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Abstract 
 

The work aims to solve the problem of drawing information from different web pages and then storing 

them in a database. Web technologies are used which, in conjunction with the study of articles and 

books that will be analyzed in the following chapters, will complete the application that takes over the 

whole process. 

As a result of this data, an administrative tool was created to make it easier to search for and exploit this 

data. 

Also, in its entirety, the work includes automated mechanisms that undertake to do processes, such as 

pumping data as well as cleaning of non-worthwhile assets for exploitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Περίληψη 
 
Ο χώρος που η εργασία κινείται και αναφέρεται είναι ο ‘web crawling’ ο οποίος σημαίνει μια εφαρμογή η 

οποία αναλύει το δέντρο δόμησης μια ιστοσελίδας (Dom) και αποσκοπεί στην άντληση πληροφοριών. 
Η εκπόνηση της εργασίας περιλαμβάνει την άντληση πληροφοριών από διαφορετικές ιστοσελίδες και 

κατόπιν αποθήκευση αυτών σε βάση δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο χρησιμοποιούνται τεχνολογίες 

web οι οποίες σε συνδυασμό με την μελέτη άρθρων και βιβλίων που θα αναλυθούν στα επόμενα 

κεφάλαια φέρουν εις πέρας την εφαρμογή που αναλαμβάνει την όλη διαδικασία. 

Σαν αποτέλεσμα αυτών των δεδομένων δημιουργήθηκε και ένα διαχειριστικό εργαλείο ώστε να είναι πιο 

εύκολη η αναζήτηση και εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων . 

Επίσης μέσα στο σύνολο της η εργασία περιλαμβάνει και αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που 

αναλαμβάνουν να κάνουν διεργασίες , όπως είναι η άντληση των δεδομένων καθώς και  καθαρισμό 

δεομένων που δεν έχουν αξία προς εκμετάλλευση . 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 
 

 

1.1 Σύντομη περιγραφή του προβλήματος 

 

Η κεντρική  ιδέα είναι η κατασκευή ενός web  crawler (πρόγραμμα αράχνη)  ο οποίος θα επισκέπτεται 

συγκεκριμένους ιστότοπους και έπειτα από ερωτήματα  που θα κάνει στον ιστότοπο ( http request ) θα 

αποσπάει τις πληροφορίες που βρίσκει  και θα της καταχωρεί σε μια βάση δεδομένων έπειτα από 
συγκεκριμένες διαδικασίες. 

Η ιδέα προήλθε από την ανάγκη ύπαρξης μίας βάσης δεδομένων η οποία θα περιλαμβάνει μεγάλο όγκο 

δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Με σκοπό αυτή η πληροφορία να γίνει διαχειρίσιμη μέσα από τη 

δημιουργία ενός εργαλείου (εφαρμογή web). 

 
Σαφώς μέσα από αυτή την ανάγκη προέκυψαν προβλήματα, όπως διπλότυπες εγγραφές στη βάση 

δεδομένων καθώς και δεδομένα τα οποία δεν είναι προς εκμετάλλευση λόγω της άχρηστης 

πληροφορίας που τυχόν περιλαμβάνουν. 

Μέρος του προβλήματος επίσης που στο σύνολο του το πρόγραμμα  «αράχνη”  καλείται να λύσει , είναι 

και η μη ύπαρξη ενός σταθερού δέντρου αρχιτεκτονικής δομής των ιστότοπων από όπου γίνεται η 

απόσπαση των πληροφοριών . Αυτό σημαίνει την δημιουργία πολλαπλών προγραμμάτων «αράχνη» , 
με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα σφάλματα που προκύπτουν από αυτό το πρόβλημα. 

 

 

 

1.2 Προσέγγιση 
 
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η αλληλουχία σφαλμάτων και λανθασμένων δεδομένων, σχεδιάστηκαν και 

υλοποιήθηκαν 3 μηχανισμοί από τους οποίους κάθε ένας προσθέτει ένα επίπεδο αξιοπιστίας και 

καθαρισμού των δεδομένων στο τελικό αποτέλεσμα. 

 

Οι 3 αυτοί μηχανισμοί περιλαμβάνουν αλγόριθμους οι οποίοι αναλαμβάνουν να καθαρίζουν διπλές 

εγγραφές στη βάση καθώς και τη συσχέτιση μεταξύ παρομοίων καταχωρήσεων στη βάση και τη 
σύγκριση τους έτσι ώστε να καταχωρηθεί εκ νέου σε άλλο πίνακα η πιο σωστή εγγραφή που μας 

καλύπτει. Για την καταχώρηση αυτών των νέων εγγραφών σχεδιάστηκαν νέοι πίνακες δεδομένων ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες του έργου. 

Το τελικό στάδιο είναι μια web εφαρμογή ιστού η οποία είναι στην ουσία ένα διαχειριστικό το οποίο 

επιτρέπει στον χρήστη του να ξεκινήσει τις διαδικασίες crawling , αφαίρεσης διπλότυπων  να 

επεξεργαστεί όλο τον όγκο των δεδομένων που καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων,  να κάνει 
εγγραφή νέων η και διαγραφή ήδη υπάρχων εγγραφών. Με αυτά τα τρία ξεχωριστά apps εξασφαλίζεται 

η μέγιστη δυνατή ποιότητα των δεδομένων που έχουμε στη βάση και μέσα από την οπτικοποίηση τους 

από το διαχειριστικό app επιτυγχάνεται η βαθύτερη κατανόησή τους και γίνεται με αυτό τον τρόπο 

καλύτερη εκμετάλλευση της χρησιμότητάς τους. 
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1.3 Δομή εργασίας 

 

Η εργασία αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή και 

πραγματεύεται θέματα όπως το αντικείμενο της εργασίας, καθώς ακόμα περιγράφει με λίγα λόγια τη 

μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση αυτής καθώς και την προσέγγιση της. 

 

Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρει γενικά την παρουσία του προβλήματος που πρόκειται να καλύψει  η 

εργασία αυτή, καθώς επίσης δίνει και μια γενική εικόνα της προσέγγισης όσον αφορά την όλη 

υλοποίηση της εφαρμογής. 

  
Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την βιβλιογραφία σχετικά με όλο το αντικείμενο του data crawling 

της αφαίρεσης διπλότυπων και εξόρυξης δεδομένων και γίνονται αναφορές και αναλύσεις σε 

επιστημονικά άρθρα τα οποία αφορούν και αναλύουν όλη την έννοια και φιλοσοφία πίσω από τις 

τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για την άντληση δεδομένων μέσω του 

παγκόσμιου ιστού. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη της 

εφαρμογής. Επίσης αναλύονται σε βάθος εργαλεία η τεχνικές που ήταν χρήσιμα με σκοπό την καλύτερη 

κατανόηση της εφαρμογής και τον τρόπο λειτουργίας. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται πλήρως η αρχιτεκτονική δομή του συνόλου της εφαρμογής, καθώς 

και του κώδικα όπως επίσης και της σχεδίασης της βάσης δεδομένων. Για καλύτερη κατανόηση και 

οπτικοποίηση , όλα τα παραπάνω έχουν αναλυθεί και σε διαγράμματα. 

 

Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει μια εισήγηση στην γνώση και εμπειρία που προήλθε από την 

εκπόνηση της εργασίας και αναλύονται συμπεράσματα και πώς όλα αυτά τα βιώματα σε συνδυασμό θα 

μπορούσαν στο μέλλον να ενσωματώσουν τυχόν βελτιώσεις και επεκτάσεις στην εφαρμογή. 

 

Το έκτο κεφάλαιο αναφέρει όλες τις πηγές άρθρων και βιβλίων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

διεκπεραίωση της μεταπτυχιακής διατριβής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Σχετική Βιβλιογραφία 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η σχετική βιβλιογραφία και αναλύονται επιστημονικά άρθρα όσον 

αφορά το data και την αφαίρεση διπλότυπων και επισημαίνονται σχετικές εργασίες. 
 
 
 

 

2.2 Χρησιμότητα των Web Crawlers 
 

Οι ανιχνευτές ιστού έχουν γίνει τόσο σημαντικοί για τις εταιρείες που έχουν ισχυρή διαδικτυακή 

παρουσία και το χρησιμοποιούν για να αποκτήσουν δεδομένα, όπως πληροφορίες για προϊόντα, 

κριτικές, λεπτομέρειες τιμολόγησης και εικόνες, για να εξασφαλίσουν ότι προσφέρουν καλύτερα 

προϊόντα και υπηρεσίες από ό, τι δίνουν οι ανταγωνιστές τους. Οι ανιχνευτές ιστού μπορούν έτσι να 

επηρεάσουν κάθε πτυχή της επιχείρησης. Cabot Technology Solutions. (2017) . 

 

Θα μπορούσε να είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου ή ένας ιστότοπος σύγκρισης που 

βασίζεται σε ταξίδια, αλλά η παρουσία ανιχνευτών ιστού καθιστά όλη τη διαφορά στον τελικό χρήστη. 

Παντού οι επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να νικήσουν τον ανταγωνισμό τους προσπαθώντας να 

παράσχουν προϊόντα καλύτερης ποιότητας σε λογικές τιμές. 

 

 

2.3 Διαφορές web scraping web crawling 
 

Web απόξεση – ( web scraping ) : η πράξη της αυτόματης λήψης των δεδομένων μιας ιστοσελίδας και 

την εξαγωγή πολύ συγκεκριμένων πληροφοριών από αυτήν. Οι πληροφορίες που εξάγονται μπορεί να 

αποθηκευτούν σχεδόν παντού (βάση δεδομένων, αρχείο κ.λπ.). Programming Digest. (2017).   
 

Ανίχνευση ιστού: η ενέργεια της αυτόματης λήψης δεδομένων μιας ιστοσελίδας, της εξαγωγής των 

υπερσυνδέσεων που περιέχει Τα ληφθέντα δεδομένα αποθηκεύονται γενικά σε ένα ευρετήριο ή σε μια 

βάση δεδομένων για να είναι εύκολη η αναζήτηση. 
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2.4 Εξόρυξη δεδομένων ( Data Mining ) 
 

 

Τι είναι η εξόρυξη δεδομένων; 

 

Η εξόρυξη δεδομένων είναι μια τεχνική που βοηθά στην εξαγωγή προγνωστικών πληροφοριών από 

βάσεις δεδομένων. Αυτό εξοικονομεί χρόνο για εταιρείες που αναζητούν επαναστατικές πληροφορίες 

για την αλλαγή εκμετάλλευσης δεδομένων στις βάσεις δεδομένων τους. Programming Digest. (2017) . 

 

Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία για την εξόρυξη δεδομένων και το καθήκον τους είναι  να αναλύσουν 

την παρελθούσα συμπεριφορά των χρηστών και να προβλέψουν τις μελλοντικές τάσεις για να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κάνουν τις πρωτοβουλίες που βασίζονται στη γνώση και είναι 

προληπτικές. 

 

Αυτό που ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει χειροκίνητα, η εξόρυξη δεδομένων μπορεί, και μπορεί 

εύκολα να ‘’κοσκινίσει’’ μέσα από τεράστιες ποσότητες δεδομένων, χωρίς απώλεια χρόνου ή κρίσιμες 

πληροφορίες. 

 

 

2.5  Περιπτώσεις εξόρυξης δεδομένων 
 

 

Ο ασφαλιστικός τομέας 

 

Οι ασφαλιστικές εταιρείες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό της εξόρυξης δεδομένων 

για να μετρήσουν τις δαπάνες και τα σχέδια εξοικονόμησης των πελατών τους, ώστε να μπορούν να 

εντοπίζουν τους παράγοντες κινδύνου και να προσφέρουν αναλύσεις σωστές με βάση τον πελάτη και  

με γνώμονα τα αποτελέσματα. 

Αυτό θα τους βοηθήσει επίσης να αναπτύξουν νέες σειρές προϊόντων, εντοπίζοντας παράνομες 

αξιώσεις και πραγματοποιώντας ακριβείς οικονομικές αναλύσεις. 

 

Αυτό αποδεικνύει ότι η εξόρυξη δεδομένων εφαρμόζεται με πολύ ισχυρά αποτελέσματα στην 

ασφαλιστική βιομηχανία και οι εταιρείες που την έχουν εφαρμόσει έχουν επιτύχει τεράστιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα εταιρειών που χρησιμοποιούν με 

επιτυχία την εξόρυξη δεδομένων για να βοηθήσουν στη διατήρηση των πελατών και να εξαλείψουν τον 

ανταγωνισμό.  

 

Ο Τομέας Υγείας 

 

Η εφαρμογή της εξόρυξης δεδομένων έχει βοηθήσει στον όγκο και την πολυπλοκότητα της διαχείρισης 

των ιατρικών δεδομένων και σίγουρα χτυπά την πρακτική της χρήσης της χειρωνακτικής ανάλυσης για 

την εξεύρεση συγκεκριμένων μοτίβων στην ολοένα διευρυνόμενη βάση δεδομένων. 

 

Για παράδειγμα, η αποτελεσματική εξόρυξη δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση πολλών 

βιολογικών διεργασιών με την ανάλυση μιας πλημμύρας βιολογικών και κλινικών δεδομένων που 

λαμβάνονται μέσω πρωτεϊνικών και γονιδιωματικών αλληλουχιών, πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, 

μονοπατιών νόσων, μικροαντικειμένων DNA, ηλεκτρονικών αρχείων υγείας και πρωτεϊνικών 

αλληλεπιδράσεων. 

 

Με τις σύγχρονες τεχνικές εξόρυξης δεδομένων είναι εύκολο να χειριστείτε προβλήματα με εξόρυξη 

δεδομένων και να κάνετε σημαντικές παρατηρήσεις και ανακαλύψεις. Cabot Technology Solutions. 

(2017). 
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2.6 Τεχνική εξάλειψης διπλότυπων δεδομένων 
 

 

Στον απλούστερο ορισμό της, η τεχνική εξάλειψης διπλότυπων δεδομένων (deduplication) αναφέρεται 

σε μια τεχνική για την εξάλειψη πλεοναζόντων δεδομένων σε ένα σύνολο δεδομένων. Στη διαδικασία  

αυτή τα επιπλέον αντίγραφα των ίδιων δεδομένων διαγράφονται, αφήνοντας μόνο ένα αντίγραφο. Τα 

δεδομένα αναλύονται για τον εντοπισμό διπλών προτύπων byte για να διασφαλιστεί ότι το ενιαίο 

στιγμιότυπο είναι πράγματι το ενιαίο αρχείο. Στη συνέχεια, τα διπλότυπα αντικαθίστανται με μια 

αναφορά που δείχνει το αποθηκευμένο κομμάτι. 

 

Σε ορισμένες εταιρείες, το 80% των εταιρικών δεδομένων αντιγράφεται στην βάση δεδομένων . Η 

μείωση του όγκου των δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του δικτύου μπορεί να εξοικονομήσει 

σημαντικά χρήματα από πλευράς κόστους αποθήκευσης και εφεδρικής ταχύτητας - σε ορισμένες 

περιπτώσεις, εξοικονομήσεις μέχρι και 90%. 

 

 

Η Τεχνική εξάλειψης διπλότυπων δεδομένων  εξελίσσεται για να καλύψει την ανάγκη για ταχύτητα 

Ενώ είναι μια κοινή έννοια, δεν είναι όλες οι τεχνικές ίδιες. Οι πρόωρες ανακαλύψεις στην αφαίρεση 

διπλότυπων των δεδομένων σχεδιάστηκαν για την μείωση της απαιτούμενης χωρητικότητας 

αποθήκευσης και αύξηση της αξιοπιστίας στην δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε 

διακομιστές και ταινίες. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση από την Quantum μνήμης με βάση αρχεία ή με 

σταθερό μπλοκ που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους αποθήκευσης. Οι προμηθευτές συσκευών, 

όπως ο τομέας δεδομένων, βελτιώθηκαν περαιτέρω στην εξοικονόμηση αποθηκευτικών χώρων 

χρησιμοποιώντας τεχνικές βασισμένες σε στόχους και μεταβλητές μονάδες, οι οποίες απαιτούσαν μόνο 

τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αλλαγμένων τμημάτων δεδομένων παρά όλων των 

τμημάτων, παρέχοντας ένα ακόμη επίπεδο αποτελεσματικότητας για τη μεγιστοποίηση της 

εξοικονόμησης αποθηκευτικών χώρων.  Jennifer D . (2015 ) 

 

 

Η αφαίρεση διπλότυπων δεδομένων προσφέρει μια νέα βάση για τη διαχείριση των δεδομένων 

Σήμερα, καθώς η υιοθέτηση του cloud φτάνει σε σημείο ανατροπής και οι εταιρείες έχουν αρχίσει να 

μετακινούν την αποθήκευση δεδομένων τους σε ένα περιβάλλον εικονικού cloud, η Τεχνική εξάλειψης 

διπλότυπων δεδομένων  διαδραματίζει έναν πιο στρατηγικό ρόλο από την απλή εξοικονόμηση κόστους 

αποθήκευσης. Σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική αποθήκευσης αντικειμένων που βασίζεται σε 

σύννεφο, η αποτελεσματική Τεχνική εξάλειψης διπλότυπων δεδομένων  ανοίγει νέες ευκαιρίες για να 

κάνει περισσότερα με τα αποθηκευμένα δεδομένα. 

 

Ένα παράδειγμα είναι η διαχείριση δεδομένων. Με τις παγκόσμιες τεχνικές deduplication, μεγάλοι όγκοι 

δεδομένων μπορούν να υποστηριχθούν και να αποθηκευτούν στο σύννεφο και να τεθούν στη διάθεση 

της IT (και της C-Suite) για την αντιμετώπιση της συμμόρφωσης, της ρύθμισης των δεδομένων και των 

επιχειρηματικών γνώσεων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό γίνεται με τη δημιουργία ενός συστήματος 

αρχείου χρονικού δείκτη το οποίο αποθηκεύει μόνο τα μοναδικά δεδομένα που απαιτούνται 

χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα. 

