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Περίληψη
Ο παγκόσμιος ιστός έχει αλλάξει ριζικά σχεδόν όλα τα πεδία που διαμορφώνουν τις κοινωνίες
των λαών. Ένα από τα πιο ραγδαίως αναπτυσσόμενα, και με μεγάλη επίδραση στις κοινωνίες,
προϊόντα του παγκόσμιου ιστού αποτελούν τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία παίζουν  καθοριστικό
ρόλο στην οργάνωση και την διάδοση πληροφορίας. Η εξέλιξη και η αξιοποίηση σύγχρονων
τεχνολογιών  του  διαδικτύου  οδήγησαν  στην  δημιουργία  ιστότοπων  πραγματικού  χρόνου
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να αλληλεπιδρούν, να διαμορφώνουν και
να διαδίδουν  περιεχόμενο σε πραγματικό χρόνο.

Στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία  επιχειρείται  να  παρουσιαστεί  ο  τρόπος  με  τον  οποίο
μπορούν να υλοποιηθούν εφαρμογές διαδικτύου που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιραστούν,
διαδώσουν  περιεχόμενο  στην  διαδικτυακή  κοινότητα  που  τις  χρησιμοποιεί,  και  να
ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες άλλων χρηστών.

Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μία εφαρμογή (TR8) η οποία επιτρέπει στους χρήστες να
διατηρούν ένα προσωπικό προφίλ, να σχετίζονται με άλλους χρήστες με βάση ενα σχεσιακό
μοντέλο παρόμοιο με αυτό του Twitter, να βαθμολογούν ιστοσελίδες, εικόνες και κάθε είδους
διαδικτυακό πόρο προσβάσιμο μέσω μιας διεύθυνσης URL, και να λαμβάνουν σε πραγματικό
χρόνο ενημερώσεις για την δραστηριότητα άλλων χρηστών. 

Η υλοποίηση της εφαρμογής έγινε με βάση τις αρχές της σχεδιαστικής αρχιτεκτονικής MVC και
με χρήση σύγχρονων προγραμματιστικών τεχνικών. 
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Abstract
The world  wide web has radically  affected almost  every aspect  of  today's  societies.  Social
networks form one of the most rapidly evolving and with a significant effect on societies product
of the world wide web, marking an epochal role in information dissemination. The evolution and
utilization of modern web technologies led to the creation of real  time websites which allow
users to interact, form and publish content in real time.

This thesis is an attempt to present how web applications that allow users to share, publish and
be informed in real time about content and actions of other users of the community, can be built.

For this purpose a web application was developed (TR8) , that allows the users to create and
maintain a personal profile, to be related to other users with a relational model similar to the of
Twitter social network, to rate websites, images and any kind of web re3source accessible by a
URL address, and to receive real-time notifications about the activity of the other users.

The  application  was  implemented  using  the  principles  of  the  MVC  architecture  and  other
modern programming techniques.
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1 Εισαγωγή
Το 1989 ένας φυσικός του Cern, έσπειρε το σπόρο για μία από τις μεγαλύτερες επαναστάσεις
του 20ού αιώνα. Αν και το Internet (Leiner, B. et al., 2009), ένα δίκτυο δικτύων υπολογιστών, το
οποίο χρησιμοποιείτο από το 1972, επέτρεπε την ανταλλαγή αρχείων και μηνυμάτων μεταξύ
υπολογιστών που ήταν συνδεδεμένοι σε αυτό,  ο Tim Berners-Lee στην προσπάθειά του να
βρεθεί  ένας  καλύτερος  τρόπος  διαμοιρασμού  πληροφορίας  μεταξύ  των  επιστημόνων  του
ινστιτούτου, επινόησε και εφάρμοσε την ιδέα της αποθήκευσης πληροφορίας σε μία κεντρική
τράπεζα δεδομένων. Αυτή ήταν προσβάσιμη από οποιοδήποτε τερματικό ήταν συνδεδεμένο στο
δίκτυο. Από τότε, η εξέλιξη του παγκόσμιου ιστού www (Leiner, B. et al., 2009) ήταν ραγδαία.
Ειδικά από την αλλαγή της χιλιετίας και μέχρι σήμερα, ο παγκόσμιος ιστός έχει αλλάξει ριζικά
σχεδόν όλα τα πεδία  που διαμορφώνουν τις  κοινωνίες  των λαών:  εκπαίδευση,  ενημέρωση,
αγορά προϊόντων, μουσική, ιατρική, χαρτογραφία είναι απλώς κάποια από αυτά. 

