντολογία δεξιοτιτων θ οποία αναπτφχκθκε και θ οποία αποτελείται 

ςυνολικά από δεκαεπτά κλάςεισ, ζξι από τισ οποίεσ είναι κφριεσ κλάςεισ και 

χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουν τουσ υπαλλιλουσ, τα ζργα, τισ δεξιότθτεσ και τα 

τμιματα του οργανιςμοφ. 
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Σχήμα 8.3 Η οντολογία δεξιοτήτων 

  



 

  
Σελίδα 250 

 
  

250 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

8.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Για την αξιολόγηςη του ςυςτόματοσ επιλϋχθηκε η εταιρύα Microsoft Hellas, η οπούα 

όταν και αρωγόσ τησ προςπϊθειασ από την αρχό τησ παρούςασ διδακτορικόσ διατριβόσ 

μϋςω του προγρϊμματοσ ΠΕΝΕΔ. Πραγματοποιόθηκε ϋλεγχοσ τησ ευχρηςτύασ του 

ςυςτόματοσ με την μϋθοδο “Thinking Out Loud” καθώσ και αξιολόγηςη τησ ποιότητασ 

και χρόςησ του ςυςτόματοσ και των αντιληπτών πλεονεκτημϊτων ςε προςωπικό και 

οργανωςιακό επύπεδο με την χρόςη ερωτηματολογύων. Για την χρόςη των 

ερωτηματολογύων αναπτύχθηκε το αρχικό μοντϋλο, ϋγινε η ςυλλογό των δεδομϋνων, 

πραγματοποιόθηκε εμπειρικό αξιολόγηςη τησ εγκυρότητασ με ςτατιςτικό ανϊλυςη των 

αποτελεςμϊτων βϊςει CTIC, Cronbach’s Alpha και πινϊκων ςυςχετιςμού και τϋλοσ 

αναπτύχθηκε το βελτιωμϋνο μοντϋλο. Σα αποτελϋςματα τησ αξιολόγηςησ του 

ςυςτόματοσ εύναι ςυνοπτικϊ τα εξόσ: 

Έλεγχος Ευχρηστίας: 

Ο ϋλεγχοσ ευχρηςτύασ του ςυςτόματοσ επικεντρώθηκε ςε πϋντε περιοχϋσ: περιβϊλλον 

αλληλεπύδραςησ και οπτικϊ ςτοιχεύα, ικανότητα μϊθηςησ και παροχό βοόθειασ, 

δεξιότητεσ και αντικεύμενα μϊθηςησ, λειτουργύεσ και αλληλεπύδραςη χρόςτη, 

ολοκλόρωςη του ςυςτόματοσ. Ο ϋλεγχοσ ϋδειξε ότι το ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων 

εύναι εύκολο ςτην χρόςη του  και εύκολο να το μϊθει ο χρόςτησ, ενώ η βοόθεια που 

παρϋχεται κατϊ την χρόςη του εύναι ικανοποιητικό. Θεωρόθηκε πολύ θετικό η 

δυνατότητα εύρεςησ αντικειμϋνων μϊθηςησ από μη δομημϋνη ενδο-εταιρικό 

πληροφορύα, όπωσ από τα δύκτυα κοινωνικόσ δικτύωςησ και τον ηλεκτρονικό ιςτό. 

Επύςησ οι χρόςτεσ μπόρεςαν να πραγματοποιόςουν τισ λειτουργύεσ που ςχετύζονται με 

τισ δεξιότητεσ και τα αντικεύμενα μϊθηςησ με ευκολύα. τα ςημεύα προσ βελτύωςη 

ςυγκαταλϋγεται η παροχό περιςςότερησ βοόθειασ ςε θεωρητικό επύπεδο, ιδιαύτερα ςε 

ότι αφορϊ ςτο μοντϋλο διαχεύριςησ δεξιοτότων και η δυνατότητα ειςαγωγόσ 

δεδομϋνων από εταιρικούσ καταλόγουσ ό ςυςτόματα που ϋχουν καταγεγραμμϋνο το 

ςύνολο του προςωπικού.  