 

Η προβολή δεδομένων με βάση το χρόνο σημαίνει ότι έχετε τώρα ιστορικό πλαίσιο για πληροφορίες και 

τα δεδομένα είναι πάντα ευρετηριασμένα. Πρόκειται για μια ριζική απομάκρυνση από την παραδοσιακή 

προσέγγιση "backup to the graveyard" η οποία είναι γραμμένη ως σηριακή ροή σταδιακών ή πλήρων 

αντιγράφων ασφαλείας. Επιπλέον, η ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης δεδομένων μεταξύ ενός 

συνόλου χρηστών συμβάλλει στην κατανόηση των μοντέλων χρήσης δεδομένων και στην περαιτέρω 

βελτιστοποίηση των πλεονασμάτων δεδομένων σε χρήστες σε κατανεμημένα περιβάλλοντα. Jennifer D 

. (2015 ) 
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2.7 Εξάλειψη διπλότυπων δεδομένων  – Συμπίεση δεδομένων 
 

Η αποδυνάμωση μερικές φορές συγχέεται με τη συμπίεση, μια άλλη τεχνική για τη μείωση των 

απαιτήσεων αποθήκευσης. Ενώ η αφαίρεση διπλότυπων εξαλείφει τα πλεονάζοντα δεδομένα, η 

συμπίεση χρησιμοποιεί αλγόριθμους για να εξοικονομήσει δεδομένα πιο συνοπτικά. Ορισμένη 

συμπίεση είναι χωρίς απώλειες, πράγμα που σημαίνει ότι δεν χάνονται δεδομένα στη διαδικασία, αλλά η 

συμπίεση "lossy", η οποία χρησιμοποιείται συχνά με αρχεία ήχου και βίντεο, ουσιαστικά διαγράφει 

μερικά από τα λιγότερο σημαντικά δεδομένα που περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο για να εξοικονομήσει 

χώρο. Αντίθετα, ο αφαίρεση διπλότυπων εξαλείφει μόνο τα επιπλέον αντίγραφα των δεδομένων. κανένα 

από τα αρχικά δεδομένα δεν έχει χαθεί. Επίσης, η συμπίεση δεν εξαλείφει τα διπλά δεδομένα - το 

σύστημα αποθήκευσης θα μπορούσε ακόμα να περιέχει πολλά αντίγραφα συμπιεσμένων αρχείων. 

Vangie Beal (2016). 

 

Η αποδυνάμωση συχνά έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στο μέγεθος αρχείου αντιγράφων ασφαλείας από τη 

συμπίεση. Σε μια τυπική κατάσταση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των επιχειρήσεων, η συμπίεση 

μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αντιγράφου με αναλογία 2: 1 ή 3: 1, ενώ η αφαίρεση διπλότυπων 

μπορεί να μειώσει το μέγεθος του αντιγράφου κατά 25: 1, ανάλογα με το πόσα αντίγραφα είναι στα 

συστήματα. Συχνά οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αφαίρεση διπλότυπων και συμπίεση μαζί για να 

μεγιστοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους. 

 

 

2.8 Εφαρμογή της αφαίρεσης διπλότυπων δεδομένων 
 

Η διαδικασία για την εφαρμογή της τεχνολογίας εξάλειψης διπλότυπων δεδομένων  ποικίλλει σημαντικά 

ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος και τον προμηθευτή. Για παράδειγμα, εάν περιλαμβάνεται 

τεχνολογία αφαίρεσης διπλότυπων σε μια συσκευή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή λύση 

αποθήκευσης, η διαδικασία υλοποίησης θα είναι πολύ διαφορετική από αυτή για το αυτόνομο λογισμικό 

deduplication. 

Γενικά, η τεχνολογία αφαίρεσης διπλότυπων μπορεί να αναπτυχθεί με έναν από τους δύο βασικούς 

τρόπους: στην πηγή ή στον στόχο. Στην αφαίρεση διπλότυπων προέλευσης, τα αντίγραφα δεδομένων 

εξαλείφονται στην κύρια αποθήκευση πριν από την αποστολή των δεδομένων στο σύστημα αντιγράφων 

ασφαλείας. Το πλεονέκτημα της αφαίρεσης διπλότυπων προέλευσης είναι ότι μειώνει τις απαιτήσεις 

εύρους ζώνης και το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων. Από 

την άλλη πλευρά, η αφαίρεση διπλότυπων προέλευσης καταναλώνει περισσότερους πόρους 

επεξεργαστών και μπορεί να είναι δύσκολο να ενσωματωθεί με υπάρχοντα συστήματα και εφαρμογές. 

Αντίθετα, η αφαίρεση διπλότυπων στοχεύει στο εσωτερικό του συστήματος αντιγράφων ασφαλείας και 

είναι συχνά πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθεί. Η αφαίρεση διπλότυπων έρχεται σε δύο τύπους: in-line ή 

post-process. Η αφαίρεση διπλότυπων in-line γίνεται πριν από την αντιγραφή του αντιγράφου 

ασφαλείας στο δίσκο ή την ταινία. Το πλεονέκτημα της αφαίρεσης διπλότυπων in-line είναι ότι απαιτεί 

μικρότερο χώρο μετά τη διαδικασία, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας. Ωστόσο, η αφαίρεση διπλότυπων μετά τη διαδικασία είναι συνήθως ταχύτερη από την 

αφαίρεση διπλότυπων in-line. 

 

 

2.9 Πηγές και υλοποίηση 

 
Με την διεξοδική μελέτη και ανάλυση των άρθρων καθώς και των πηγών η ανάπτυξη της εφαρμογής 

εκπονήθηκε με τον μέγιστο δυνατό βαθμό κατανόησης. Μέσα από τις πολλές πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν προέκυψαν αποτελέσματα όσον αφορά την  εξόρυξη δεδομένων τα οποία 

προσέφεραν πολύτιμη γνώση, όχι μόνο προς την υλοποίηση αλλά και στα είδη τεχνολογιών που θα 

χρησιμοποιηθούν. Πολύ σημαντική επίσης η συμβολή των επιστημονικών άρθρων και βιβλίων Kim, D., 

Song, S. Choi, B. (2016), Larry, F. (2010), Daehee, K. Sejun, S. Baek-Young ,C. (2017, Jennifer 

Deming Burnham. (2015 )) τα οποία αποδείχθηκαν πολύτιμα στην υλοποίηση της τεχνικής εξάλειψης 

διπλότυπων δεδομένων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνολογία 
 
3.1 Τι είναι το Node.js 

 
Η επεκτασιμότητα, η καθυστέρηση και η διακίνηση δεδομένων είναι βασικοί δείκτες απόδοσης για 

διακομιστές ιστού (web server). Η διατήρηση χαμηλής καθυστέρησης και η υψηλή διακίνηση όσο 

αυξάνεται η κλιμάκωση δεν είναι εύκολη. Το Node.js είναι ένα περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης JavaScript 

που επιτυγχάνει χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή απόδοση, λαμβάνοντας μια προσέγγιση non-blocking 

για την εξυπηρέτηση αιτημάτων. Με άλλα λόγια, το Node.js δεν αποβάλλει χρόνο ή πόρους για την 

αναμονή των αιτήσεων εισόδου/εξόδου (input/output) να επιστραφούν. 

 

Στην παραδοσιακή προσέγγιση για τη δημιουργία διακομιστών ιστού, για κάθε εισερχόμενο αίτημα ή 

σύνδεση, ο διακομιστής δημιουργεί ένα νέο νήμα εκτέλεσης (execution thread) ή ακόμα και διακλαδώνει 

μια νέα διαδικασία (process) για να χειριστεί το αίτημα και να στείλει μια απάντηση. Εννοιολογικά, αυτό 

έχει νόημα, αλλά στην πράξη προκαλείται μεγάλη επιβάρυνση. 

 

Ενώ η δημιουργία νημάτων απαιτεί λιγότερη μνήμη και επιβάρυνση στο CPU από τις διακλαδώσεις 

διαδικασιών, μπορεί ακόμα να είναι ανεπαρκής. Η παρουσία ενός μεγάλου αριθμού νημάτων μπορεί να 

προκαλέσει σε ένα σύστημα με μεγάλη φόρτιση να ξοδεύει πολύτιμους κύκλους στον προγραμματισμό 

των νημάτων και την αλλαγή πλαισίου, γεγονός που προσθέτει καθυστέρηση και επιβάλλει όρια στην 

επεκτασιμότητα και την απόδοση. 

 

Το Node.js υιοθετεί μια διαφορετική προσέγγιση. Εκτελεί ένα μονόκλωνο βρόχο γεγονότων που είναι 

καταχωρημένο στο σύστημα για τη διαχείριση συνδέσεων, και κάθε νέα σύνδεση προκαλεί πυροδότηση 

μιας JavaScript συνάρτησης επανάκλησης (callback function). Η συνάρτηση επανάκλησης μπορεί να 

χειριστεί αιτήματα με non-blocking κλήσεις I/O και, αν είναι απαραίτητο, να δημιουργήσει νήματα από 

μια δεξαμενή για να εκτελέσει λειτουργίες blocking ή λειτουργίες CPU και να ισορροπήσει φορτία μεταξύ 

των πυρήνων της CPU. Η προσέγγιση του Node.js στην επέκταση με συναρτήσεις επανάκλησης 

απαιτούν λιγότερη μνήμη για να χειριστεί περισσότερες συνδέσεις από τις περισσότερες ανταγωνιστικές 

αρχιτεκτονικές που κλιμακώνονται με νήματα, συμπεριλαμβανομένου των Java, και Ruby on Rails. 

 

Το Node.js αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο για εφαρμογές επιφάνειας εργασίας (desktop) εκτός από 

διακομιστές. Επίσης, ας σημειώσουμε ότι οι εφαρμογές Node.js δεν περιορίζονται μόνο στην 

JavaScript. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε γλώσσα που μεταφράζεται σε JavaScript, 

για παράδειγμα TypeScript και CoffeeScript. Το Node.js ενσωματώνει τη Google Chrome V8 JavaScript 

μηχανή, η οποία υποστηρίζει τη σύνταξη ECMAScript 2015 (ES6) χωρίς να χρειάζεται κάποιο 

μεταφραστή ES6-to-ES5 όπως το Babel. 

 
Μεγάλο μέρος της χρησιμότητας του Node.js προέρχεται από τη μεγάλη βιβλιοθήκη πακέτων, η οποία 

είναι προσβάσιμη από την εντολή npm. Ο διαχειριστής πακέτων Node, είναι μέρος της τυπικής 

εγκατάστασης του Node.js. 
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3.1.1: Βασική αρχιτεκτονική της Node.js  

 
Σε υψηλό επίπεδο, το Node.js συνδυάζει τη Google V8 JavaScript μηχανή, έναν μονόκλωνο non-

blocking event loop και ένα API εισόδου/εξόδου χαμηλού επιπέδου. Ο κώδικας που απεικονίζεται 

παρακάτω απεικονίζει ένα βασικό πρότυπο διακομιστή HTTP, χρησιμοποιώντας τις ES6 arrow 

συναρτήσεις (ανώνυμες Lambda συναρτήσεις που δηλώνονται χρησιμοποιώντας το =>) για τις 

επανάκλησεις. 

 

 
const http = require('http'); 
 
const host = '127.0.0.1'; 
const port = 8080; 
 
const server = http.createServer((req, res) => { 
res.statusCode = 200; 
res.setHeader('Content-Type', 'text/plain'); 
res.end('Hello world!\n'); 
}); 
 
server.listen(port, host, () => { 
console.log(`Server running at http://${host}:${port}/`); 
}); 

 

 

Η αρχή του κώδικα φορτώνει τη μονάδα (module) HTTP, αρχικοποιεί τη μεταβλητή hostname του 

διακομιστή σε localhost (127.0.0.1) και αρχικοποιεί τη μεταβλητή port της πόρτας (port) σε 3000. Στη 

συνέχεια, δημιουργεί έναν διακομιστή και μια συνάρτηση επανάκλησης, που πάντα επιστρέφει την ίδια 

απάντηση σε οποιοδήποτε αίτημα: statusCode 200 (επιτυχία), τύπο περιεχομένου απλού κειμένου και 

απάντηση με το κείμενο "Hello World \ n". Τέλος, λέει στον διακομιστή να ακούσει τη localhost με πόρτα 

3000 (μέσω μιας υποδοχής (socket)) και καθορίζει μια επανάκληση για την εκτύπωση ενός μηνύματος 

στην κονσόλα όταν ο διακομιστής έχει αρχίσει να ακούει. Εάν εκτελέσουμε αυτόν τον κώδικα σε ένα 

τερματικό ή κονσόλα χρησιμοποιώντας την εντολή node και στη συνέχεια περιηγηθούμε στο localhost: 

3000 χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης στο ίδιο υπολογιστή, θα δούμε το "Hello 

World" μπροστά μας. 

 

Ας σημειώσουμε ότι κάθε κλήση που γίνεται σε αυτό το παράδειγμα είναι ασύγχρονη και non-blocking. 

Οι συναρτήσεις επανάκλησης ενεργοποιούνται ως ανταπόκριση στα γεγονότα. Η επανάκληση 

createServer διαχειρίζεται ένα γεγονός αιτήματος από τον πελάτη και επιστρέφει μια απάντηση. Η 

επανάκληση listen χειρίζεται το γεγονός ακρόασης (listening event). 

 

3.1.2: Το οικοσύστημα πακέτων του Node.js 

 

Το αρχείο (registry) του NPM φιλοξενεί παραπάνω από 600000 πακέτα ελεύθερου, 

επαναχρησιμοποιήσιμου κώδικα Node.js, το οποίο το καθιστά το μεγαλύτερο αρχείο λογισμικού στον 

κόσμο. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα πακέτα NPM (ουσιαστικά φάκελοι ή αντικείμενα αρχείου NPM 

που περιέχουν ένα πρόγραμμα που περιγράφεται από ένα αρχείο package.json) περιέχουν πολλαπλές 

μονάδες (προγράμματα που φορτώνουμε με δηλώσεις require). Είναι εύκολο να συγχέουμε τους δύο 

όρους, αλλά σε αυτό το πλαίσιο έχουν συγκεκριμένες έννοιες και δεν πρέπει να αλληλοσυνδέονται. 

 

Το NPM μπορεί να διαχειριστεί πακέτα που είναι τοπικές εξαρτήσεις (dependencies) ενός 

συγκεκριμένου project, καθώς και παγκόσμια εγκατεστημένα (globally installed) εργαλεία JavaScript. 

Όταν χρησιμοποιείται ως διαχειριστής εξάρτησης για ένα τοπικό project, το NPM μπορεί να 

εγκαταστήσει με μία εντολή όλες τις εξαρτήσεις ενός project μέσω του αρχείου package.json. Όταν 

χρησιμοποιείται για παγκόσμιες εγκαταστάσεις, το NPM απαιτεί συχνά δικαιώματα συστήματος (sudo). 
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Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη γραμμή εντολών NPM για να αποκτήσουμε πρόσβαση στο 

δημόσιο αρχείο του NPM. Άλλοι διαχειριστές πακέτων, όπως το Yarn του Facebook, προσφέρουν 

εναλλακτικές εμπειρίες από πλευράς πελάτη. Μπορούμε επίσης να αναζητήσουμε και να περιηγήσουμε 

πακέτα χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο του NPM. 

 

Γιατί θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πακέτο NPM; Σε πολλές περιπτώσεις, η εγκατάσταση ενός 

πακέτου μέσω της γραμμής εντολών NPM είναι η γρηγορότερη και πιο βολική για να έχουμε την πιο 

πρόσφατη σταθερή έκδοση μιας μονάδας που εκτελείται στο περιβάλλον μας, και συνήθως είναι 

λιγότερη δουλειά από την κλωνοποίηση του source αποθετηρίου (repository) και το build μιας 

εγκατάστασης από το αποθετήριο. Εάν δεν θέλουμε την τελευταία έκδοση, μπορούμε να καθορίσουμε 

έναν αριθμό έκδοσης στο NPM, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ένα πακέτο εξαρτάται από ένα 

άλλο πακέτο και μπορεί να σπάσει με μια νεότερη έκδοση της εξάρτησης. 

 

Για παράδειγμα, το Express framework, ένα ελάχιστο και ευέλικτο Node.j web framework εφαρμογών, 

παρέχει ένα ισχυρό σύνολο χαρακτηριστικών για την δημιουργία μονής σελίδας πολλαπλών σελίδων 

και υβριδικών εφαρμογών ιστού. Ενώ το αποθετήριο του Express με τον κώδικά του που εύκολα το 

κατεβάζει κανείς, βρίσκεται στη διεύθυνση https://github.com/expressjs/express και η τεκμηρίωση 

(documentation) του Express βρίσκεται στη διεύθυνση https://expressjs.com/, ένας γρήγορος τρόπος να 

αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Express είναι να εγκαταστήσουμε σε ένα ήδη αρχικοποιημένο τοπικό 

φάκελο με την εντολή npm, για παράδειγμα: 

 
$ npm install express --save 
 
Η επιλογή --save, η οποία είναι προεπιλογή στο NPM 5.0 και μεταγενέστερα, ενημερώνει τον 

διαχειριστή πακέτων να προσθέσει τη μονάδα Express στη λίστα εξαρτήσεων στο αρχείο package.json 

μετά την εγκατάσταση. 

 

Ένας άλλος γρήγορος τρόπος για να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε το Express είναι να 

εγκαταστήσουμε την εκτελέσιμη γεννήτρια (generator) express (https://github.com/expressjs/generator) 

και στη συνέχεια να την χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την εφαρμογή τοπικά σε ένα νέο 

φάκελο εργασίας: 

 
$ npm install -g express-generator 
$ express /express-project && cd /express-project 
 
Με αυτή την ενέργεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το NPM για να εγκαταστήσουμε όλες τις 

απαραίτητες εξαρτήσεις και να ξεκινήσουμε τον διακομιστή, με βάση τα περιεχόμενα του αρχείου 

package.json που δημιουργήθηκε από τη γεννήτρια: 

 

$ npm install 
$ npm start 
 

Είναι δύσκολο να διαλέξουμε από τα παραπάνω από μισά εκατομμύρια πακέτα του NPM, αλλά μερικές 

κατηγορίες ξεχωρίζουν. Το Express είναι το παλαιότερο και πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα των 

Node.js frameworks. Μια άλλη μεγάλη κατηγορία στον αρχείο του NPM είναι βοηθητικά προγράμματα 

ανάπτυξης JavaScript, συμπεριλαμβανομένου του Webpack, ένας module bundler; bower, ο 

διαχειριστής πακέτων του προγράμματος περιήγησης; grunt, ο δρομέας εργασιών (task runner) 

JavaScript; και gulp, το σύστημα δημιουργίας συνεχών ροών (streaming build system). Τέλος, μια 

σημαντική κατηγορία για τους προγραμματιστές Node.js είναι βάσεις δεδομένων χρηστών, εκ των 

οποίων υπάρχουν περισσότεροι από 4000, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών μονάδων όπως το 

redis, το mongoose και το firebase. 