Ένα από τα πιο ραγδαίως αναπτυσσόμενα, και με μεγάλη επίδραση στις κοινωνίες, προϊόντα
του παγκόσμιου ιστού αποτελούν τα κοινωνικά δίκτυα (Boyd D.,  Ellison N., 2007),  τα οποία
έθεσαν  το  πεδίο  για  πρωτοφανείς  συλλογικές  κινητοποιήσεις,  κινήματα  διαμαρτυριών,
συνεργασίας  και  ανάπτυξης.  Η  Αιγυπτιακή  Άνοιξη  (Howard  P.  et  al.,  2011)  αποτελεί  ένα
χαρακτηριστικό  παράδειγμα  για  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  κοινωνικά  δίκτυα  αποτέλεσαν
εργαλεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και την διάδοση πληροφορίας σχετικά
με τις  διαδηλώσεις  και  άλλες δράσεις που έλαβαν τόπο στην χώρα την περίοδο εκείνη,  και
ταυτόχρονα  έστρεψαν  την  προσοχή  της  παγκόσμιας  κοινότητας  στα  γεγονότα  που
εξελίσσονταν.  Αλλά  και  στην  προγραμματιστική  κοινότητα,  πλατφόρμες  με  χαρακτηριστικά
κοινωνικών  δικτύων  όπως το  GitHub  (Kosner  W. A.,  2012),  έδωσαν τεράστια  ώθηση στην
ανάπτυξη και διαμοιρασμό ανοιχτού κώδικα. Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι
προγραμματιστές  συμμετέχουν  ανεβάζοντας  κώδικα,  ακολουθώντας  άλλους
χρήστες-προγραμματιστές  ή  παρακολουθώντας,  βελτιώνοντας  και  εξελίσσοντας  έργα  άλλων
χρηστών.

Η αλληλεπίδραση λοιπόν των χρηστών του διαδικτύου καθώς και η διαμόρφωση και η διάδοση
περιεχομένου  σε  πραγματικό  χρόνο  οφείλεται  στην  εξέλιξη  και  την  αξιοποίηση  σύγχρονων
τεχνολογιών του διαδικτύου που οδήγησαν στην δημιουργία ιστότοπων πραγματικού χρόνου. Οι
ιστότοποι πραγματικού χρόνου (Wikipedia 2015a) ανήκουν στους δυναμικούς ιστότοπους των
οποίων το περιεχόμενο, σε αντίθεση με τους στατικούς, μπορεί να ανανεωθεί είτε λόγω κάποιας
ενέργειας του χρήστη είτε λόγω άλλων αυτοματοποιημένων διαδικασιών που ενεργοποιούνται
βάσει  κάποιων  γεγονότων  (triggers).  Το σύστημα  εiδοποιήσεων  του  Facebook  (notification
system) όπου μία ενέργεια ενός χρήστη,  όπως μία δημοσίευση (post)  στο χρονολόγιό του ,
προκαλεί  την  ανανέωση  του  περιεχομένου  στις  ανοιχτές  σελίδες  άλλων  χρηστών  που
σχετίζονται  με  τον  πρώτο,  αποτελεί  ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αυτοματοποιημένης
πυροδότησης αλλαγής περιεχομένου.