Αξιολόγηςη Ποιότητασ & Χρήςησ του Συςτήματοσ και Αντιληπτών 

Πλεονεκτημάτων ςε Προςωπικό και Ομαδικό Επίπεδο 

χετικϊ με την «Ποιότητα και Φρόςη του υςτόματοσ», τα αποτελϋςματα τησ 

αξιολόγηςησ από τουσ χρόςτεσ ϋκαναν φανερό ότι η πλειοψηφύα των χρηςτών (70%) 

θεωρεύ εύχρηςτο το ςύςτημα, καθώσ και ότι εύναι εύκολο να θυμϊται τουσ όρουσ που 

χρηςιμοποιούνται (80%). Η εναλλαγό μεταξύ των λειτουργιών δεν αποτελεύ θϋμα για 

το 80% των χρηςτών. Παρολαυτϊ, υπϊρχει ϋνα ποςοςτό 30% των χρηςτών οι οπούοι 

δυςκολεύονται να κατανοόςουν κϊποια από τα αποτελϋςματα, ό χρειϊςτηκαν επιπλϋον 

πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτϊ (π.χ. με τον ςχεδιαςμό διαδοχόσ, την κατηγοριοπούηςη 

των ομϊδων δεξιοτότων, το μοντϋλο δεξιοτότων κτλ). Η ταχύτητα τησ αλληλεπύδραςησ 

του χρόςτη με το ςύςτημα εύναι επύςησ πολύ ικανοποιητικό και κυμαύνεται ςτα υψηλϊ 

ςτϊνταρ χειριςμού των διαδικτυακών εφαρμογών που εύναι ςυνηθιςμϋνοι οι εργϊτεσ 

τησ γνώςησ.  

χετικϊ με τα πλεονεκτόματα τα οπούα πιςτεύουν οι χρόςτεσ ότι αποκομύζουν ςε 

προςωπικό επύπεδο, όπωσ φαύνεται ςτην εικόνα 25, η πλειοψηφύα (70%) θεωρούν 
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χρόςιμο ςε προςωπικό επύπεδο την καταγραφό και ανϊλυςη των δεξιοτότων που 

κατϋχουν και περύπου με το ύδιο ποςοςτό την καταγραφό των δεξιοτότων που εύναι 

απαιτούμενεσ για την θϋςη που κατϋχουν. Ενςτϊςεισ υπόρχαν από τουσ χρόςτεσ 

ςχετικϊ με το ποιοσ αποφαςύζει για το επύπεδο που κατϋχουν την κϊθε δεξιότητα, για 

την αντικειμενικότητα τησ μϋτρηςησ, καθώσ και για το αν οι δεξιότητεσ που 

παρουςιϊζονται ωσ απαιτούμενεσ για την θϋςη που κατϋχουν, την περιγρϊφουν 

πλόρωσ. Σα θϋματα αυτϊ καταγρϊφηκαν, αλλϊ δεν αποτελούςαν αντικεύμενο τησ 

παρούςασ διδακτορικόσ διατριβόσ, μιασ και τα θϋματα τησ αξιολόγηςησ δεξιοτότων με 

διϊφορεσ τεχνικϋσ (360 feedback, με αυτό-αξιολόγηςη, μϋςω ςυμβούλου, μϋςω τυπικών 

προςόντων, ςυμμετοχόσ ςε ϋργα κτλ), χρύζουν ιδιαύτερησ ϋρευνασ και μελϋτησ. 