 

Συνοψίζοντας, το Node.js είναι ένα cross-platform JavaScript περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης για 

διακομιστές και εφαρμογές. Είναι χτισμένο σε έναν μονόκλωνο, non-blocking event loop, την  Google 
 



 
 
 
 
Μεταπτυχιακή Διατριβή Νίκος Μακρυγιαννάκης 

 
 

Web crawler   application for categorization and data extraction in a data warehouse 
                                                                                                                                                                          16 

 

Chrome V8 JavaScript μηχανή και ένα API I/O χαμηλού επιπέδου. Διάφορες τεχνικές επιτρέπουν στις 

εφαρμογές Node.js να κλιμακώνονται πέρα από έναν ενιαίο πυρήνα CPU. Πέρα από τη βασική 

λειτουργικότητά της, το Node.js έχει εμπνεύσει ένα οικοσύστημα περισσότερο από μισό εκατομμύριο 

πακέτων που είναι καταχωρημένα και εκδοθέντα στον αρχείο του NPM και μπορούν να εγκατασταθούν 

χρησιμοποιώντας τη γραμμή εντολών NPM ή μια εναλλακτική λύση όπως το Yarn. 

 

3.2 Webpack 

Το Webpack είναι ένας module bundler. Μπορούμε να χρησίμοποιήσουμε έναν ξεχωριστό δρομέα 

εργασίας (task runner), αφήνοντάς το Webpack διαχειριστεί το bundling, ωστόσο αυτή η γραμμή έχει 

θολώσει καθώς η κοινότητα έχει αναπτύξει plugins (προσθήκες) για αυτό. Μερικές φορές αυτές οι 

προσθήκες χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών που συνήθως γίνονται έξω από το Webpack, 

όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός του build καταλόγου ή το deplοy του build. 

 

  Η React με το Hot Module Replacement (HMR) βοήθησε πολύ στη δημοτικότητα του Webpack και 

οδήγησε στη χρήση του σε άλλα περιβάλλοντα, όπως το Wordpress πρόσφατα. Παρά το όνομά της, το 

Webpack δεν περιορίζεται μόνο στον ιστό. Μπορεί να δημιουργήσει δέσμη (bundle) και για άλλα 

περιβάλλοντα, όπως webworkers και εφαρμογές επιφάνειας εργασίας. 

 

3.2.1 Το webpack βασίζεται σε μονάδες 

 
Το μικρότερο project που θα μπορούσαμε να κάνουμε bundle με το Webpack αποτελείται από input 

(είσοδος) και output (έξοδος). Η διαδικασία του bundling ξεκινά από entries (εγγραφές) καθορισμένες 

από το πελάτη. Οι ίδιες οι εγγραφές είναι μονάδες και μπορούν να υποδεικνύουν άλλες μονάδες μέσω 

των imports (εισαγωγές). 

 

  Όταν κάνουμε bundle ένα project μέσω του Webpack, διασχίζει μέσω των εισαγωγών, δημιουργώντας 

ένα dependency graph (γράφημα εξάρτησης) του project και στη συνέχεια παράγει το output (έξοδος) με 

βάση μιας διαμόρφωσης (configuration). Είναι δυνατό να ορίσουμε split points (σημεία σχισμών) που 

δημιουργούν χωριστές δέσμες εντός του ίδιου του κώδικα του project. 

 

  Το Webpack υποστηρίζει ES2015, CommonJS και AMD μορφές μονάδων. Ο μηχανισμός φορτωτών 

(loader) λειτουργεί επίσης για το CSS, με υποστήριξη @import και url() μέσω του css-loader. Μπορούμε 

επίσης να βρούμε προσθήκες για συγκεκριμένες εργασίες, όπως minification, διεθνοποίηση 

(internationalization), HMR κ.ο.κ. 
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3.2.2 Διαδικασία εκτέλεσης του Webpack 

 

Σχεδιάγραμμα 
 

 
 

  Το Webpack αρχίζει τη δουλειά του από τα entries. Συχνά πρόκειται για μονάδες JavaScript στις 

οποίες το Webpack ξεκινά τη διαδικασία διασταύρωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το 

Webpack αξιολογεί τις αντιστοιχίσεις κατά τη διαμόρφωση του loader που αναφέρει τον τρόπο 

μετατροπής των αρχείων. 

 

3.2.3 Διαδικασία επίλυσης 

 

Μια εγγραφή είναι μια μονάδα και όταν το Webpack συναντά ένα, προσπαθεί να το ταιριάξει με το 

σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωσή resolve. Μπορούμε να πούμε στο Webpack να 

εκτελέσει την αναζήτηση σε συγκεκριμένους καταλόγους επιπλέον των node_modules. Είναι επίσης 

δυνατό να ρυθμίσουμ τον τρόπο που ταιριάζει με τις επεκτάσεις αρχείων και μπορούμε να ορίσουμε 

συγκεκριμένα ψευδώνυμα σε καταλόγους. 

 

Αν το πέρασμα της επίλυσης απέτυχε, το Webpack δίνει ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. Αν το webpack 

κατάφερε να επιλύσει σωστά ένα αρχείο, το Webpack εκτελεί επεξεργασία στο αρχείο με βάση τον 

ορισμό του φορτωτή. Κάθε φορτωτής εφαρμόζει έναν συγκεκριμένο μετασχηματισμό ενάντια στα 

περιεχόμενα της μονάδας. 

 

  Ο τρόπος με τον οποίο ένας φορτωτής ταιριάζεται με ένα επιλυμένο αρχείο μπορεί να ρυθμιστεί με 

πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένου του τύπου αρχείου και της θέσης του στο σύστημα αρχείων. 

Το Webpack παρέχει ακόμα πιο ευέλικτους τρόπους για να το επιτύχουμε, καθώς μπορούμε να 

εφαρμόσουμε συγκεκριμένο μετασχηματισμό σε ένα αρχείο βάσει του τόπου όπου εισήχθη στο project. 

 

  Η ίδια διαδικασία επίλυσης πραγματοποιείται με τους φορτωτές του Webpack. Μας επιτρέπει να 

εφαρμόσουμε παρόμοια λογική εκεί, ενώ υπολογίζει ποιος φορτωτής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει. Οι 

φορτωτές έχουν τη δική τους διαμόρφωση για resolve για το λόγο αυτό. Αν το Webpack αποτύχει να 

εκτελέσει μια αναζήτηση φορτωτή, θα λάβουμε ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης. 
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3.2.4 Το Webpack εκτελεί κάθε τύπου αρχείου 

 
Το Webpack θα εκτελέσει κάθε μονάδα που συναντά κατά την κατασκευή του γραφήματος εξάρτησης. 

Εάν μια εγγραφή περιέχει εξαρτήσεις, η διαδικασία θα εκτελεσθεί σε κάθε ένα έως ότου ολοκληρωθεί η 

διασταύρωση. Το Webpack εκτελεί αυτή τη διαδικασία ενάντια σε οποιοδήποτε τύπο αρχείου σε 

αντίθεση με ένα εξειδικευμένο εργαλείο όπως ο μεταγλωττιστής Babel ή Sass. 

 

  Το Webpack μας δίνει τον έλεγχο του τρόπου αντιμετώπισης των διαφόρων στοιχείων (assets) που 

αντιμετωπίζει. Μπορούμε να αποφασίσουμε να ενσωματώσουμε τα στοιχεία inline στις JavaScript 

δέσμες μας για να αποφύγουμε αιτήματα για παράδειγμα. Το Webpack μάς επιτρέπει επίσης να 

χρησιμοποιήσουμε τεχνικές, όπως CSS Modules, για να συνδέσουμε το styling με τα εξαρτήματα και για 

να αποφύγουμε προβλήματα με το πρότυπο CSS styling. Είναι αυτή η ευελιξία που κάνει το Webpack 

πολύτιμο. 

 

  Παρόλο που το Webpack χρησιμοποιείται κυρίως για το bundling του JavaScript, μπορεί να συλλάβει 

στοιχεία όπως εικόνες ή γραμματοσειρές και να εκπέμπει χωριστά αρχεία για αυτά. Οι καταχωρίσεις 

είναι μόνο ένα σημείο εκκίνησης της bundling διαδικασίας. Αυτό που εκπέμπει το Webpack εξαρτάται εξ 

ολοκλήρου από τον τρόπο που το ρυθμίζουμε. 

3.2.5 Διαδικασία Αξιολόγησης 

Υποθέτοντας ότι έχουν βρεθεί όλοι οι φορτωτές, το Webpack αξιολογεί τους αντίστοιχους φορτωτές από 

κάτω προς τα πάνω και από τα δεξιά προς τα αριστερά (styleLoader(cssLoader('./style.css'))), 

τρέχοντας τη μονάδα μέσω κάθε φορτωτή με τη σειρά του. Ως αποτέλεσμα έχουμε την έξοδο όπου το 

Webpack θα εγχέει στην προκύπτουσα δέσμη. 

 

  Εάν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των φορτωτών χωρίς σφάλμα χρόνου εκτέλεσης, το Webpack 

περιλαμβάνει την πηγή στην τελευταία δέσμη. Οι προσθήκες μάς επιτρέπουν να παρακολουθήσουμε 

συμβάντα χρόνου εκτέλεσης σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας του bundling. 

 

  Παρόλο που οι φορτωτές μπορούν να κάνουν πολλά, δεν παρέχουν αρκετή ισχύ για τις 

προχωρημένες εργασίες από μόνοι τους. Οι προσθήκες παρακολουθούν τα συμβάντα χρόνου 

εκτέλεσης που παρέχονται από το Webpack. Ένα καλό παράδειγμα είναι η εξαγωγή δέσμης που 

εκτελείται από το ExtractTextPlugin το οποίο, σε συνεργασία με έναν φορτωτή, εξάγει τα αρχεία CSS 

από τη δέσμη και σε ένα δικό του αρχείο. 

 

  Χωρίς αυτό το βήμα, το CSS θα καταλήξει στο προκύπτον JavaScript, καθώς το Webpack 

αντιμετωπίζει όλο τον κώδικα ως JavaScript από προεπιλογή. 

3.2.6 Τελικό Βήμα 

Μετά την αξιολόγηση κάθε μονάδας, το Webpack γράφει την έξοδο. Η έξοδος περιλαμβάνει ένα αρχείο 

ενεργειών εκκίνησης με ένα μανιφέστο που περιγράφει τον τρόπο έναρξης εκτέλεσης του 

αποτελέσματος στο πρόγραμμα περιήγησης. Το μανιφέστο μπορεί να εξαχθεί σε ένα δικό του αρχείο. Η 

έξοδος διαφέρει ανάλογα με τον στόχο του build που χρησιμοποιούμε και η στόχευση του ιστού δεν 

είναι η μόνη επιλογή. 

Αυτό δεν είναι όλο που υπάρχει στη διαδικασία bundling. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε  

συγκεκριμένα σημεία σχισμής όπου το Webpack δημιουργεί ξεχωριστές δέσμες που φορτώνονται βάσει 

της λογικής της εφαρμογής. 
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3.2.7 Το Webpack οδηγείται από διαμόρφωση 

 

Στον πυρήνα του, το Webpack βασίζεται στη διαμόρφωση. Στην εικόνα βλέπουμε πώς οι κύριες ιδέες 

πηγαίνουν μαζί: 

 
const webpack = require("webpack"); 
 
const config = {}; 
module.exports = config; 
 
// Που να αρχίσει το bundling 
config.entry = { 
app: "./entry.js" 
}; 
 
// Που να εξαχθεί 
config.output = { 
// Κάνε την εξαγωγή στον ίδιο κατάλογο 
path: __dirname, 
 
// Το όνομα της σύλληψης από την είσοδο χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο 
filename: "[name].js" 
} 
 
// Πως να επιλύσει τις εισαγωγές που συναντά 
config.module = { 
rules: [ 
{ 
test: /\.css$/, 
use: ["style-loader", "css-loader"] 
}, 
{ 
test: /\.js$/, 
use: "babel-loader", 
exclude: /node_modules/ 
} 
] 
} 
 
// Τι επιπλέον επεξεργασία να εκτελέσει 
config.plugins = [ 
new webpack.optimize.UglifyJsPlugin() 
]; 
 
// Προσάρμοσε τον αλγόριθμο επόλυσης μονάδας 
config.resolve = { 
alias: { /*...*/ } 
} 

 

  Το μοντέλο διαμόρφωσης του Webpack μπορεί να φαίνεται λίγο αδιαφανές κατά περιόδους καθώς το 

αρχείο διαμόρφωσης μπορεί να φαίνεται σαν μονόλιθος. Μπορεί να είναι δύσκολο να καταλάβουμε τι 

κάνει αν δεν καταλάβουμε τις ιδέες πίσω από αυτό. 
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3.2.8 Hashing στοιχείων (assets) 

Με το Webpack, μπορούμε να εισάγουμε ένα hash σε κάθε όνομα δέσμης (π.χ. app.dmwkkei9.js) για να 

ακυρώσουμε τις δέσμες στην πλευρά του πελάτη καθώς πραγματοποιούνται αλλαγές. Η διαίρεση 

δέσμης επιτρέπει στον πελάτη να επαναφορτίσει μόνο ένα μικρό μέρος των δεδομένων στην ιδανική 

περίπτωση. 

3.2.9 Hot Module Replacement (HMR) 

 
Υπάρχουν εργαλεία όπως το BrowserSync που ανανεώνουν αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης 

καθώς κάνουμε αλλαγές. Το HMR παίρνει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Στην περίπτωση του 

React, επιτρέπει στην εφαρμογή να διατηρήσει την κατάσταση χωρίς να αναγκάσει την ανανέωση. Αν 

και αυτό δεν ακούγεται τόσο ιδιαίτερο, κάνει μεγάλη διαφορά στην πράξη. 

 

3.2.10 Διαχωρισμός κώδικα 

 

Εκτός από τη λειτουργία HMR, οι δυνατότητες bundling του Webpack είναι εκτεταμένες. Το Webpack 

μάς επιτρέπει να διαχωρίζουμε τον κώδικα με διάφορους τρόπους. Μπορούμε ακόμη και να 

φορτώσουμε τον κώδικα δυναμικά καθώς εκτελείται η εφαρμογή μας. Αυτό το είδος τεμπέλικης 

φόρτωσης (lazy loading) γίνετεαι ιδιαιτερα πρακτικό, ειδικά για μεγαλύτερες εφαρμογές. Μπορούμε να 

φορτώσουμε τις εξαρτήσεις όπως τις χρειαζόμαστε. 

 

  Ακόμα και οι μικρές εφαρμογές μπορούν να επωφεληθούν από τον διαχωρισμό κώδικα, καθώς 

επιτρέπει στους χρήστες να παίρνουν κάτι χρήσιμο στα χέρια τους πιο γρήγορα. Η απόδοση είναι ένα 

χαρακτηριστικό, τελικά. Γνωρίζοντας τις βασικές τεχνικές αξίζει τον κόπο. 

3.2.11 Λειτουργία watch του Webpack και webpack-dev-server 

 
Ένα καλό πρώτο βήμα προς ένα καλύτερο αναπτυξιακό περιβάλλον είναι η χρήση του Webpack στη 

λειτουργία watch. Αφού ενεργοποιηθεί, εντοπίζει τις αλλαγές που έγιναν στα αρχεία μας και τα 

ανασυντάγει αυτόματα. Το webpack-dev-server (WDS) υλοποιεί τη δική του λειτουργία 

παρακολούθησης και με περισσότερες λειτουργίες. 

 

  Το WDS είναι ένας διακομιστής ανάπτυξης (development server) που τρέχει σε μνήμη, που σημαίνει 

ότι τα περιεχόμενα της δέσμης δεν είναι γραμμένα σε αρχεία, αλλά αποθηκεύονται στη μνήμη. Αυτή 

είναι μια σημαντική διάκριση όταν προσπαθούμε να εντοπίσουμε κώδικα και styles. 

 

  Από προεπιλογή, το WDS ανανεώνει αυτόματα το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης ενώ 

αναπτύσσουμε την εφαρμογή σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να το κάνουμε μόνοι σας. Ωστόσο, 

υποστηρίζει επίσης μια προηγμένη λειτουργία Webpack, Hot Module Replacement (HMR). 

 

  Το HMR επιτρέπει την επισκευή (patch) της κατάστασης του προγράμματος περιήγησης χωρίς πλήρη 

ανανέωση, καθιστώντας την ιδιαίτερα πρακτική με βιβλιοθήκες όπως το React όπου η ανανέωση 

καταστρέφει την κατάσταση της εφαρμογής. 

 

  Το WDS παρέχει μια επαφή που καθιστά δυνατή την επισκευή κώδικα εν πτήσει, ωστόσο για να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την επαφή για τον κώδικα του πελάτη. 

Είναι ασήμαντο για κάτι σαν το CSS, επειδή δεν υπάρχει κατάσταση, αλλά το πρόβλημα είναι πιο 

δύσκολο με τα frameworks και τις βιβλιοθήκες JavaScript. 
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3.3 React 

Η React είναι μια βιβλιοθήκη UI που αναπτύχθηκε στο Facebook για να διευκολύνει τη δημιουργία 

διαδραστικών, καταστατικών (stateful) και επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων UI. Για παράδειγμα, 

το Instagram είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου σε React. 

 

Ένα από τα μοναδικά σημεία πώλησης της είναι ότι δεν εκτελείται μόνο από την πλευρά του πελάτη 

(client side rendering), αλλά μπορεί επίσης να αποδωθεί από τον διακομιστή (server side rendering) και 

να συνεργαστούν μεταξύ τους (isomorphic). 

 

Χρησιμοποιεί επίσης μια ιδέα που ονομάζεται εικονικό DOM (Virtual DOM) που αποδίδει εκλεκτικά τα 

υποδέντρα των κόμβων με βασισμένη σε αλλαγές της κατάστασης (state). Κάνει τη μικρότερη δυνατή 

ποσότητα χειρισμό DOM για να διατηρήσει τα εξαρτήματα της ενημερωμένα. 