H  παρούσα  εργασία  αφορά  τον  σχεδιασμό  και  την  υλοποίηση  μίας  εφαρμογής  που
ενσωματώνει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου. Το μοντέλο συσχέτισης μεταξύ
των χρηστών επιλέχθηκε να είναι μονόδρομο (one way follow design). Με βάση το μοντέλο
αυτό,  και  σε αντίθεση με το αμφίδρομο μοντέλο 'φιλίας'  (two way friending design) όπου οι
χρήστες μπορεί απλά να είναι φίλοι ή όχι, ένας χρήστης έχει χρήστες που ακολουθεί, χρήστες
που τον ακολουθούν, χρήστες που αλληλοακολουθούνται και χρήστες ανάμεσα στους οποίους
δεν  υπάρχει  κανενός  είδους  σχέση.  Η  κεντρική  ιδέα  της  εφαρμογής,  είναι  να  δώσει  τη
δυνατότητα στο χρήστη να βαθμολογεί και να σχολιάζει έναν οποιοδήποτε πόρο του διαδικτύου
ο  οποίος  είναι  προσβάσιμος  μέσω  μίας  διεύθυνσης  URL  (Uniform  Resource  Locator),
(Berners-Lee,  T.  et  al.,  2005).  Καθώς  ο  άνθρωπος  από  τη  φύση  του  έχει  την  τάση  να
κατηγοριοποιεί με βάση έναν βαθμό αρεσκείας, έστω και ασυνείδητα και σε αφηρημένο επίπεδο,
σχεδόν όλα τα πράγματα που βλέπει, διαβάζει ή ακούει,  μία πλατφόρμα η οποία θα δίνει την
δυνατότητα στον χρήστη του διαδικτύου να βαθμολογεί και  να μοιράζεται οποιοδήποτε είδος
πληροφορίας συναντά, θεωρήθηκε ως ενδιαφέρουσα πρόκληση.  Η σελίδα χρονοδιαγράμματος
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(timeline) του κάθε χρήστη περιέχει τις δημοσιεύσεις εκείνου και των χρηστών που ακολουθεί,
παρόμοια με τα δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter. Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει,
επεξεργαστεί και διαγράψει βαθμολογίες, να δει στατιστικά στοιχεία όπως λίστα βαθμολογιών με
τους δημοφιλέστερους πόρους (που έχουν βαθμολογηθεί περισσότερες φορές) ή λίστα με τους
πόρους  που  έχουν  βαθμολογηθεί  με  το  υψηλότερο  σκορ.  Επιπλέον  η  εφαρμογή  δίνει  τη
δυνατότητα στο χρήστη να αναζητά δημοσιεύσεις-βαθμολογήσεις βάσει κειμένου και κριτιρίων,
και να διατηρεί ένα προφίλ στο οποίο μπορεί να επεξεργαστεί τις προσωπικές του πληροφορίες
και να εισάγει μία φωτογραφία προφίλ. Τέλος, η εφαρμογή εμφανίζει στον χρήστη ειδοποιήσεις
(notifications)  σε  πραγματικό  χρόνο  ως  αποτέλεσμα  ενεργειών  που  λαμβάνουν  χώρα  από
άλλους χρήστες.

Η εφαρμογή που παρουσιάζεται σε αυτήν την εργασία, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριών
φοιτητών.  Η  ιδιαιτερότητα  αυτή  οδήγησε  στην  ανάγκη  να  γίνει  χρήση  συστήματος  ελέγχου
εκδόσεων αρχείων (Otte, S.), σε συνδυασμό με πλατφόρμες διαχείρισης κώδικα και οργάνωσης
εργασιών. Οι διπλωματικές εργασίες που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτή είναι η παρούσα και
οι  εργασίες  με  τίτλο  “Εφαρμογή  αξιολόγησης  διαδικτυακών  πόρων  με  λειτουργικότητα
ειδοποιήσεων  σε  πραγματικό  χρόνο”  και  “Εφαρμογή  αξιολόγησης  διαδικτυακών  πόρων  με
λειτουργικότητα αποθήκευσης αρχείων στο νέφος”.

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε σύντομη αναφορά στα κοινωνικά δίκτυα ως ένα από τα σημαντικότερα
προϊόντα  των  τεχνολογιών  του  διαδικτύου  και  παρουσιάστηκε  η  ιδέα  και  τα  βασικά
χαρακτηριστικά της εφαρμογής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της βιλιογραφίας η οποία οδήγησε ή
συνέβαλε στην σύλληψη της ιδέας, των χαρακτηριστικών, και στην υλοποίηση της εφαρμογής.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  παρουσιάζονται   οι  τεχνολογίες  οι  οποίες  χρησιμοποιήθηκαν  για  την
υλοποίηση της εφαρμογής της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  Αναφορικά, αυτές είναι  το
σύστημα  ελέγχου  εκδόσεων  αρχείων  Git,  η  διαδικτυακή  πλατφόρμα  φιλοξενίας  έργων
Bitbucket, το πλαίσιο εργασίας php Laravel, η μέθοδος Ajax, η μη σχεσιακή βάση δεδομένων
Redis, και το πλαίσιο εργασίας διεπαφών Bootstrap.