Αντιληπτά Πλεονεκτήματα ςε Ομαδικό Επίπεδο 
 
χετικϊ με τα πλεονεκτόματα που απορρϋουν από την χρόςη του ςυςτόματοσ ςε 
ομαδικό επύπεδο, περύπου οι μιςού χρόςτεσ πιςτεύουν ότι το ςύςτημα εύναι χρόςιμο 
ςτην ομϊδα τουσ, ενώ το 80% πιςτεύει ότι εύναι χρόςιμο ςτον οργανιςμό/εταιρύα τουσ. 
την πρώτη περύπτωςη, κϊποιοι χρόςτεσ ανόκαν ςε ομϊδεσ με λύγα ϊτομα και 
διατύπωςαν την ϊποψη ότι τα πλεονεκτόματα του ςυςτόματοσ φαύνονται καλύτερα ςε 
μεγαλύτερεσ ομϊδεσ, μιασ και ςτισ μικρότερεσ εύναι ευκολότερο να γνωρύςουν τα μϋλη 
τουσ τισ δεξιότητεσ που κατϋχουν οι υπόλοιποι ϋτςι ώςτε π.χ. να τουσ επιλϋξουν ςε ϋνα 
ϋργο. 
 

Η μεγϊλη πλειοψηφύα (80%) θεωρεύ επύςησ ότι το ςύςτημα βοηθϊει την ςχεδύαςη τησ 
εκπαύδευςησ ςτον οργανιςμό ςτον οπούο ανόκουν. 
 

8.6 ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΜΕΛΛΟΝΣΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

Η ϋρευνα του χώρου τησ διαχεύριςησ δεξιοτότων και τησ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ εύναι 

μια ςυνεχόσ προςπϊθεια η οπούα εξελύςςεται τα τελευταύα χρόνια και η παρούςα 

διδακτορικό διατριβό αποτελεύ μια μικρό ςυνειςφορϊ ςε αυτόν. Ωσ κατευθύνςεισ 

μελλοντικόσ ϋρευνασ ϋχουμε ορύςει τισ εξόσ: 

- Ολοκλήρωςη ςυςτημάτων διαχείριςησ δεξιοτήτων με εφαρμογέσ κοινωνικήσ 

δικτύωςησ και την νέα γενιά του διαδικτύου. Οι εφαρμογϋσ κοινωνικόσ δικτύωςησ 

(π.χ. facebook, twitter), επιςόμανςησ διαδικτυακόσ πληροφορύασ (π.χ. digg, del.ic.ious ), 

διαδικτυακού βύντεο (p.x. youtube, howcast, veoh) μπορούν να αποτελϋςουν χρόςιμα 

εργαλεύα ςτην εύρεςη κατϊλληλου εκπαιδευτικού υλικού ό μεντόρων για την 

γεφύρωςη του χϊςματοσ δεξιοτότων και απαιτεύται ενδελεχόσ ϋρευνα του τρόπου 

εξαγωγόσ τησ ζητούμενησ πληροφορύασ, κατηγοριοπούηςησ τησ και παροχόσ ςτον 

εκπαιδευόμενο. 

- Μεταφερςιμότητα δεξιοτήτων ςε άλλα ςυςτήματα βαςιςμένων ςε οντολογίεσ. 

Εϊν ϋνασ υπϊλληλοσ ο οπούοσ ϋχει τισ πληροφορύεσ για τισ δεξιότητεσ που κατϋχει ςε 

ϋναν οργανιςμό (π.χ. το πανεπιςτόμιο του), θελόςει να τισ μεταφϋρει ςε ϋναν δεύτερο 

οργανιςμό (π.χ. την εταιρύα του), τότε θα πρϋπει να εύναι εύκολη η διαλειτουργικότητα 

των οντολογιών των δύο ςυςτημϊτων και η αντιςτούχιςη των δεξιοτότων του χρόςτη 

από το ϋνα ςύςτημα ςτο ϊλλο.  
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- Χρήςη κανόνων ςε οντολογικά ςυςτήματα διαχείριςησ δεξιοτήτων.  Εύναι 

χρόςιμο να διερευνηθεύ η χρόςη κανόνων ςε ςυνδυαςμό με μηχανϋσ παρακολούθηςησ 

τησ εκτϋλεςησ αυτών, ςε ϋνα ςύςτημα διαχεύριςησ δεξιοτότων το οπούο ολοκληρώνεται 

με λειτουργύεσ ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ. 
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