 

3.3.1 Τι είναι το εικονικό DOM; 

 
Η React λειτουργεί διαφορετικά από πολλά προηγούμενα front-end JavaScript frameworks με τη 

διαφορά ότι αντί να συνεργάζεται με το DOM του πρόγραμμα περιήγησης, δημιουργεί μια εικονική 

αναπαράσταση του DOM. Με τον όρο εικονική, εννοούμε ένα δέντρο από αντικέιμενα JavaScript που 

αντιπροσωπεύει το πραγματικό DOM. 

 

Ας φανταστούμε ότι έχουμε ένα αντικείμενο που είναι μοντελοποιημένο από ένα άτομο. Έχει κάθε 

σχετικό χαρακτηριστικό που ένα άτομο θα μπορούσε να έχει, και αντικατοπτρίζει την κατάσταση του 

ατόμου. Αυτό κάνει η React με το DOM. 

 

Τώρα ας σκεφτούμε ότι παίρνουμε αυτό το αντικείμενο και του κάναμε κάποιες αλλαγές. Προσθέσαμε 

ένα μουστάκι, ένα δικέφαλο και γαλάζια μάτια. Σε όρους της React, όταν εφαρμόζουμε αυτές τις 

αλλαγές, συμβαίνουν δύο πράγματα. Πρώτα, η React εκτελεί έναν αλγόριθμο “διαφοροποίησης” (diffing 

algorithm), ο οποίος προσδιορίζει τι έχει αλλάξει. Το δεύτερο βήμα είναι η συμφιλίωση (reconciliation), 

όπου ενημερώνει το DOM με τα αποτελέσματα της διαφοροποίησης. 

 

Ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει η React, αντί να πάρει το πραγματικό άτομο και να το ξαναχτίσει όλο 

από την αρχή, θα αλλάξει μόνο το πρόσωπο και τα χέρια. Αυτό σημαίνει ότι εαν είχαμε ένα κείμενο σε 

ένα input στοιχείο και γινόταν μια ενημέρωση (update), το κείμενο θα παραμεινόταν ανενόχλητο, όσο ο 

γονικός κόμβος του input στοιχείου δεν είχε προγραμματιστεί για συμφιλίωση. 

 

Επειδή η React χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο DOM και όχι το πραγματικό, ανοίγει επίσης μια νέα 

δυνατότητα. Μπορούμε να αποδώσουμε αυτό το ψεύτικο DOM από διακομιστή, και έτσι έχουμε React 

προβολές (views) αποδωμένες από διακομιστή. 
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3.3.2 Τι είναι το JSX 

 

Το JSX είναι ένα βήμα προεπεξεργασίας που προσθέτει σύνταξη XML στο JavaScript. Μπορούμε 

σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε την React χωρίς JSX αλλά το JSX κάνει τη React πολύ πιο κομψή. 

 

Ακριβώς όπως XML, οι ετικέτες JSX έχουν ένα όνομα ετικέτας, χαρακτηριστικά και παιδιά. Εάν μια τιμή 

χαρακτηριστικού είναι ενσωματωμένη σε εισαγωγικά, η τιμή είναι μια συμβολοσειρά (string). 

Διαφορετικά, όταν τυλίξουμε την τιμή σε άγκριστρα ({}) και η τιμή είναι η συνημμένη έκφραση 

JavaScript. 

 

  Όπως είναι γραμμένα στην εφαρμογή, όλα τα εξαρτήματα μας έχουν μια μέθοδο render που καθορίζει 

ποια είναι η έξοδος HTML του εξαρτήματος μας. Το JavaScript eXtension, ή πιο συχνά JSX, είναι μια 

επέκταση React που μας επιτρέπει να γράψουμε JavaScript που μοιάζει με HTML. 

 

  Αν και σε προηγούμενα παραδείγματα θεωρήθηκε κακή συνήθεια να συμπεριληφθεί η JavaScript και 

η σήμανση (markup) στον ίδιο τόπο, αποδεικνύεται ότι ο συνδυασμός της προβολής με τη 

λειτουργικότητα καθιστά τον συλλογισμό για την προβολή πιο απλά. 

 

  Για να δούμε τι σημαίνει αυτό, ας φανταστούμε ότι είχαμε ένα εξάρτημα React που αποδίδει μια 

ετικέτα span HTML. Το JSX μας επιτρέπει να δηλώσουμε αυτό το στοιχείο με τρόπο που μοιάζει πολύ 

με το HTML: 

 
class HelloWorld extends React.Component { 
render() { 
return ( 
<span className="text">Hello World!</span> 
); 
} 
} 

 

 

Η mέθοδος render() στο εξάρτημα HelloWorld μοιάζει με να επιστρέφει HTML, αλλά είναι στην 

πραγματικότητα JSX. Το JSX μεταφράζεται σε κανονικό JavaScript κατά το χρόνο εκτέλεσης. Αυτό το 

εξάρτημα, μετά τη μετάφραση, μοιάζει με αυτό: 

 
class HelloWorld extends React.Component { 
render() { 
return ( 
React.createElement( 
'span', 
{ className: 'text' }, 
'Hello World!' 
) 
); 
} 
} 
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Ενώ το JSX μοιάζει με HTML, είναι στην πραγματικότητα απλά ένας τρόπος για να γράψουμε μια 

δήλωση React.createElement(). Όταν αποδίδεται ένα εξάρτημα, προβάλει ένα δέντρο των React 

στοιχείων ή μια εικονική αναπαράσταση των στοιχείων HTML που εξάγει αυτό το εξάρτημα. Η React θα 

καθορίσει στη συνέχεια τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο πραγματικό DOM βάσει αυτής της 

αντιπροσώπευσης των στοιχείων React. Στην περίπτωση του εξαρτήματος HelloWorld, το HTML που 

γράφει το React στο DOM θα μοιάζει με αυτό: 

 
<span class='text'>Hello World!</span> 
 
  Επειδή το JSX είναι JavaScript, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεσμευμένες λέξεις JavaScript. 

Αυτό περιλαμβάνει λέξεις όπως class και for. 

 

  Η React μας δίνει την ιδιότητα className. Το χρησιμοποιούμε στο HelloWorld για να ρυθμίσουμε την 

text κλάση στην ετικέτα h1. Υπάρχουν μερικά άλλα χαρακτηριστικά, όπως το χαρακτηριστικό for σε ένα 

label όπου η React μεταφράζεται σε htmlFor, καθώς η for είναι μια αποκλειστική λέξη. 

 

  Αν θέλουμε να γράψουμε καθαρό JavaScript αντί να βασιζόμαστε σε έναν μεταγλωττιστή JSX, 

μπορούμε απλώς να γράψουμε τη συνάρτηση React.createElement() και να μην ανησυχούμε για το 

επίπεδο αφαίρεσης. Αλλά μας αρέσει το JSX. Είναι ιδιαίτερα ευανάγνωστο με σύνθετα εξαρτήματα 

 

3.3.3 Κάθε εξάρτημα έχει μια ιστορία 

 
Τα ακόλουθα ισχύουν μόνο τα εξαρτήματα κλάσης (αυτά που επεκτείνουν το React.Component).  

 

1. Ορίζουμε ένα πρότυπο για τη React για να δημιουργήσει στοιχείο από τα εξαρτήματα και με αυτόν 

τον τρόπο δίνουμε οδηγίες στη React να το χρησιμοποιήσει κάπου. Για παράδειγμα, μέσα σε μια κλήση 

render ενός άλλου εξαρτήματος, ή με το ReactDOM.render. 

2. Στη συνέχεια, η React δημιουργεί το στοιχείο και του δίνει ένα σύνολο από ιδιότητες (properties) που 

μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό μέσω this.props. 

3. Δεδομένου ότι είναι όλα JavaScript, η μέθοδος constructor θα καλεσθεί (αν είναι ορισμένη). Αυτό είναι 

το πρώτο από αυτό που ονομάζουμε: μέθοδοι του κύκλου ζωής του εξαρτήματος (component lifecycle 

methods). 

4. Η React υπολογίζει το output από τη render μέθοδο (τον κόμβο του εικονικού DOM). 

5. Δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που η React αποδίδει το στοιχείο, η React θα επικοινωνήσει 

με το πρόγραμμα περιήγησης (για λογαριασμό μας, χρησιμοποιώντας το DOM API) για να εμφανίζει τα 

στοιχεία εκεί. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως τοποθέτηση (mounting). 

6. H React στη συνέχεια καλεί μια άλλη μέθοδο κύκλου ζωής, που ονομάζεται componentDidMount. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μέθοδο, για παράδειγμα, να κάνουμε κάτι στο DOM που 

γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο πρόγραμμα περιήγησης. Πριν από αυτή τη μέθοδο κύκλου ζωη΄ς, το DOM 

με τον οπιό συνεργαζόμαστε ήταν όλα εικονικά. 

7. Ορισμένες ιστορίες εξαρτημάτων τελειώνουν εδώ. Άλλα εξαρτήματα αποσυνδέονται (unmount) από 

το DOM του προγράμματος περιήγησης για διάφορους λόγους. Λίγο πριν συμβεί αυτό, η React καλεί 

μια άλλη μέθοδο κύκλου ζωής, componentWillUnmount. 

8. Η κατάσταση κάθε τοποθετημένου στοιχείο μπορεί να αλλάξει. Ο γονέας αυτού του στοιχείου μπορεί 

να επαναποδοθεί (re-render). Και στις δύο περιπτώσεις, το τοποθετημένο στοιχείο μπορεί να λάβει 

διαφορετικά σύνολο ιδιοτήτων. Η μαγεία της React συμβαίνει εδώ και πραγματικά αρχίζουμε και 

χρειαζόμαστε την React σε αυτό το σημείο. 

 

 

Η ιστορία αυτού του εξαρτήματος συνεχίζεται, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να ενημερωθεί η 

κατάσταση του κάθε εξαρτήματος. 
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1. Ένα εξάρτημα μπορεί να χρειαστεί να ξανά εκτελεστεί όταν η κατάσταση του ενημερώνεται ή όταν ο 

γονέας αποφασίσει να αλλάξει τις ιδιότητες που πέρασε στο εξάρτημα. 

2. Αν συμβεί το δεύτερο, η React καλεί μια άλλη μέθοδο κύκλου ζωής, componentWillReceiveProps. 

3. Αν αλλάξει το αντικείμενο κατάστασης ή οι ιδιότητες που περάστηκαν, η React έχει μια σημαντική 

απόφαση να κάνει. Θα πρέπει το εξάρτημα να ενημερωθεί στο DOM; Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

καλεί μια άλλη μέθοδο κύκλου ζωής εδώ, shouldComponentUpdate. Αυτή η μέθοδος στην ουσία είναι 

μια ερώτηση, οπότε αν χρειάζεται να προσαρμόσουμε ή να βελτιστοποιήσουμε τη διαδικασία απόδοσης 

μόνοι μας, θα πρέπει να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση επιστρέφοντας είτε true ή false. 

4. Εάν δεν υπάρχει προσαρμοσμένη μέθοδο shouldComponentUpdate η React προεπιλέγεται σε true 

που είναι πραγματικά αρκετά καλό στις περισσότερες περιπτώσεις. 

5. Αρχικά, η React καλεί μια άλλη μέθοδο κύκλου ζωής σε αυτό το σημείο, componentWillUpdate. Η 

react θα υπολογίσει το νέο output και το συγκρίνει με το τελευταίο αποδομένο output. 

6. Αν η έξοδος είναι ακριβώς η ίδια, η React δεν κάνει τίποτα (δεν χρειάζεται να “μιλήσει” με το 

πρόγραμμα περιήγησης). 

7. Εάν υπάρχει διαφορά, η React παίρνει αυτή τη διαφορά στο πρόγραμμα περιήγησης. 

8. Εν πάση περίπτωση, δεδομένου ότι μια διαδικασία ενημέρωσης έγινε ούτως αλλιώς (ακόμα και εαν 

το output ήταν ακριβώς η ίδια), η React καλεί την τελική μέθοδο κύκλου ζωής, componentDidUpdate. 

 

  Οι μέθοδοι κύκλου ζωής είναι στην πραγματικότητα καταπακτές διαφυγής (escape hatch). Αν δεν 

κάνουμε κάτι ιδιαίτερο (όπως AJAX) μπορούμε να δημιουργήσουμε πλήρεις εφαρμογές χωρίς αυτές. 

Είναι πολύ χρήσιμα για την ανάλυση του τι συμβαίνει στην εφαρμογή και για περαιτέρω βελτιστοποίηση 

της απόδοσης των ενημερώσεων της React.5.3.4 Η React είναι μόνο ένα μέρος του συνόλου 

 

Δεδομένου ότι η React επικεντρώνεται μόνο στην προβολή (view), θα το συμπληρώσουμε με άλλες 

βιβλιοθήκες για να μας δώσει τα κομμάτια που λείπουν όπως AJAX βιβλιοθήκη, development 

περιβάλλον και άλλα. Αυτό παρέχει μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις framework προσεγγίσεις, καθώς 

μας δίνουν πολύ περισσότερα έξω από το κουτί. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν τα πλεονεκτήματα τους 

 

3.4 Λοιπές Εξαρτήσεις 

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εξαρτήσεις για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης (από την ανάκτηση 

δεδομένων και τη διαχείριση των καταστάσεων σε ονομασίες κλάσεων και προσαρμοσμένα 

εξαρτήματα) κυρίως με τη React και το τεράστιο οικοσύστημά της. 

3.4.1 axios 

 
Η axios είναι μία βιβλιοθήκη της JavaScript που χρησιμοποιείται ως HTTP client που είναι βασισμένο σε 

Promises. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές frontend και σε Node.js backend. 

 

  Χρησιμοποιώντας την axios είναι εύκολο να στείλουμε ασύγχρονη αίτηση HTTP σε REST endpoints 

και να εκτελέσουμε λειτουργίες CRUD (Create Read Update Delete). Η βιβλιοθήκη axios μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε απλές εφαρμογές JavaScript ή προηγμένα frameworks όπως το React σε αυτή τη 

περίπτωση. 

 Χρησιμοποιείται για να καλέσουμε κυρίως το API που μας φέρνει τα τραγούδια και την είσοδο/εγγραφή 

στην εφαρμογή. 

3.4.2 classnames 

Ένα βοηθητικό πρόγραμμα για να ενώσουμε classNames υποθετικά. 

 

 Χρησιμοποιείται για την σύνδεση του JavaScript με το CSS για να έχουμε hashed classes. 
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3.4.3 history 

 

Κάθε router δημιουργεί ένα αντικείμενο ιστορικού (history), το οποίο χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί 

την τρέχουσα τοποθεσία και να αποδίδει ξανά τον ιστότοπο όποτε αλλάζει. Τα άλλα στοιχεία που 

παρέχονται από το React Router βασίζονται στη διάθεση αυτού του ιστορικού αντικειμένου μέσω του 

πλαισίου, οπότε πρέπει να αποδίδονται στο εσωτερικό του router. 

 

  Ανεξάρτητα από το είδος του ιστορικού που δημιουργήσουμε, θα καταλήξουμε σε ένα αντικείμενο που 

έχει σχεδόν τις ίδιες ιδιότητες και μεθόδους. 

 

Οι πιο γνωστές ιδιότητες αυτού του αντικειμένου είναι οι εξής: 

 

location 

Η πιο σημαντική ιδιότητα ενός ιστορικού αντικειμένου είναι η τοποθεσία. Το αντικείμενο θέσης 

αντικατοπτρίζει το "πού" είναι η εφαρμογή μας. Περιέχει έναν αριθμό ιδιοτήτων που προέρχονται από 

μια διεύθυνση URL. Αυτά είναι τα pathname, search και hash. 

 

Επιπλέον, κάθε τοποθεσία έχει μια μοναδική ιδιότητα κλειδιού που σχετίζεται με αυτήν. Αυτό το κλειδί 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την αποθήκευση δεδομένων ειδικά για μια τοποθεσία. 

 

Τέλος, μια τοποθεσία μπορεί να έχει μια κατάσταση (state) συνδεδεμένη με αυτήν. Αυτό παρέχει ένα 

μέσο προσάρτησης δεδομένων σε μια τοποθεσία που δεν υπάρχει στη διεύθυνση URL. 

 

push 

Η μέθοδος ώθησης μάς επιτρέπει να μεταβούμε σε μια νέα τοποθεσία. Αυτό θα προσθέσει μια νέα θέση 

στον πίνακα μετά την τρέχουσα θέση. Όταν συμβεί αυτό, οι "μελλοντικές" τοποθεσίες (εκείνες που 

υπάρχουν στον πίνακα μετά την τρέχουσα θέση λόγω χρήσης του κουμπιού "πίσω") θα διαγραφούν. 

 

replace 

Η μέθοδος αντικατάστασης είναι παρόμοια με την ώθηση, αλλά αντί να προσθέσουμε μια νέα θέση, θα 

αντικαταστήσουμε τη θέση με τον τρέχοντα δείκτη. Οι "μέλλοντικές" θέσεις δεν θα διαγραφούν. 

 

Οι ανακατευθύνσεις είναι μια καλή περίπτωση για να χρησιμοποιήσουμε την αντικατάσταση. Αυτό είναι 

που χρησιμοποιεί το εξάρτημα <Redirect> της React Router. 

 

goBack 

Η goBack πηγαίνει πίσω μία σελίδα. Αυτό ουσιαστικά μειώνει τον δείκτη στον πίνακα τοποθεσίας κατά 

ένα. 

 

goForward 

Η goForward είναι το αντίθετο της goBack, προχωρώντας κατα μία σελίδα. Θα λειτουργήσει μόνο όταν 

υπάρχουν "μελλοντικές" τοποθεσίες για να πάει, πράγμα που συμβαίνει όταν ο χρήστης έχει κάνει κλικ 

στο κουμπί "πίσω". 
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go 

Η go είναι ένας πιο ισχυρός συνδυασμός της goBack και goForward. Οι αρνητικοί αριθμοί που θα 

περαστούν στη μέθοδο θα χρησιμοποιηθούν για να μετακινηθούν προς τα πίσω στον πίνακα, και οι 

θετικοί αριθμοί για να προχωρήσει μπροστά. 

 

Χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθήκη React Router. 