Στο  τέταρτο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  και  η  διαδικασία
σχεδίασης και ανάπτυξης της εφαρμογής με χρήση της γλώσσας μοντελοποίησης UML και τη
μέθοδο RUP. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται μελλοντικές επεκτάσεις και βελτιώσεις που επιδέχεται η

εφαρμογή καθώς και τα τελικά συμπεράσματα που βγήκαν από την εκπόνηση της παρούσας

μεταπτυχιακής διατριβής.
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2 Σχετική Βιβλιογραφία
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συγγράματα και οι εργασίες που μελετήθηκαν, οι οποίες
ασχολούνται με θέματα, τεχνολογίες και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν ή έδωσαν ιδέες για
την υλοποίηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας. 

ProGit Chacon, S., straub, B.

Σε  αυτό  το  σύγγραμα  παρουσιάζεται  λεπτομερώς  το  σύστημα  ελέγχου  εκδόσεων  αρχείων
(Version Control System) Git. Περιγράφεται ο σκοπός και τα οφέλη της χρήσης του συστήματος
αυτού,  ο  τρόπος  εγκατάστασης  και  ενσωμάτωσής  του  σε  ένα  έργο,  και  τα  επιμέρους
χαρακτηριστικά και λειτουργίες που προσφέρει. Για κάθε χαρακτηριστικό ή λειτουργία, υπάρχει
λεπτομερής ανάλυση του  τρόπου χρήσης  καθώς  και  του  πότε  και  γιατί  προτείνεται  η  κάθε
ενέργεια. 

Καθώς η εφαρμογή με την οποία ασχολείται η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε από
ομάδα  τριών  φοιτητών,  και  έπρεπε  να  αντιμετωπιστούν  με  κάποιον  αποδοτικό  τρόπο  οι
δυσκολίες που θα προέκυπταν από την συγγραφή κώδικα και ενσωμάτωση αυτού στο έργο από
τρία διαφορετικά άτομα,  το σύγγραμα αυτό βοήθησε στην χρήση του Git με αποτελεσματικό
τρόπο στην διαχείριση της ροής εργασιών μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Codebright Rees, D., 2013

Στο σύγγραμα αυτό γίνεται  μία λεπτομερής παρουσίαση του Php πλαισίου εργασίας Laravel
(έκδοση 4.0), το οποίο τελικά χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία. Αρχικά περιγράφεται η
αρχιτεκτονική  του  πλαισίου  εργασίας,  οι  απαιτήσεις  και  ο  τρόπος  εγατάστασης  και
παραμετροποίησης.  Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται  αναλυτικά  όλα  τα  χαρακτηριστικά  και  οι
δυνατότητες  που  προσφέρει  το  Laravel,  με  απλό  και  κατανοητό  τρόπο  και  πλήθος
παραδειγμάτων. Ο αναγνώστης διαβάζει , μεταξύ άλλων, με ποιόν τρόπο το Laravel δέχεται και
δρομολογεί  τις  αιτήσεις,  πως  μπορεί  να  αποκριθεί  σε  αυτές,  μαθαίνει  για  την  χρήση  των
ελεγκτών (Controllers) , Μοντέλων (Models), την δημιουργία προτύπων παρουσιάσεων (View
Templating) με χρήση του Blade και πολλά άλλα.

Το σύγγραμα αυτό, όντας παράδειγμα άριστης τεκμηρίωσης, συνέβαλε, μεταξύ άλλων,  στην
απόφαση να χρησιμοποιηθεί τελικά το πλάισιο εργασίας Laravel και αποτέλεσε βασικό σημείο
αναφοράς καθόλη την διάρκεια της υλοποίησης της παρούσας εφαρμογής.

Data access for high scalable solutions: Using SQL, NoSQL, and Polyglot Persistence
McMurtry, D. et al.

Το  σύγγραμα  αυτό  καταπιάνεται  με  το  πώς  μπορεί  να  σχεδιαστούν  και  να  υλοποιηθούν
εφαρμογές και υπηρεσίες οι οποίες συνδυάζουν και εκμεταλλέυονται σχεσιακές και μη σχεσιακές
βάσεις δεδομένων, στο πλάισιο της ανάγκης για γρήγορη απόδοση και χειρισμό μεγάλου όγκου
δεδομένων. Περιγράφονται οι διάφοροι τύποι των μη σχεσιακών βάσεων δεδομένων που είναι
διαθέσιμοι, τα χαρακτηριστικά τους και διάφορες περιπτώσεις χρήσης  στις οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Καταγράφονται οι αρχές σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων δεδομένων ώστε να
επιτυγχάνονται  γρήγορες  αναζητήσεις,  και  πώς  σε  συνδυασμό  με  μη  σχεσιακές  βάσεις
δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί μία σύγχρονη επαγγελματική εφαρμογή υψηλών απαιτήσεων
σε απόδοση, κλιμάκωση (scalability), και συνοχή (consistency). 