3.4.4 immutable 

 

Βιβλιοθήκη JavaScript που παρέχει αμετάβλητη δομή δεδομένων με πολύ αποδοτικές λειτουργίες για 

την εκχώρηση και αναζήτηση τιμών. Τα αμετάβλητα (immutable) δεδομένα δεν μπορούν να αλλάξουν 

όταν δημιουργηθούν, οδηγώντας σε πολύ απλούστερη ανάπτυξη εφαρμογών, χωρίς αμυντική 

αντιγραφή και επιτρέποντας την προηγμένη απομνημόνευση (memoization) και τις τεχνικές ανίχνευσης 

αλλαγών με απλή λογική. Τα μόνιμα δεδομένα παρουσιάζουν ένα μεταλλακτικό API το οποίο δεν 

ενημερώνει τα δεδομένα επιτόπου, αλλά παράγει πάντοτε νέα ενημερωμένα δεδομένα. 

 

Το Immutable.js παρέχει πολλές διατηρούμενες μεταβλητές δομές δεδομένων, όπως: List, Stack, Map, 

OrderedMap, Set, OrderedSet and Record. 

 

  Αυτές οι δομές δεδομένων είναι εξαιρετικά αποδοτικές στις σύγχρονες VM (Virtual Machine) του 

JavaScript, χρησιμοποιώντας τη δομική κατανομή μέσω hash maps tries και των vector tries, 

ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για αντιγραφή ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. 

 

  Χρησιμοποιείται στην αποθήκευση της κατάστασης συμπλεριλαμβανομένων των χρηστών και ειδικά 

των τραγουδιών. 

 

3.4.5 lodash 

 
Η lodash είναι μια βιβλιοθήκη που παρέχει συναρτήσεις χρησιμότητας για κοινές εργασίες 

προγραμματισμού που χρησιμοποιεί το παράδειγμα του συναρτησιακού προγραμματισμού. 

 

Μπορεί να αναλυθεί σε διάφορους κύριους τομείς: 

 

Βοηθητικά προγράμματα: για απλοποίηση κοινών εργασιών προγραμματισμού, όπως ο προσδιορισμός 

του τύπου καθώς και η απλοποίηση των μαθηματικών πράξεων. 

Συνάρτηση: όπως απλούστευση σύνδεσης (binding), στραγγαλισμός (throttling) κλπ. 

Strings: όπως περικοπή, μετατροπή σε κεφαλαία κλπ. 

Array: όπως δημιουργία, διαίρεση, συνδυασμός, τροποποίηση και συμπίεση. 

Συλλογή: iterating, ταξινόμηση, φιλτράρισμα κλπ. 

Αντικείμενο: όπως πρόσβαση, επέκταση, συγχώνευση, προεπιλογή και μετασχηματισμός. 

Seq: όπως αλυσίδα, περιτύλιξη, φιλτράρισμα και testing 

Χρησιμοποιείται σε διάφορα σημεία της εφαρμογής όπου απαιτείται 

 

.3.4.6 moment 

 

Είναι μια βιβλιοθήκη Javascript για την ανάλυση, επικύρωση, χειρισμό, μορφοποίηση και εμφάνιση 

ημερομηνιών και χρόνων.  

 

Χρησιμοποιείται από τη βιβλιοθήκη React Day Picker. 
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3.4.7 prop-types 

 
Βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται στον έλεγχο των τύπων σε χρόνο εκτέλεσης για React 

props και παρόμοια αντικείμενα. 

 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα prop-types για να τεκμηριώσουμε τους τύπους των ιδιοτήτων που 

υποβάλλονται στα εξαρτήματα. Η React θα ελέγξει τις ιδιότητες που υποβλήθηκαν στα εξαρτήματα 

ενάντια σε αυτούς τους ορισμούς και θα προειδοποιήσει σε development περιβάλλον αν δεν ταιριάζουν. 

 

Χρησιμοποιείται σε όλα τα εξαρτήματα για να μην γίνουν ακούσιες πράξεις. 

3.4.8 react-day-picker 

 
Βιβλιοθήκη React που χρησιμοποιείται στο βήμα για διεπαφή όπου ο χρήστης επιλέγει την ημερομηνία 

γέννησης του όταν κάνει την εγγραφή στην εφαρμογή. 

 

3.4.9 react-dom 

 
Βιβλιοθήκη JavaScript όπως υποδηλώνει το όνομα είναι η κόλλα μεταξύ της React και του DOM. Το 

χρησιμοποιούμε μόνο για ένα μόνο πράγμα: τοποθέτηση με το ReactDOM.render(). 

 

3.4.10 react-loadable 

 

Βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται για την διάσπαση κώδικα (code splitting) των εξαρτημάτων. 

 

  Για να αποφύγουμε μεγάλες δέσμες,χρησιμοποιούμε τον διαχωρισμό κώδικα. Ο διαχωρισμός κώδικα 

είναι ένα χαρακτηριστικό που υποστηρίζεται από πακέτα όπως Webpack και Browserify όπου μπορούν 

να δημιουργήσουν πολλαπλές δέσμες που μπορούν να φορτωθούν δυναμικά κατά το χρόνο εκτέλεσης. 

 

  Η διάσπαση κώδικα μας βοηθά φορτίζοντας "τεμπέλικα" μόνο τα πράγματα που απαιτούνται από τον 

πελάτη, η οποία μπορεί να βελτιώσει δραματικά την απόδοση της εφαρμογής μας. Παρόλο που δεν 

έχουμε μειώσει το συνολικό ποσό του κώδικα στην εφαρμογή μας, αποφεύγουμε να φορτώσουμε τον 

κώδικα που ο πελάτης δεν μπορεί ποτέ να χρειαστεί, και να μειώνουμε το ποσό του κώδικα που 

απαιτείται κατά την αρχική φόρτωση. 

3.4.11 react-redux 

 

Βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται για την δέσμευση της Redux με τη React. 

3.4.12 react-router-dom 

 
Βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται για την δέσμευση της React Router με το DOM. 

3.4.13 react-router-redux 
Βιβλιοθήκη JavaScript που χρησιμοποιείται για την δέσμευση της React Router και Redux με κύριο 

σκοπό τον συγχρονισμό της Redux Store. 
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3.4.14 redux 

 
Βιβλιοθήκη JavaScript για την διαχείριση ενός προβλέψιμου δοχείου κατάστασης. 

 

Μας βοηθά να γράφουμε εφαρμογές που συμπεριφέρονται με συνέπεια, εκτελούνται σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα (client, server και native) και είναι εύκολο να γραφούν tests πάνω σε αυτά. Εκτός από 

αυτό, παρέχει μια μεγάλη εμπειρία προγραμματιστών, όπως η επεξεργασία με live κώδικα σε 

συνδυασμό με το time traveling debugger. 

 

 

 

 

Η Redux μπορεί να περιγραφεί σε τρεις βασικές αρχές: 

 

1. Μοναδική πηγή αλήθειας: Η κατάσταση ολόκληρης της εφαρμογής μας αποθηκεύεται σε ένα δέντρο 

αντικειμένων μέσα σε μια μόνο αποθήκη. Αυτό καθιστά εύκολη τη δημιουργία καθολικών εφαρμογών, 

καθώς η κατάσταση από τον διακομιστή μας μπορεί να σειριοποιηθεί και να ενυδατωθεί στον πελάτη 

χωρίς πρόσθετη προσπάθεια κωδικοποίησης. Ένα ενιαίο δέντρο κατάστασης επίσης διευκολύνει την 

εκσφαλμάτωση ή την επιθεώρηση μιας εφαρμογής, μας επιτρέπει επίσης να διατηρήσουμε την 

κατάσταση της εφαρμογής σας σε development, για έναν ταχύτερο κύκλο development. 

 

 

2. Η κατάσταση είναι μόνο για ανάγνωση. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξουμε την κατάσταση είναι να 

εκπέμψουμε μια δράση, δηλαδή ένα αντικείμενο που περιγράφει τι συνέβη. Αυτό διασφαλίζει ότι ούτε οι 

προβολές ούτε οι κλήσεις δικτύου θα γράφονται απευθείας στην κατάσταση. Αντίθετα, εκφράζουν την 

πρόθεση να μεταμορφώσουν την κατάταση. Επειδή όλες οι αλλαγές είναι συγκεντρωμένες και 

συμβαίνουν μία προς μία με αυστηρή σειρά, δεν υπάρχουν διακριτικές συνθήκες αγώνα για να 

προσέξουμε. Καθώς οι ενέργειες είναι απλά αντικείμενα, μπορούν να καταγραφούν, να σειριοποιηθούν, 

να αποθηκευτούν και αργότερα να αναπαραχθούν για σκοπούς εντοπισμού σφαλμάτων ή testing. 

 

3. Οι αλλαγές γίνονται με αγνές συναρτήσεις (pure functions). Για να καθορίσουμε τον τρόπο 

μετασχηματισμού του δέντρου κατάστασης μέσω ενεργειών, γράφουμε αγνούς μειωτήρες (pure 

reducers). Οι μειωτήρες είναι απλώς αγνές συναρτήσεις που λαμβάνουν την προηγούμενη κατάσταση 

και μια ενέργεια και επιστρέφουν την επόμενη κατάσταση. Επιστρέφουμε νέα αντικείμενα κατάστασης, 

αντί να μεταβάλουμε την προηγούμενη κατάσταση. 

3.4.15 redux-saga 

 
Βιβλιοθήκη που έχει ως στόχο κάνουν τις παρενέργειες της εφαρμογής (δηλαδή τα ασύγχρονα 

πράγματα όπως η ανάκτηση δεδομένων και τα ακάθαρτα πράγματα όπως η πρόσβαση στην 

προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης), να είναι εύκολότερα διαχειρίσαμα, να εκτελεστούν 

αποδοτικότερα, να γίνονται ευκολότερα testing και να είναι καλύτερα στην αντιμετώπιση των βλαβών. 

  Το πνευματικό μοντέλο είναι ότι ένα έπος (saga) είναι σαν ένα ξεχωριστό νήμα στην εφαρμογή μας 

που είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για παρενέργειες. Η Redux Saga είναι ένα Redux middleware, το 

οποίο σημαίνει ότι το νήμα μπορεί να ξεκινήσει, να τεθεί σε παύση και να ακυρωθεί από την κύρια 

εφαρμογή με κανονικές δράσεις Redux, έχει πρόσβαση στην πλήρη κατάσταση εφαρμογής της Redux 

και μπορεί επίσης να αποστείλει Redux ενέργειες 

3.4.16 reselect 

 
Βιβλιοθήκη για τη δημιουργία συνθετικών (composable) συναρτήσεων επιλογής (selector). 

Χρησιμοποιείται για τον αποτελεσματικό υπολογισμό των παραγόμενων δεδομένων από τη Redux 

αποθήκη. Μια επιλογή δεν αναπροσαρμόζεται αν δεν αλλάξει μία από τις παράμετρους του. Είναι 

συνθετικοί με την έννοια ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως είσοδος σε άλλες επιλογές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Αρχιτεκτονική 
 

 

4 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η αρχιτεκτονική των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν καθώς και 

γίνεται χρήση διαγραμμάτων για την καλύτερη κατανόηση τους. Επίσης γίνεται επεξήγηση εις βάθος , 

των components και αναλύονται περαιτέρω έννοιες και τεχνικές.  

 

 

4.1 Περιγραφή των Components 
 

Μέσα στον φάκελο data_mining_app έχουμε 4 υποφακέλους, οι οποίοι  ουσιαστικά αποτελούν μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή. Παρακάτω γίνεται ανάλυση των φακέλων καθώς και της λειτουργίας τους. 
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4.2 API 
 
Είναι από τα πιο σημαντικά τμήματα λειτουργίας της εφαρμογής. Μέσα σε αυτό τον φάκελο βρίσκεται ο 

κώδικας ο οποίος δέχεται τα HTTP’s requests από την εφαρμογη-διαχειριστικο και ανάλογα με τη 

ανάγκη που προκύπτει, δημιουργεί το SQL query για να φέρει τα δεδομένα από τη βάση. 

Συγκεκριμένα έχουμε 7 interfaces τα οποία δέχονται ερωτήματα, τα οποία είναι : 

 
Α) 

/api/crawlersDate 
 
Δημιουργεί τα δεδομένα που χρειάζεται ο πίνακας ο οποίος μας δείχνει πληροφορίες σχετικά με το πότε 

ήταν η τελευταία φορά που έτρεξαν οι crawlers μας. 

 
 
Β) 

/api/dynamic 
 
Δημιουργεί τα απαραίτητα δεδομένα για να μεταφερθούν και οπτικοποιηθούν οι πληροφορίες στον 

κεντρικό μας πίνακα. Ο πίνακας αυτός περιέχει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στη βάση δεδομένων. 

Όλα τα δεδομένα δημιουργούνται δυναμικά, ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. 

 
 
Γ) 

/api/initCleanProcess 
 
Γίνεται εκκίνηση της διαδικασίας καθαρισμού των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί από τη διαδικασία 

crawling 

 

 
Δ) 

/api/delete 
 
 
Αναλαμβάνει να διαγράφει δεδομένα από τη βάση, σύμφωνα με την επιλογή του χρήστη. 

 

 
Ε) 

/api/initCrawler 
 
Ξεκινάει την διαδικασία εξόρυξης δεδομένων από τους επιλεγμένους και καορισμένους ιστότοπους. 

 

 
Ζ) 

/api/insert 
 
Δημιουργεί νέες καταχωρήσεις στη βάση δεδομένων μας. 

 
Η) 

/api/update 
 
Αναλαμβάνει να κάνει την αναγκαία ανανέωση ήδη υπάρχων έγγραφών σύμφωνα με την ανάγκη του 
χρήστη. 
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4.2.1 API Class Uml Diagramm 
 
Παρακάτω γίνεται αναπαράσταση της κλάσης API σε class Diagramm 
 

 
 
Αυτά ουσιαστικά είναι τα endpoints που η εφαρμογή διαθέτει  
 
 

4.3 CLEAN_PROCESS  

 
Εδώ βρίσκεται ο κώδικας για τα scripts που τρέχουν , ώστε να γίνει η αφαίρεση διπλότυπων εγγραφών 

μέσα στη βάση. Επίσης πέρα την αφαίρεση διπλότυπων εγγραφών γίνεται και σύγκριση των δεδομένων 

και καταχωρούνται στη νέα βάση τα πιο αξιόπιστα δεδομένα .Άλλη μια λειτουργία είναι πως καθαρίζει 

την εγγραφή πριν καταχωρηθεί στη βάση από κενά κελία, τυχόν λανθασμένες εγγραφές και κάνει ένα 

γενικό έλεγχο αξιοπιστίας των δεδομένων. 

 

Στον φάκελο αυτό βρίσκονται 5 αρχεία. Τα 4 είναι τα αρχεία που εφαρμόζουν την τεχνική αφαίρεσης 

διπλότυπων εγγραφών και καθαρισμού των δεδομένων.  

 

CRON_CLEAN_PEOPLE 

CRON_CLEAN_PERSON_ROLE 

CRON_CLEAN_PLAYS 

CRON_CLEAN_THEATRE 

 

Αυτά τα αρχεία όπως υποδηλώνει και ο τίτλος τους, καθαρίζουν και καταχωρούν δεδομένα σε 

διαφορετικούς πίνακες στη βάση. 

Το αρχικό βήμα είναι να πάρουμε τα δεδομένα που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία. Για να έχουμε 

έλεγχο στο ποια δεδομένα έχουμε επεξεργαστεί καταχωρούμε σε κάθε row ένα flag το οποίο είναι απλά 

ένα βoolean για το αν έχει καταχωρηθεί και επεξεργαστεί στον νέο πίνακα. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε regular expression για αποφύγουμε εγγραφές που δεν είναι σωστές, 

όπως πχ ονόματα κλπ. 

 

Αναφορικά η regex  είναι : 

let regex = /[-!$%€^&*()_+|~=`{}\[\]:";'<>?,.\/]/; 
 

 

Αμέσως μετά τα δεδομένα που πέρασαν τον αρχικό αυτό έλεγχο περνάνε στο δεύτερο βήμα . Γίνεται 

map για κάθε ένα row και μετά κάνουμε map για τα κελιά του . Εφόσον σαν οντότητα όλο το row δεν 

υπάρχει καταχωρημένο στη βάση τότε αποθηκεύεται σα νέα εγγραφή. 
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Στην περίπτωση που η εγγραφή αυτή ήδη υπάρχει, τότε αναλαμβάνει ένας άλλος μηχανισμός. 

Η λειτουργία του έχει ως εξής : 

Αρχικά όλη η εγγραφή μετατρέπεται σε μικρά γράμματα για να γίνει η σύγκριση πιο σωστά. 

Έπειτα εξετάζονται 4 κελιά και συγκρίνονται σχετικά με το μέγεθος της πληροφορίας που φέρουν. Το 

βασικό κλειδί εδώ είναι το regex που χρησιμοποιήσαμε, καθώς γνωρίζουμε πως για να βρίσκεται η 

εγγραφή σε αυτό το σημείο σημαίνει πως έχει αξιόπιστες πληροφορίες. Οπότε όπως αναφέρθηκε 

συγκρίνουμε το μέγεθος της πληροφορίας και αποθηκεύουμε στη βάση την εγγραφή με τις 

περισσότερες πληροφορίες. 

Ακριβώς τη στιγμή πριν γίνει η καταχώρηση στη βάση, υπάρχει ένας επιπλέον μηχανισμός ο οποίος 

λειτουργεί σαν δικλίδα ασφαλείας . Μαζεύει όλες τις εγγραφές που είναι έτοιμες για καταχώρηση και 

ασκεί άλλον ακόμη ένα έλεγχο για διπλοεγγραφές σε περίπτωση που το σύστημα είχε κάποια αστοχία. 

 

 

 
 
result.map(row => { 
    row.name = row.name.replace(/[&\/\\#,+;8211()$~%.'":*?<>{}]/g, '').trim(); 
    testIfInUniqueArray = uniqueArray.findIndex(play => play.name.toLowerCase() 
=== row.name.toLowerCase()); 
    if (testIfInUniqueArray > 1) { 
        if ( 
            row.name.length > uniqueArray[testIfInUniqueArray].name.length || 
            row.date.length > uniqueArray[testIfInUniqueArray].date.length || 
            row.plot.length > uniqueArray[testIfInUniqueArray].plot.length || 
            row.director.length > 
uniqueArray[testIfInUniqueArray].director.length) { 
            uniqueArray.splice(testIfInUniqueArray, 1); 
        } 
    } 
 
    if (testIfInUniqueArray < 0) { 
        uniqueArray.push(row); 
    } 
    connection.query('UPDATE plays SET flag =' + 1 + ' WHERE id = ' + row.id, 
err => { 
        if (err) { 
            throw err; 
        } 
    }); 
 
}); 
let uniq = [...new Set(uniqueArray)]; 
uniq = uniq.filter((thing, index, self) => 
    index === self.findIndex((t) => ( 
        t.name === thing.name 
    )) 
); 
 

 
Το πέμπτο αρχείο είναι το index.js, το οποίο έχει αθροισμένα όλα τα αρχεία που αναλύθηκαν 
παραπάνω. Φαινομενικά απλό, έχει όμως δύο δυνατότητες. 
Η πρώτη είναι πως σχετίζεται με το API μας και επομένως μπορούμε να καλέσουμε τις ιδιότητες του 
μέσω του διαχειριστικού μας. 
Η δεύτερη δυνατότητα είναι πως εναλλακτικά μπορούμε να αναθέσουμε τις λειτουργίες του σε workers η 
cron jobs. 
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Με αυτό τον τρόπο έχουμε μεγαλύτερη και καλύτερη διαχείριση του χρόνου και το κάθε πότε να 
εκτελούνται όλες οι διαδικασίες που αναλυθήκαν ήδη. 
 
 
  

4.4 CMS ( Διαχειριστικό )  
 

 

Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της όλης εφαρμογής και το πιο περίπλοκο από 

θέμα λειτουργικότητας και υλοποίησης κώδικα. Παρακάτω γίνεται πλήρης ανάλυση του κώδικα καθώς 

και των components. Υπάρχουν και ενδεικτικά screenshots  για την απλούστευση κάποιων εννοιών που 

ίσως είναι λίγο « ξένες » λόγω της μικρής σχετικά ύπαρξης της react χρονικά. 

 

Ονοματολογικά έχουμε τα εξής Components : 

 

CleanProcess.js 

DropDown.js 

DropwDownCrawler.js 

FilterSearch.js 

Header.js 

Modal.js 

Search.js 

Table.js 

TableDataCrawlers.js 

 

 

Αναλυτικά έχουμε: 

 

1)  CleanProcess.js 
 

Το συγκεκριμένο component τοποθετεί μέσα στην εφαρμογή μας ένα πίνακα που σαν επιλογή έχει να 

ξεκινήσουμε την διαδικασία καθαρισμού των εγγραφών μας. 

 

Έχει 4 συναρτήσεις: 

crawlerMessage 

Παράγει ένα μήνυμα με σκοπό να το φορτώσει σαν αποτέλεσμα επιτυχημένης η όχι ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας κάθαρσής δεδομένων. 

 

initiateClean 

Με τη σειρά του καλεί το API μας και έπειτα ενεργοποιεί το μήνυμα που αναφέρθηκε παραπάνω 

 

hideCrawlerMessage 

Αποσύρει το μήνυμα από την οθόνη μας 

  

loader 

Με απλή λειτουργικότητα αυτή η συνάρτηση,  προσθέτει μια κλάση στο html  μας η οποία είναι 

απαραίτητη για να εμφανιστεί το μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης. 
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4.4.1 Components Uml Diagramm 
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 DropDown.js 

 

 
Το συγκεκριμένο component τοποθετεί μέσα στην εφαρμογή μας ένα πίνακα που σαν επιλογή τους 

πίνακες στη βάση μας. Με αυτό τον τρόπο ο χρήστης επιλέγει ποιον πίνακα από τη βάση θέλει να 

οπτικοποίησει και αυτός δημιουργείται δυναμικά. 

 

 

 

Έχει 4 συναρτήσεις: 

 

dropdownMenu 

Παράγει το html στοιχείο-πίνακα και προσθέτει σε αυτόν ένα event on click 

ώστε να πυροδοτείται με το κλικ του χρήστη. 

 

handleChange 

Τροφοδοτείται με την επιλογή του χρήστη και αναλαμβάνει να περάσει την επιλογή αυτή στο αρμόδιο 

component μέσω του redux ώστε να ενημερωθεί και ανανεωθεί ο πίνακας. 

 

componentWillReceiveProps 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει το 

component έχει λάβει τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική συνάρτηση αφού όλα τα δεδομένα 

αναπαράγονται ασύγχρονα και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 

  

 

componentWillUnmount 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να ξέρουμε το πότε το 

component μας πρόκειται να βγει από τον παρόν κύκλο ζωής του και πρόκειται να εισέλθει σε νέο με τα 

καινούρια δεδομένα. 

 

 
4.4.2 Class Uml Diagramm 
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2)  DropwDownCrawler.js 
 

Το συγκεκριμένο component τοποθετεί μέσα στην εφαρμογή μας ένα πίνακα που σαν επιλογή έχει να 

ξεκινήσουμε την διαδικασία crawling με την επιλογή μας σε σχέση με τον ιστότοπο που θέλουμε να 

αντλήσουμε δεδομένα. 

 

 

 

Έχει 5 συναρτήσεις: 

 

crawlerMessage 

Παράγει ένα μήνυμα με σκοπό να το φορτώσει σαν αποτέλεσμα επιτυχημένης η όχι ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας άντλησης  δεδομένων καθώς επίσης σε αυτή την περίπτωση μας παρέχει και πληροφορίες 

σχετικά με το πόσες εγγραφές προστέθηκαν στη βάση μας. 

 

dropdownMenu 

 Παράγει το html στοιχείο-πίνακα και προσθέτει σε αυτόν ένα event on click 

ώστε να πυροδοτείται με το κλικ του χρήστη. 

 

handleChange 

Τροφοδοτείται με την επιλογή του χρήστη και αναλαμβάνει να περάσει την επιλογή αυτή στο αρμόδιο 

component μέσω του redux ώστε να ενημερωθεί και ανανεωθεί ο πίνακας. 

  

hideCrawlerMessage 

Αποσύρει το μήνυμα από την οθόνη μας 

 

loader 

Με απλή λειτουργικότητα αυτή η συνάρτηση,  προσθέτει μια κλάση στο html  μας η οποία είναι 

απαραίτητη για να εμφανιστεί το μήνυμα που λαμβάνει ο χρήστης. 

 

 
4.4.3 Class Uml Diagramm 
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4.4.4 Components Uml Diagramm 
 
Παρακάτω γίνεται αναπαράσταση των component Cean_procsess, DropDown, 
DropDownCrawler τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω. 
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3)  FilterSearch.js 
 

Το συγκεκριμένο component τοποθετεί στον ήδη υπάρχων πίνακα, όλα τα φίλτρα που χρειάζεται για να 

κάνει ο χρήστης αναζήτηση στα δεδομένα. Αυτά τα φίλτρα δημιουργούνται δυναμικά ανάλογα με ποιον 

πίνακα έχει διαλέξει ο χρήστης. 

 

 

 

Έχει 4 συναρτήσεις: 

 

componentWillReceiveProps 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει το 

component έχει λάβει τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική συνάρτηση αφού όλα τα δεδομένα 

αναπαράγονται ασύγχρονα και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 

  

componentDidMount 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να ξέρουμε το πότε το 

component μας έκλεισε τον συγκεκριμένο κύκλο ζωής του. 

 

handleChange 

Τροφοδοτείται με την επιλογή του χρήστη και αναλαμβάνει να περάσει την επιλογή αυτή στο αρμόδιο 

component μέσω του redux ώστε να ενημερωθεί και ανανεωθεί ο πίνακας. 

  

dropdownFilters 

Παράγει το html στοιχείο-πίνακα και προσθέτει σε αυτόν ένα event on click 

ώστε να πυροδοτείται με το κλικ του χρήστη. 

 

 

4.4.5 Class Uml Diagramm 
 

  

 
 

 

4)  Header.js 

 

 
Ένα απλό component που επιστρέφει την μπάρα περιήγησης της εφαρμογής. 
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5)  Modal.js 
 

Το συγκεκριμένο component σχετίζεται μόνο με την διαγραφή δεδομένων από τον πίνακα του 

διαχειριστικού μας ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη. Πιο συγκεκριμένα αυτό το component 

δημιουργεί ένα modal το οποίο μας ενημερώνει ότι πρόκειται να διαγράψουμε κάποια δεδομένα και σαν 

πληροφορία μας παρέχει και το id του row που είναι συσχετισμένο με τον πίνακα στη βάση μας. 

 

 

 

Έχει 2 συναρτήσεις: 

 

componentWillReceiveProps 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει το 

component έχει λάβει τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική συνάρτηση αφού όλα τα δεδομένα 

αναπαράγονται ασύγχρονα και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εφαρμογής.

  

 

handleDeleteRow 

Είναι μια συνάρτηση η οποία τροφοδοτείται με το id όπως αναφέρθηκε παραπάνω και μέσω του redux 

μαζεύει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και τις στέλνει στο API  ώστε να γίνει πετυχημένη η 

διαγραφή.   

 

 

4.4.6 Class Uml Diagramm 
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6)  Search.js 
 

Το συγκεκριμένο component σχετίζεται με την αναζήτηση που κάνει ο χρήστης χρησιμοποιώντας λέξεις 

κλειδιά η κάποιο φίλτρο που χρειάζεται στην αναζήτηση του. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό component 

στην εφαρμογή το οποίο επί της ουσίας ανεβάζει κατακόρυφα την αξία των αποθηκευμένων δεδομένων 

μας διότι πλέον ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί με όποιο τρόπο θέλει και να αλλάξει επίσης τα 

δεδομένα όπως τα βλέπει. 

 

 

 

Έχει 6 συναρτήσεις, οι οποίες λόγω της περιπλοκότητας και σημασίας τους θα αποτυπωθούν 

και αναλυθούν και σε screenshots: 

 

componentWillReceiveProps 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει το 

component έχει λάβει τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική συνάρτηση αφού όλα τα δεδομένα 

αναπαράγονται ασύγχρονα και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 

 

if (this.props.data !== nextProps.data) { 
    this.setState({data: nextProps.data,}); 
} 
if (nextProps.reduxDataUserTable) { 
    this.setState( 
        { 
            inputValue:'' 
        }); 
    __callApi('/api/dynamic', { 
        nextOffset: 0, 
        table: nextProps.reduxDataUserTable[0].element 
    }) 
        .then(res => { 
            if (res) { 
                this.setState( 
                    { 
                        data: res.express, 
                        page: { 
                            next: 0 
                        } 
                    }) 
            } 
        }); 
} 
if (nextProps.reduxDataUserFilter && nextProps.reduxDataUserTable && 
    this.props.reduxDataUserFilter !== nextProps.reduxDataUserFilter) { 
    this.setState({disableSearchInput: false}) 
} 
else { 
    this.setState({disableSearchInput: true}) 
} 
  

 

Οπως φαίνεται παραπάνω έχουμε κάποιες συνθήκες που πρέπει να πληρούνται ώστε να λειτουργήσει 

σωστά η συγκεκριμένη συνάρτηση.  
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Πρέπει να υπάρχει συνδυασμός φίλτρων καθώς και η ήδη επιλογή πίνακα από τον χρήστη ώστε να 

αποφέρει τα σωστά δεδομένα. Αν αυτά τα κριτήρια δεν πληρούνται , τότε ορισμένες λειτουργίες της 

εφαρμογής παραμένουν απενεργοποιημένες.  

 

 

 

changeOfsset 

Είναι μια συνάρτηση η οποία διαχειρίζεται τη σελιδοποίηση και ταυτόχρονα ελέγχει αν υπάρχει και λέξη 

προς αναζήτηση , ώστε κάθε φορά να διαμορφώνει δυναμικά τα δεδομένα που στέλνονται στο API. 

Με αυτόν τον τρόπο η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να πηγαίνει μπροστά και πίσω στα 

δεδομένα που κάνει αναζήτηση. 

 

changeOfsset = (flag) => { 
    let filterToSearch; 
    if (this.props.reduxDataUserFilter) { 
        filterToSearch = this.props.reduxDataUserFilter[0].element 
    } 
    let table = this.props.reduxDataUserTable[0].element; 
    const pageNumber = flag ? 
        parseInt(this.state.page.next, 10) + 1 : 
        parseInt(this.state.page.next, 10) - 1; 
    if (pageNumber < 0) return; 
    this.setState({page: {next: pageNumber}}); 
 
    __callApi('/api/dynamic', { 
        nextOffset: pageNumber * 10, 
        table: table, 
        searchValue: this.state.searchValue, 
        searchField: filterToSearch ? filterToSearch : '', 
    }) 
        .then(res => { 
            if (res) { 
                this.setState({data: res.express}) 
            } 
        }); 
}; 
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inputField 

Είναι μια συνάρτηση η οποία αναλαμβάνει να συνδυάσει τα δεδομένα και τα φίλτρα που εισάγει ο 

χρήστης και έπειτα αφού δημιουργήσει ένα αντικείμενο με τις απαραίτητες πληροφορίες τα αποστέλλει 

στο APΙ ώστε να μας παραχθούν σωστά τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει. Αυτή η συνάρτηση 

συνεργάζεται με την changeOfsset που αναλύθηκε παραπάνω, με κοινό σκοπό την σωστή 

τροφοδότηση δεδομένων από και προς τον χρήστη.  

 

inputField = (event) => { 
    if (event) { 
        this.setState({ 
            inputValue: event.target.value 
        }); 
        let filterToSearch; 
        this.props.reduxDataUserInput({searchValue: event.target.value}); 
        if (this.props.reduxDataUserFilter) { 
            filterToSearch = this.props.reduxDataUserFilter[0].element 
        } 
        this.setState({searchValue: event.target.value}); 
 
        __callApi('/api/dynamic', { 
            searchValue: event.target.value, 
            nextOffset: this.state.page.next * 10, 
            searchField: filterToSearch ? filterToSearch : '', 
            table: this.props.reduxDataUserTable[0].element 
        }) 
            .then(res => { 
                if (res) { 
                    this.setState({data: res.express}) 
                } 
            }); 
    } 
    else { 
        this.setState({data: []}) 
    } 
}; 
 

chooseTableMessage 

 

Είναι ένα μήνυμα που ενημερώνει τον χρήστη σε περίπτωση που δεν έχει επιλεγεί πίνακας πως πρέπει 

να κάνει επιλογή από το μενού που του παρέχεται για να ξεκλειδωθούν οι δυνατότητες της εφαρμογής.   

 

handleClick 

Είναι μια συνάρτηση η οποία διαχειρίζεται το ‘κλικ’ του χρήστη ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία 

διαγραφής των επιλεγμένων δεδομένων. Συνδέεται άμεσα με την συνάρτηση  handleDeleteRow. 

 

tableAndPagesShow 

Είναι μια συνάρτηση η οποία στην ουσία εμφανίζει η όχι τον πίνακα με τα δεδομένα. Αν δεν έχει 

επιλεχθεί πίνακας από τον χρήστη τότε ο πίνακας παραμένει απενεργοποιημένος. Ειδάλλως ο πίνακας 

εμφανίζεται και ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στα δεδομένα καθώς και να κάνει αναζήτηση με λέξεις 

η με συγκεκριμένα φίλτρα. 
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4.4.7 Class Uml Diagramm 
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4.4.8 Components Uml Diagramm 
 
Παρακάτω γίνεται αναπαράσταση των component FilterSearch, Modal, 
Search 
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7) Table.js 
 

Το συγκεκριμένο component σχετίζεται με την αναζήτηση που κάνει ο χρήστης χρησιμοποιώντας λέξεις 

κλειδιά η κάποιο φίλτρο που χρειάζεται στην αναζήτηση του. Είναι ένα πάρα πολύ βασικό component 

στην εφαρμογή το οποίο επί της ουσίας ανεβάζει κατακόρυφα την αξία των αποθηκευμένων δεδομένων 

μας διότι πλέον ο χρήστης μπορεί να διαχειριστεί με όποιο τρόπο θέλει και να αλλάξει επίσης τα 

δεδομένα όπως τα βλέπει. 

 

 

 

Έχει 5 συναρτήσεις, οι οποίες λόγω της περιπλοκότητας και σημασίας τους θα αποτυπωθούν 

και αναλυθούν και σε screenshots: 

 

componentWillReceiveProps 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να αναγνωρίζει το 

component έχει λάβει τα νέα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντική συνάρτηση αφού όλα τα δεδομένα 

αναπαράγονται ασύγχρονα και με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία της εφαρμογής. 

 

 

 

actionsTable 

Είναι μια συνάρτηση η οποία δημιουργεί την επιλογή Αποθήκευση και την επιλογή Δημιουργία νέας 

εγγραφής.. 

 

 

handleAddRow 

Είναι μια συνάρτηση η οποία δημιουργεί ένα νέο row πίνακα με κενά τα κελιά του, ώστε να 

καταχωρηθούν νέες πληροφορίες. 

 

handleAddRow = () => { 
    let temoObj = {...this.state.data[0]}; 
 
    for (const [key, columnValue] of Object.entries(temoObj)) { // eslint-
disable-line no-unused-vars 
        temoObj[key] = ''; 
    } 
    this.setState({ 
        data: [temoObj, ...this.state.data] 
    }); 
}; 
 

 

 

 

 

handleChange 

Η συνάρτηση αυτή έχει ρόλο παρατηρητή, καθώς παρατηρεί συνεχώς τις αλλαγές που κάνει ο χρήστης 

στον πίνακα και με κάθε μεταβολή μεταβάλει τον πίνακα. Τα νέα δεδομένα δεν αντικαθιστούν τα αρχικά 

αλλά δημιουργούνται κλώνοι διότι ο τρόπος που λειτουργεί η React απαγορεύει να μεταλλάσσεις τα 

δεδομένα και την αρχική κατάσταση, επομένως δημιουργούνται κλώνοι και με αυτό τον τρόπο δεν 

έχουμε ‘memory leaks’. 
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handleChange = (index, event, type, id) => { 
    const newState = this.state.data.map((item, i) => { 
        if (i === index) { 
            this.setState({ 
                focusIndex: index, 
                focusCell: type, 
                cursorPosition: event.target.selectionStart, 
                rowsToChange: [...this.state.rowsToChange, 
this.state.rowsToChange.indexOf(id) !== -1 ? null : id] 
            }); 
            return {...item, [type]: event.target.value}; 
        } 
        return item; 
    }); 
    this.setState({ 
        data: newState 
    }); 
}; 
 

 

 

handleSaveButton 

Είναι μια συνάρτηση που μεταφέρει όλα τα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν η τροποποιήθηκαν από 

τον πίνακα στο API και έπειτα καταγράφονται στη βάση. 

 

 

hideSuccessMessage 

Είναι μια συνάρτηση η οποία αφαιρεί το μήνυμα επιτυχής καταχώρησης και αποθήκευσης των 

δεδομένων. 

 

 

 

tableHead 

Σε αυτή τη συνάρτηση ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας της κεφαλίδας του πίνακα δεδομένων. Είναι 

ένα component  το οποίο παίρνει σαν είσοδο έναν πίνακα και κρατάει μόνο τις κεφαλίδες των κελιών 

του. Έπειτα σε συνδυασμό με το tableBody που θα αναλυθεί παρακάτω , δημιουργούν δυναμικά τον 

πίνακα. 

 

 

tableBody 

Σε αυτή τη συνάρτηση ξεκινάει η διαδικασία δημιουργίας του σώματος του πίνακα δεδομένων. Η λογική 

πίσω από αυτή την διαδικασία είναι πως αυτό το component είναι ανεξάρτητο και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί παντού και σκοπός του είναι να δημιουργεί πίνακες on the fly.Με αυτό τον τρόπο δε 

χρειάζεται να γνωρίζουμε λεπτομέρειες για τον πίνακα που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό το 

κομμάτι αναγνωρίζει αυτόματα όλες τις ιδιότητες και πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Έτσι δε χρειάζεται 

να γράψουμε κώδικα για κάθε ένα πίνακα που έχουμε στη βάση μας. Με ένα μόνο component έχουμε 

τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε όσους πίνακες θελήσουμε. 

 

tableBody = (returnedRows) => { 
    let tableColumns = []; 
    let tableRows = []; 
    //forEach in all rows 
    returnedRows.forEach((row, index) => { 
            //forEach in a row to get it's columns 
            [row].forEach(columns => { 
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                let inputFieldValue; 
                //for all columns to build the <tr> element 
                for (const [key, columnValue] of Object.entries(columns)) { // 
eslint-disable-line no-unused-vars 
                    inputFieldValue = this.state.data[index][key]; 
                    if(typeof(this.state.data[index][key])==='string' && key 
!== "birthday" && this.state.data[index][key].includes('-') && 
moment(this.state.data[index][key]).isValid() ){ 
                        let newDate = 
moment(this.state.data[index][key])?moment(this.state.data[index][key]):''; 
                        inputFieldValue = 
newDate.isValid()?newDate.format('LLL'):''; 
                    } 
                    if (key === 'flag' && this.state.data[index][key] === null) 
inputFieldValue = 0; 
                    if (key !== 'flag' && this.state.data[index][key] === null) 
inputFieldValue = ''; 
 
                    tableColumns.push( 
                        <td key={shortid.generate()} className="table-body-
column table-columns"> 
                            <input disabled={key === 'id' || key === 
'created_at' || key === 'updated_at'} 
                                   className="form-control" 
                                   autoFocus={this.state.focusIndex === index 
&& this.state.focusCell === key} 
                                   onChange={(e) => this.handleChange(index, e, 
key, row.id)} type="text" 
                                   onFocus={(e) => { 
                                       e.target.selectionStart = 
this.state.cursorPosition; 
                                   }} 
                                   value={inputFieldValue}/> 
                        </td>) 
                } 
            }); 
            tableRows.push( 
                <tr key={shortid.generate()}> 
                    {tableColumns} 
                    <th> 
                        <button type="button" className="btn btn-danger" data-
toggle="modal" data-target="#exampleModal" 
                                onClick={this.sendDataToModal.bind(this, 
row.id, index)}>Delete 
                        </button> 
                    </th> 
                </tr>); 
            tableColumns = []; 
        } 
    ); 
    return tableRows 
} 
 

sendDataToModal 
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Είναι μια συνάρτηση που δέχεται πληροφορίες σχετικά με κελιά και τις οπτικοποίει στον χρήστη για να 

γνωρίζει ποια δεδομένα πρόκειται να διαγραφούν. 

 

4.4.9 Class Uml Diagramm 
 

 

 
 
 

 

8) TableDateCrawler.js 
 

Το συγκεκριμένο component μας δείχνει πληροφορίες σχετικά με το πότε εκκινήσαμε τελευταία φορά 

την διαδικασία crawling 

 

 

Έχει 2 συναρτήσεις, οι οποίες λόγω της περιπλοκότητας και σημασίας τους θα αποτυπωθούν 

και αναλυθούν και σε screenshots: 

 

componentWillMount 

Είναι μια ενσωματωμένη συνάρτηση της React η οποία χρησιμοποιείται για να ξέρουμε το πότε το 

component μας πρόκειται να εισέλθει  σε νέο κύκλο ζωής με τα καινούρια δεδομένα. 

 

 

 

tableBody 

Είναι μια συνάρτηση η οποία δημιουργεί τον πίνακα μέσα στη σελίδα μας. 
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4.4.10 Class Uml Diagramm 
 

 
 

 

4.4.11 Components Uml Diagramm 
 
Παρακάτω γίνεται αναπαράσταση των component Table TableDateCrawler 
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4.5 CRAWLERS  

 

Σε αυτό τον φάκελο έχουμε τον κώδικα που είναι υπεύθυνο για το crawling  των ιστοσελίδων . 

Οι ιστότοποι αυτοί ονομαστικά είναι. 

 

1)Αθηνόραμα 

2)El Culture 

3)To spirto 

 

 

Ο τρόπος που λειτουργούν είναι ο εξής. 

Αρχικά γίνεται ένα http request στη σελίδα που θέλουμε να αντλήσουμε δεδομένα. Μόλις υλοποιηθεί το 

κομμάτι αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να εισέλθουμε στη σελίδα και να αποθηκεύσουμε όλο τον html  

κώδικα της σε μια μεταβλητή. Εφόσον λοιπόν το script μας αποθηκεύσει τα δεδομένα στη μεταβλητή, 

τότε χρησιμοποιούμε μια βιβλιοθήκη της node.js που λέγεται cheerio. Ουσιαστικά είναι η jQuery αλλά 

γραμμένη σε node.js. Με αυτό τον τρόπο κάνουμε επεξεργασία των δεδομένων και μετά τα 

αποθηκεύουμε στη βάση δεδομένων μας. 

 

Ο κώδικας που πραγματοποιεί τα παραπάνω βρίσκεται στα αντίστοιχα  

Athinorma.js, elculture.js, to_spirto.js αρχεία. 

Όλη η υλοποίηση έχει στηριχτεί στην ασύγχρονη τεχνολογία της node.js.Αυτό επιτρέπει την παράλληλη 

διεργασία των συναρτήσεων με το μέγιστο αποτέλεσμα σε θέμα ταχύτητας και χρόνου. 

 

Ένα ακόμα αρχείο που δεν αναφέρθηκε είναι το index.js. 

Το αρχείο αυτό είναι διαχειριστικό και από το API καθώς και με την επιλογή χρόνου με τη χρήση cron 

job.Όπως είναι κατανοητό από εκεί γίνεται ο διαχειρισμός των 3 αρχείων που αναφέρθηκαν παραπάνω 

και είναι ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή. 

 

4.5.1 Components Uml Diagramm 
 
Παρακάτω γίνεται αναπαράσταση του component  Crawlers 
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4.6 Flow chart 
Παρακάτω απεικονίζεται το διάγραμμα ροής το οποίο δείχνει τα διαφορετικά Use cases της εφαρμογής. 
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4.7 Βάση δεδομένων 
 

Παρακάτω θα γίνει ανάλυση του σχήματος της βάσης δεδομένων της εφαρμογής καθώς και θα 

αποτυπωθεί σε Uml Diagramm. 

Η βάση δεδομένων που επιλέχτηκε είναι η mysql. 

Οι βάσεις ουσιαστικά είναι 2, η πρώτη αφορά τα δεδομένα τα οποία είναι ακατέργαστα και πρόκειται να 

υποστούν επεξεργασία. 

Η δεύτερη βάση αφορά δεδομένα τα οποία έχουν περάσει τον έλεγχο διπλών εγγράφων η στοιχείων τα 

οποία δεν είναι προς εκμετάλλευση. 

Οι δύο αυτές βάσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες καθώς τα ιδιά στοιχεία που περιλαμβάνει ο πρώτος 

πίνακας θα περιλαμβάνει και ο δεύτερος αλλά με την επεξεργασία που αναφέρθηκε. 

Ονοματολογικά στην πρώτη βάση έχουμε 

 

1) Plays: 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με τις θεατρικές παραστάσεις. 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 
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Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει ένα ξένο κλειδί το source_id και τα υπόλοιπα είναι εγγραφές που προήλθαν από 
το scrapping. 
2) People: 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει τις 

θεατρικές παραστάσεις. 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 

 
 

 
 
 

Ο συγκεκριμένος πίνακας έχει ένα ξένο κλειδί το play_id και τα υπόλοιπα είναι εγγραφές που προήλθαν από το 
scrapping. 
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3) Sources : 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με τις πηγές από τις οποίες έχει γίνει άντληση των 

δεδομένων. 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 

 

 

 
 
 
 

 
 
4) Theatre : 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με πληροφορίες για το κάθε ένα θέατρο 

ξεχωριστά. 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 
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Ονοματολογικά στην δεύτερη βάση έχουμε 

 

1) People_clean : 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό που απαρτίζει τις 

θεατρικές παραστάσεις. Η διαφορά σχετικά με τον πρώτο πίνακα που αναφέρθηκε παραπάνω είναι 

πως αυτός ο πίνακας περιέχει τα επεξεργασμένα δεδομένα. 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 
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2) Theatres_clean : 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με πληροφορίες για το κάθε ένα θέατρο 

ξεχωριστά. . Η διαφορά σχετικά με τον πρώτο πίνακα που αναφέρθηκε παραπάνω είναι πως αυτός ο 

πίνακας περιέχει τα επεξεργασμένα δεδομένα. 

 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Μεταπτυχιακή Διατριβή Νίκος Μακρυγιαννάκης 

 
 

Web crawler   application for categorization and data extraction in a data warehouse 
                                                                                                                                                                          57 

 

 
 
 
 
3) Theatric_Plays: 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με τις θεατρικές παραστάσεις. Η διαφορά σχετικά 

με τον πρώτο πίνακα που αναφέρθηκε παραπάνω είναι πως αυτός ο πίνακας περιέχει τα 

επεξεργασμένα δεδομένα. 

 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω 
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5) Person_play_role_clean: 

 

Είναι πίνακας που περιλαμβάνει τα δεδομένα σχετικά με τον κάθε άνθρωπο σε μια θεατρική παράσταση 

και περιέχει δεδομένα σχετικά με τον ρόλο του σε αυτή. 

 

Η απεικόνιση του διαγράμματος είναι η παρακάτω 
 

 
 
Αυτός ο πίνακας αποτελείται από άθροισμα δεδομένων διαφορετικών πινάκων. 
Υπάρχουν 2 ξένα κλειδιά τα οποία είναι 
 
Play_id 
Person_id 
Role_id 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  Συμπεράσματα 

 

5.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των συμπερασμάτων που προκύψαν έπειτα από την υλοποίηση 

της εφαρμογής αυτής καθώς και της τεχνικής εξαγωγής δεδομένων από διαφορετικές ιστοσελίδες. 

Επίσης θα αναφερθούν διάφοροι περιορισμοί που προέκυψαν και θα γίνει εκτενής  ανάλυση σε 

μελλοντικές επεκτάσεις και τεχνολογίες της εφαρμογής. 

 

 

5.2 Γνώση που αποκόμισα 

Data mining 

Μέσα από αρκετές δοκιμές και αρκετή ανάλυση τόσο της θεωρίας όσο και στην πράξη, έγινε καλύτερη 

κατανόηση του αντικείμενου της εξόρυξης δεδομένων. Είναι σαφώς ένας πολύ ενδιαφέρων κλάδος, ο 

οποίος αρχίζει και αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εξόρυξη 

δεδομένων αν χρησιμοποιηθεί σωστά παρέχει μεγάλη δύναμη και γνώση σε αυτόν που την ασκεί. Μέσα 

από πολλά άρθρα που είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο, αναφέρεται πόσο διαδεδομένη είναι η εξόρυξη 

δεδομένων και πόσο σημαντική είναι η περαιτέρω εξέλιξη του. 

Η γνώση που αποκομίστηκε δεν περιορίζεται μόνο στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για να είναι 

επιτυχής η εξόρυξη δεδομένων, οι οποίες αναλύονται και παρακάτω. 

Έγινε βαθύτερη κατανόηση των δεδομένων και των πληροφοριών που υπάρχουν σε όλη την έκταση 

του διαδικτύου. Πως δηλαδή είναι δομημένα και κατανεμημένα σε μια ιστοσελίδα και πως εντέλει αυτή η 

δομή των δεδομένων μπορεί να επηρεάσει άμεσα η έμμεσα την παροχή πληροφοριών σε όποιον 

επιλέξει να την αναζητήσει. Ενδιαφέρων επίσης είναι και ο τρόπος που κάθε ιστοσελίδα επιλέγει να 

κάνει την οπτικοποίηση των πληροφοριών της.  

 

 

Ασύγχρονη τεχνολογία nodeJs  ASSYNC-AWAIT 

Πολύ σημαντικό κομμάτι στην υλοποίηση της εφαρμογής. Έπειτα από αρκετή ανάλυση και έρευνα , 

διαπιστώθηκε ότι ο καλύτερος τρόπος εναλλαγής ιστότοπων και άντλησης των δεδομένων τους είναι η 

σωστή διαχείριση του χρόνου και της ταχύτητας. 

 

Ο καλύτερος τρόπος να περατωθεί είναι η εκμετάλλευση της τεχνολογίας παράλληλων  εργασιών. Μέσα 

από αυτή τη τεχνολογία είναι βέβαια πολύ πιο γρήγορη η όλη διαδικασία αλλά παράλληλα αυξάνεται και 

ο βαθμός υλοποίησής και διαχείρισής τους. 

Χρειάζεται αρκετός χρόνος να οργανωθεί σωστά ένα σύστημα που να λειτουργεί σωστά και να 

εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα παράλληλα νήματα που δημιουργούνται. Σίγουρα όμως το αποτέλεσμα 

μας επιβραβεύει, καθώς πρόκειται έπειτα για ένα ολοκληρωμένο σύστημα απόλυτα ελεγχόμενο  και 

διαχειριστικό, το οποίο βασικό πρότυπό του είναι η ταχύτητα. 

 

 

Εξαγωγή δεδομένων  

Μέσα από αυτή την πρόκληση, αναδυθήκαν αρκετά προβλήματα, σκέψεις και συμπεράσματα. Αυτοί οι 

συλλογισμοί προκύπτουν από την διαφοροποίηση της κάθε ιστοσελίδας ξεχωριστά. 

Ο σωστός τρόπος  αντιμετώπισης είναι η παραδοχή πως πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε ιστοσελίδα 

σαν ξεχωριστή οντότητα. Υπάρχουν βάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν γέφυρα μεταξύ 

τους. Αυτό αφορά κυρίως λειτουργίες σε επίπεδο προγραμματισμού. Στο μεγάλο κομμάτι τους όμως 

δυστυχώς προέκυψε πως δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί crawler που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε πολλούς διαφορετικούς ιστότοπους. Ξεφεύγουμε επομένως από την έννοια abstract components και 

καταλήγουμε σε μια πιο συγκαταβατική ενδιάμεση λύση. 
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Βάσεις δεδομένων 

Με την υλοποίηση της εφαρμογής, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα όσων αφορά την βάση 

δεδομένων MySQL. Οι ανάγκες που προέκυψαν εμπλούτισαν σε μεγάλο βαθμό τις γνώσεις πάνω στο 

αντικείμενο αυτό. Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη βάση τόσο για την ταχύτητά της καθώς και για την σχετικά 

απλή ενσωμάτωσή της. Φυσικά η απλή ενσωμάτωση της δεν παρακάμπτει το γεγονός πως 

χρησιμοποιήθηκαν αρκετά ανεπτυγμένες πτυχές της και δημιουργήθηκαν αρκετά περίπλοκα (queries ) 

ερωτήματα στη βάση για την περάτωση της εφαρμογής. 

Μέσα από όλες τις διαδικασίες αυτές αναπτύχθηκε αρκετά η οικειότητα με το περιβάλλον της MySQL. 

 

 

Scalability 

Όσων αφορά την MySQL για τις προσωρινές ανάγκες τις εφαρμογής ήταν ιδανικός υποψήφιος. Σε θέμα 

επέκτασης υπολείπεται με άλλες βάσεις δεδομένων, διότι έχει ένα όριο που μπορεί να αποδίδει στο 

μέγιστο βαθμό της. Επομένως ιδανικά μέσα από την γνώση που αποκόμισα θα είναι στο μέλλον να 

αντικατασταθεί από μία NoSQL βάση δεδομένων που μπορεί να προσεφέρει καλύτερη ταχύτητα και να 

έχει μεγαλύτερη επεκτασιμότητα σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων.  

Επίσης κάποια άλλα θετικά που θα προκύψουν είναι πως η NoSQL βάσεις έχουν δυναμικό σχήμα που 

σημαίνει ότι το σχήμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα τις ανάγκες χωρίς αυτό να επηρεάσει τα υπάρχων 

δεδομένα. 

Άλλο ένα θετικό είναι πως δεν χρειάζεται διαχειριστής βάσης καθώς έχει ένα αρκετά  user-friendly 

περιβάλλον και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από προγραμματιστές αλλά και από διαχειριστές βάσεων. 

Σαν τέτοιο παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί το γραφικό περιβάλλον Mongo Chef.Σε τέτοια βάση 

δεδομένων είναι τέτοιος ο τρόπος δόμησης και λειτουργίας της που μπορούν να προστεθούν νέα κελιά 

η πεδία χωρίς να επηρεαστούν τα ήδη υπάρχοντα η ακόμα να επηρεαστεί και η ταχύτητα της βάσης. 

Για να γίνει η μετάβαση σε μια τέτοια βάση δεδομένων θα πρέπει φυσικά να γίνει σημαντικό refactor σε 

queries καθώς και σε κομμάτια κώδικα που διαχειρίζονται την επικοινωνία με την βάση δεδομένων. 

 

   

 

Express.js 

Χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό τεχνολογιών node.js – react δημιουργήθηκε η ανάγκη 

χρησιμοποίησης μιας ακόμα τεχνικής, ώστε να υπάρχει σωστή συνεργασία των εκάστοτε components. 

Μέσα από το express.js έμαθα τι ανάγκες καλύπτει και πως ακριβώς χρησιμοποιείται . Μία πολύ 

ενδιαφέρων τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως στον κόσμο της node.js. 

Με την επιτυχή ενσωμάτωση της στην εφαρμογή, χρησιμοποιήθηκε αρκετά και κατανοήθηκε η έννοια 

middleware το οποίο πρόκειται για τον δίαυλο επικοινωνίας μέσα στην εφαρμογή μεταξύ της βάσης 

δεδομένων και της οπτικής πλευράς του χρήστη. 

 

 

React / redux 

Με τη βοήθεια αυτών των νέων τεχνολογιών, η δημιουργία του διαχειριστικού έγινε με πιο δομημένο 

τρόπο με γνώμονα την ταχύτητα της εφαρμογής, την ευκρίνεια του κώδικα καθώς και την 

επεκτασιμότητά του. 

Καθοριστικό κομμάτι της εφαρμογής είναι τα components τα οποία έχουν κοινή δόμηση μεταξύ τους 

λόγω των περιορισμών της react επομένως η γνώση δεν μένει εγκλωβισμένη στον δημιουργό αλλά 

μπορεί εύκολα να μοιραστεί και σε άλλους προγραμματιστές όλο το codebase. 

 

Η δυνατότητα να καταφέρεις να στήσεις ένα πολύ μεγάλο Project το οποίο αποτελείται από πολύ 

μικρότερα και να δομήσεις σωστά τα αρχεία σου ώστε να είναι ευανάγνωστα και συντηρήσιμα και από 

άλλους ανθρώπους και να μην χάνουνε την ταυτότητά τους . 

 

 

Διπλότυπα δεδομένα 

Επίσης έμαθα τα όρια που υπάρχουν στην εξαγωγή δεδομένων και τις δυσκολίες στο σωστό καθαρισμό 

και αφαίρεσης δεδομένων που δεν χρειαζόμαστε ή που είναι διπλές εγγραφές η γενικώς δεδομένα που 

δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να τα εκμεταλλευτούμε. 
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5.3 Μελλοντικές επεκτάσεις 

Μέσα από την οπτική της περαιτέρω ανάπτυξής της εφαρμογής , θα αναλυθούν μερικά τμήματα που θα 

μπορούσαν στο μέλλον να ανεβάσουν την λειτουργικότητα της εφαρμογής καθώς και την χρησιμότητα 

και απόδοσής της.  

 

Οι επεκτάσεις ονομαστικά είναι: 

 

1) Μηχανική μάθηση - Machine learning 

2) Big data 

3) Big Data Clustering 

4) NoSQL databases 

     α) Mongo DB   

     β) Redis 

5) Microservices 

 

 

Παρακάτω γίνεται μία περιγραφή των επεκτάσεων που αναφέρθηκαν και στο τέλος θα αναλυθεί το πως 

μπορεί στο μέλλον να επωφελήσει την εφαρμογή. 

 

 

5.3.1  Μηχανική μάθηση - Machine learning 

 

 

Πώς λειτουργεί η μηχανική μάθηση 

Οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης συχνά κατηγοριοποιούνται ως υπό επίβλεψη ή χωρίς εποπτεία. Οι 

εποπτευόμενοι αλγόριθμοι απαιτούν από έναν επιστήμονα δεδομένων ή από έναν αναλυτή δεδομένων 

με δεξιότητες μηχανικής μάθησης να παρέχουν τόσο εισροή όσο και επιθυμητή παραγωγή, εκτός από 

την παροχή σχολίων σχετικά με την ακρίβεια των προβλέψεων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 

αλγορίθμου. Οι επιστήμονες δεδομένων προσδιορίζουν ποιες μεταβλητές ή χαρακτηριστικά, το μοντέλο 

πρέπει να αναλύσει και να χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει προβλέψεις. Μόλις ολοκληρωθεί η 

εκπαίδευση, ο αλγόριθμος θα εφαρμόσει όσα αποκτήθηκαν σε νέα δεδομένα. (Ian Goodfellow 2016). 

 

Οι μη επιτηρούμενοι αλγόριθμοι δεν χρειάζεται να εκπαιδευτούν με τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αντ 

'αυτού, χρησιμοποιούν μια επαναληπτική προσέγγιση που ονομάζεται βαθιά μάθηση για την 

ανασκόπηση των δεδομένων και για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι μη ελεγχόμενοι αλγόριθμοι 

εκμάθησης - που ονομάζονται επίσης νευρωνικά δίκτυα - χρησιμοποιούνται για πιο σύνθετες εργασίες 

επεξεργασίας από τα εποπτευόμενα συστήματα μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης 

εικόνας, της ομιλίας σε κείμενο και της δημιουργίας φυσικών γλωσσών. Αυτά τα νευρωνικά δίκτυα 

λειτουργούν συνδυάζοντας μέσω εκατομμυρίων παραδειγμάτων δεδομένων εκπαίδευσης και αυτόματα 

εντοπίζοντας συχνά λεπτές συσχετίσεις μεταξύ πολλών μεταβλητών. Μόλις εκπαιδευτεί, ο αλγόριθμος 

μπορεί να χρησιμοποιήσει την τράπεζα των ενώσεών του για την ερμηνεία νέων δεδομένων. Αυτοί οι 

αλγόριθμοι έγιναν εφικτοί μόνο στην εποχή των μεγάλων δεδομένων, καθώς απαιτούν τεράστιες 

ποσότητες δεδομένων εκπαίδευσης. 

 

 

 

5.3.2  Big Data 

 

Ο όρος "μεγάλα δεδομένα" αναφέρεται στη συλλογή όλων αυτών των δεδομένων και στην ικανότητά 

μας να τα εκμεταλλευτούμε σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Πώς λειτουργεί το Big Data; 

 

Συγκρίνοντας περισσότερα σημεία δεδομένων, αρχίζουν να εμφανίζονται σχέσεις που προηγουμένως 

ήταν κρυμμένες και αυτές οι σχέσεις μας επιτρέπουν να μαθαίνουμε και να λαμβάνουμε πιο έξυπνες 

αποφάσεις. Πιο συνηθισμένα, αυτό γίνεται μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει τη δημιουργία 

μοντέλων, βάσει των δεδομένων που συλλέγουμε, και στη συνέχεια με προσομοιώσεις, τροποποιώντας 

την αξία των σημείων δεδομένων κάθε φορά και παρακολουθώντας τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει 

τα αποτελέσματά μας. Αυτή η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη - η σημερινή προηγμένη τεχνολογία 

ανάλυσης θα τρέξει εκατομμύρια από αυτές τις προσομοιώσεις, μικροαλλαγές όλων των πιθανών 

μεταβλητών έως ότου βρει ένα μοτίβο - ή μια διορατικότητα - που βοηθά στην επίλυση του 

προβλήματος στο οποίο εργάζεται. Jiawei, H. (2000) 

 

Τα Big Data χρησιμοποιούν συχνά αναλύσεις αιχμής που περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη και 

μηχανική μάθηση. Με τη διδασκαλία υπολογιστών για να προσδιορίσουν τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα 

δεδομένα - για παράδειγμα, μέσω της αναγνώρισης εικόνας ή της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας - 

μπορούν να μάθουν να εντοπίζουν τα πρότυπα πολύ πιο γρήγορα και αξιόπιστα από ό, τι οι άνθρωποι. 

 

 

5.3.3  Big Data Clustering 

 

 

Clustering 

 Είναι η ομαδοποίηση ενός συγκεκριμένου συνόλου αντικειμένων που βασίζονται στα χαρακτηριστικά 

τους, συγκεντρώνοντάς τα ανάλογα με τις ομοιότητές τους. Όσον αφορά την εξόρυξη δεδομένων, αυτή 

η μεθοδολογία χωρίζει τα δεδομένα που εφαρμόζουν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο σύνδεσης, ο οποίος 

είναι ο πλέον κατάλληλος για την επιθυμητή ανάλυση πληροφοριών. dataonfocus (2015). 

 

 

5.3.4  NoSQL databases 

 

Τα συστήματα NoSQL αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα με τρόπους που επιτρέπουν την 

υψηλή επιχειρησιακή ταχύτητα και μεγάλη ευελιξία εκ μέρους των προγραμματιστών. Πολλοί 

αναπτύχθηκαν από εταιρείες όπως το Google, το Amazon, το Yahoo και το Facebook που αναζητούσαν 

καλύτερους τρόπους αποθήκευσης περιεχομένου ή δεδομένων επεξεργασίας για τεράστιους 

ιστότοπους. Σε αντίθεση με τις βάσεις δεδομένων SQL, πολλές βάσεις δεδομένων του NoSQL μπορούν 

να κλιμακωθούν οριζόντια σε εκατοντάδες ή χιλιάδες διακομιστές. Shashank Tiwari (2011)  

 

 

Mongo DB   

 

 

Το MongoDB είναι μια βάση δεδομένων που βασίζεται σε έγγραφα και είναι ανοιχτού κώδικα, ένα είδος 

βάσης δεδομένων NoSQL. Ως βάση δεδομένων NoSQL, το MongoDB αποφεύγει τη δομή που βασίζεται 

σε πίνακες σχεσιακής βάσης δεδομένων για να προσαρμόσει τα έγγραφα τύπου JSON που έχουν 

δυναμικά σχήματα που ονομάζει BSON. 

 

Αυτό καθιστά την ενσωμάτωση δεδομένων για συγκεκριμένους τύπους εφαρμογών ταχύτερη και 

ευκολότερη. Το MongoDB είναι κατασκευασμένο για την επεκτασιμότητα, την υψηλή διαθεσιμότητα και 

την απόδοση από την υλοποίηση ενός μόνο διακομιστή σε μεγάλες και σύνθετες υποδομές πολλαπλών 

τοποθεσιών. 
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Redis 

 

Το Redis (REmote Dctionary Server) είναι μια βάση δεδομένων μνήμης, βασικής αξίας, κοινώς 

αναφερόμενη ως διακομιστής δομής δεδομένων. Μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ του Redis και 

άλλων βάσεων δεδομένων βασικής αξίας είναι η ικανότητα του Redis να αποθηκεύει και να χειρίζεται 

τύπους δεδομένων υψηλού επιπέδου. Αυτοί οι τύποι δεδομένων είναι βασικές δομές δεδομένων (λίστες, 

χάρτες, σύνολα και ταξινομημένα σύνολα) τα οποία οι περισσότεροι προγραμματιστές γνωρίζουν. Η 

εξαιρετική απόδοση, η απλότητα και η ατομική χειραγώγηση των δομών δεδομένων του Redis 

προσφέρονται για την επίλυση προβλημάτων που είναι δύσκολα ή δεν λειτουργούν καλά όταν 

υλοποιούνται με παραδοσιακές σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Philip Shon (2014) 

 

 

5.3.5  Microservices 

 

Αυτός ο τύπος αρχιτεκτονικής είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού, ιστού ή 

κινητής τηλεφωνίας ως σουίτες ανεξάρτητων. Αυτές οι υπηρεσίες δημιουργούνται για να εξυπηρετούν 

μόνο μία συγκεκριμένη επιχειρηματική λειτουργία, όπως: διαχείριση χρηστών, ρόλοι χρηστών, καλάθι 

ηλεκτρονικού εμπορίου, μηχανή αναζήτησης, συνδέσεις κοινωνικών μέσων κ.λπ. Επιπλέον, είναι 

ανεξάρτητες το ένα από το άλλο, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να γραφτούν διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού και χρήση διαφορετικών αποθηκευτικών δεδομένων. Η κεντρική διαχείριση είναι 

σχεδόν ανύπαρκτη και οι microservices χρησιμοποιούν ελαφριά API HTTP, REST ή Thrift για 

επικοινωνία μεταξύ τους. 

 

 

5.4 Συσχέτιση Περιορισμών – Μελλοντικές επεκτάσεις 
 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των περιορισμών που υπήρξαν στην εφαρμογή και πως αυτοί οι 

περιορισμοί σχετίζονται με τις μελλοντικές επεκτάσεις. 

 

5.4.1  Ανάλυση Παραγόντων 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε η MySQL σαν βάση δεδομένων, διότι 

ήταν γνώριμο το περιβάλλον της και η ταχύτητα της καλύπτει τις ανάγκες της εφαρμογής. Ιδανικά μια 

NoSQL βάση θα ήταν μια μελλοντική καλή αντικατάσταση τόσο για τον τρόπο λειτουργίας της, όσο και 

για την επεκτασιμότητά της σε πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων. Επίσης η αποθήκευση των δεδομένων σε 

μια NoSQL βάσης με τη μορφή αντικειμένων καθιστά ακόμα πιο εύκολο το έργο των περίπλοκων 

ερωτημάτων στη βάση και ίσως μειώσει και τον χρόνο περάτωσης τους. 

 

Άλλος ένας περιορισμός θα μπορούσαμε να πούμε είναι η ίδια η γλώσσα προγραμματισμού που 

χρησιμοποιήθηκε για να αναπτυχθεί το backend  κομμάτι της εφαρμογής το οποίο ουσιαστικά είναι 

υπεύθυνο να επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων και να ‘σερβίρει’ τα δεδομένα στον χρήστη. Επιλέχτηκε 

η node.js για την ταχύτητά της και την δυνατότητα του ασύγχρονου προγραμματισμού καθώς επίσης και 

για το λόγο τον οποίο ότι υπήρχε ήδη ένα επίπεδο κατανόησης της λειτουργίας της και χρησιμοποίησης 

διαφόρων προχωρημένων τεχνικών της.  

 

Αυτές τις δυνατότητες και ακόμα περισσότερες τις κατέχει άλλη μια γλώσσα η οποία είναι αρκετά πιο 

γρήγορη σε απόδοση και είναι πιο low level γλώσσα συγκριτικά με την node.js. Ο λόγος για την γλώσσα 

προγραμματισμού που αναπτύχθηκε από την ίδια την Google, την Golang. 

 

H Golang είναι πολύ αποδοτική γλώσσα και από τις πιο γρήγορες αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. 

Ο λόγος που δεν επιλέχτηκε εξαρχής η Golang είναι η περιπλοκότητας της όσων αφορά πιο 

προχωρημένα ζητήματα τα οποία σίγουρα θα επιβράδυναν την κατασκευή όλης της εφαρμογής. Είναι 

φυσικά μια γλώσσα που έχει αποδείξει την αξία της στον χώρο, όμως δεν υπήρχε επαρκής χρόνος να 

γίνει η εκμάθηση της και έπειτα η σωστή εφαρμογή της στην υλοποίηση της εργασίας. 
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5.5 Σύνοψη – Όραμα 

 
Με τις τεχνολογίες που αναλύθηκαν παραπάνω, μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός τους στην εφαρμογή 

μας. Με αυτό τον τρόπο θα αποκτήσει άλλο υπόβαθρο και αυξάνεται ραγδαία η δύναμη και η 

λειτουργικότητα της. 

Πιο αναλυτικά μπορεί να γίνει ανάπτυξη machine learning σε επίπεδο του crawling. Αυτό σημαίνει πως 

θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουν αναφερθεί και έτσι θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί ένας έξυπνος αλγόριθμος ο οποίος θα εισχωρεί σε διαφορετικούς ιστότοπους κάθε φορά. 

Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να μάθει να διαβάζει κάθε φορά το δέντρο html της ιστοσελίδας και να 

προσαρμόζεται σε αυτή. Άμεσο αντίκτυπο αυτό θα είχε την δημιουργία ενός και μόνο αλγόριθμου ικανό 

να διαχειριστεί σχεδόν την πλειοψηφία των ιστοσελίδων. Φυσικά αυτή η τεχνολογία θα επηρέαζε και τα 

δεδομένα μας, καθώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε έξυπνο αλγόριθμο ο οποίος θα μάθαινε με 

τον καιρό το είδος των δεδομένων που θέλουμε να απορρίπτουμε και με αυτό τον τρόπο θα γινόταν 

αυτόματα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αφαίρεσης δεδομένων που ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε. 

Η χρησιμοποίηση του machine learning θα είχε θεαματική αλλαγή στον όγκο των πληροφοριών που θα 

λαμβάναμε. Εφόσον πλέον θα έχει εξαλειφθεί το πρόβλημα της δημιουργίας crawler για κάθε ιστότοπο 

ξεχωριστά, τότε τα δεδομένα που θα λαμβάναμε θα ήταν απλά ακατάπαυστα. Τόσο μεγάλος ο όγκος θα 

είναι που θα χρειαστούμε τελείως διαφορετικό σύστημα διαχείρισης αυτών. 

Επομένως μπαίνουμε στον τομέα του Big Data και επιλογής φυσικά και διαφορετικής προσέγγισης σε 

βάση δεδομένων καθώς και στην οργάνωση τους και διαμοιρασμό τους , ίσως με ένα κοινό σύστημα. 

Παραδείγματα είναι όπως η Mongo db, redis , clustering.Με αυτές τις τεχνολογίες είναι πιο εφικτή και 

αποτελεσματική η διαχείριση της τεράστιας ποσότητας δεδομένων. 

Επομένως με οπλοστάσιο πλέον τον τεράστιο αυτό όγκο δεδομένων και ενός καλού τρόπου διαχείρισης 

τους, η εφαρμογή μας μπορεί να εξελιχτεί ακόμα περισσότερο σε δυνατότητες και λειτουργίες .Πέραν 

του διαχειριστικού και της δυνατότητας εκκίνησης λειτουργιών crawling , data deduplication θα 

μπορούσε να αποκτήσει μια νέα ταυτότητα. Θα μπορούσε να εξελιχτεί σε μια ζωντανή βιβλιοθήκη που 

συνέχεια εξελίσσεται και αυτοοργανώνεται και είναι πλήρως ελεγχόμενη από τον χρήστη της. Με αυτό 

τον τρόπο θα τροφοδοτεί με δεδομένα τόσο σε ανθρώπους όσο και σε άλλους ιστότοπους καθώς και σε 

άλλες εφαρμογές που θα μπορούσαν να επικοινωνούν μαζί της σε επίπεδο API. 

Ο τρόπος να υλοποιηθεί αυτό το όραμα είναι με την αφομοίωση των microservices , έτσι ώστε να 

υπάρχει η σωστή αρχιτεκτονική και δόμηση του κώδικα και όχι μόνο. Με την απομόνωση των 

δυνατοτήτων θα μπορεί να γίνει και διαφορετική χρήση τεχνολογιών εκεί που υπάρχει συγκεκριμένη 

ανάγκη. 
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