Το σύγγραμα  αυτό  προσέφερε  μία  σφαιρική  αλλά και  ταυτόχρονα  πιο  εξειδικευμένη  εικόνα
σχετικά με το ποιόν τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μία μη σχεσιακή βάση δεδομένων
στην εφαρμογή που τελικά υλοποιήθηκε στο πλάισιο της παρούσας εργασίας,  και  συνέβαλε
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στην τελική απόφαση να χρησιμοποιηθεί η Redis σαν μία αξιόπιστη λύση για τις ανάγκες που
θα προέκυπταν από την κατασκευή μιας εφαρμογής με χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου.

Little Redis Book Seguin, K., 2014

Το σύγγραμα  αυτό  αποτέλεσε  οδηγό  για  τον  σχεδιασμό  και  την  δημιουργία  της  διάταξης
δεδομένων  της  εφαρμογής της  παρούσας εργασίας,  καθώς αποτελεί  ένα  πλήρες  εγχειρίδιο
χρήσης της μη σχεσιακής βάσης δεδομένων Redis. Οδηγίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης,
αναλυτική  παρουσίαση  των  τύπων  δεδομένων  της  Redis  και  προτεινόμενες  περιπτώσεις
χρήσης,  καθώς  και  πιο  προχωρημένα  ζητήματα  όπως  πρακτικές  μόνιμης  αποθήκευσης,
ασφάλειας δεδομένων, επεκτασιμότητα και άλλα παρουσιάζονται σε αυτό το σύγγραμα. 

Design and implementation of  a  simple  Twitter  clone using only the Redis key-value
store as database and PHP Sanfilippo, S., 2011

Σε  αυτήν  την  εργασία  παρουσιάζεται  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  μίας  διαδικτυακής
εφαρμογής η οποία αποτελεί έναν κλώνο του Twitter, με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού
Php και της μη σχεσιακής βάσης δεδομένων Redis. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στις βάσεις
δεδομένων που λειτουργούν στην λογική κλειδιού τιμής, και παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι
δεδομένων  που  παρέχει  η  Redis.  Στην  συνέχεια  παρουσιάζεται  η  διάταξη  δεδομένων  που
χρησιμοποιήθηκε  για  την  αναπαράσταση  και  την  αποθήκευση  των  αντικειμένων  όπως  οι
χρήστες ή  οι  δημοσιεύσεις  τους,  καθώς και  οι  τύποι  δεδομένων και  οι  τεχνικές χρήσης για
λειτουργίες όπως πιστοποίηση χρηστών και το μοντέλο συσχέτισης των χρηστών μεταξύ τους
(follower  model).  Τέλος,  παρουσιάζονται  κάποιες  μετρικές,  οι  οποίες  δείχνουν   την  πολύ
γρήγορη  απόδοση  που  μπορεί  να  έχει  η  εφαρμογή  τρέχοντας  ακόμα  και  σε  έναν  αργό
εξυπηρετητή, και η ευκολία με την οποία μπορεί να επιτευχθεί κλιμάκωση της βάσης δεδομένων
σε περισσότερους κόμβους. 

Η  εργασία  αυτή  αποτέλεσε  την  βάση  πάνω στην  οποία  σχεδιάστηκαν  βασικά  τμήματα  της
διάταξης δεδομένων και υλοποιήθηκαν βασικές λειτουργίες αυτής.

Συνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η βιβλιογραφία σε επίπεδο συγγραμάτων αλλά και εργασιών
που μελετήθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας διπλωματικής εργασίας, καθώς το αντικείμενό
τους  ήταν  παρόμοιο  ή  αφορούσε  θέματα  με  τα  οποία  η  παρούσα  εργασία  καταπιάνεται.
Επισημάνθηκαν τα βασικά στοιχεία τους και οι λόγοι για τους οποίους αποτέλεσαν έμπνευση ή
συνέβαλαν με πρακτικό τρόπο σαν εγχειρίδια για την εφαρμογή που υλοποιήθηκε. Στο επόμενο
κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, εμβαθύνοντας σε πιό τεχνικές
λεπτομέρειες για κάθε μία από αυτές.
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3 Τεχνολογίες

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για την

υλοποίηση  της  εφαρμογής.  Αυτές  είναι  το  σύστημα  ελέγχου  διανεμόμενης  έκδοσης  και

διαχείρισης  πηγαίου  κώδικα  Git  (Loeliger,  J.,  McCullough,  M.,  2012),  η  online  υπηρεσία

φιλοξενίας έργων που χρησιμοποιούν Git, Bitbucket, το πλαίσιο εργασίας Php Laravel (Rees,

D.), το μη σχεσιακό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων Redis (Seguin K., 2012), η μέθοδος Ajax

και το Bootstrap, ένα πλαίσιο εργασίας για την ανάπτυξη της διεπαφής της εφαρμογής με το

χρήστη.

3.1 Git
To Git είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα ελέγχου εκδόσεων αρχείων ενός έργου (version control

system).  Καταγράφει  τις  αλλαγές  ενός  αρχείου  ή  ενός  συνόλου  αρχείων  μέσα  στον  χρόνο

(snapshots),  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  ανάκληση των αλλαγών αυτών σε  μεταγενέστερο

χρόνο αν αυτό χρεαστεί. Για να χρησιμοποιηθεί σε ένα έργο, πρέπει να γίνει αρχικοποίηση του

Git σε έναν χώρο αποθήκευσης (repository), στον οποίον υπάρχουν και τα αρχεία του έργου. Ο

χώρος αποθήκευσης αυτός, μπορεί να βρίσκεται σε έναν απομακρυσμένο εξυπηρετητή (server)

ή σε έναν τοπικό υπολογιστή. Η συνήθης πρακτική είναι η δημιουργία ενός απομακρυσμένου

αποθετηρίου  (remote  repository)  και  η  κλωνοποίηση  αυτού  τοπικά  στον  υπολογιστή   των

συμμετέχοντων στην εγγραφή του έργου. Το Git αποτελεί δηλαδή, ένα αποκεντρωμένο σύστημα

ελέγχου έκδοσης (DVCS: Decentralized Version Control System).

Όταν  ο  χρήστης   αλλάζει  στο  τοπικό  αποθετήριο  ένα  αρχείο,  αυτό  μπαίνει  σε  κατάσταση

'τροποποιημένο' (modified). Πριν αποθηκεύσει το Git την αλλαγή, το αρχείο πρέπει να περάσει

στην  κατάσταση  'έτοιμο  προς  αποθήκευση'  (staged),  και  από  εκεί  στην  κατάσταση

'αποθηκευμένο' (commited). 

Η διαδικασία αυτή των αλλαγών (commit) μπορεί φυσικά να αφορά και ένα σύνολο αρχείων. Η

συνήθης πρακτική είναι σε κάθε commit να περιέχονται αρχεία που σχετίζονται μεταξύ τους, με
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την έννοια ότι αφορούν μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα, για παράδειγμα, του έργου. Εφόσον

το έργο διατηρείται και σε απομακρυσμένο αποθετήριο, τότε ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει το

αποθετήριο  αυτό για  τα commit  που έκανε.  Η ενέργεια αυτή ονομάζεται  'σπρώξιμο'  (push).

Αντίστροφα, και εφόσον στην ανάπτυξη του έργου συμμετέχουν περισσότερα από ένα άτομα, ο

καθένας οφείλει να ενημερώνει τακτικά το τοπικό του αποθετήριο, με τα commits που έχουν

σπρώξει οι υπόλοιποι χρήστες. Η ενέργεια αυτή ονομάζεται 'τράβηγμα' (pull).

Κάθε commit είναι λοιπόν ένα στιγμιότυπο των αρχείων που βρίσκονται υπό version control,

χαρακτηρίζεται  μοναδικά  από  τον  αλγόριθμο  SHA-1,  και  περιέχει  πληροφορίες  όπως  τη

χρονοσφραγίδα της καταγραφής, το όνομα (email) του χρήστη, και ένα σχόλιο σχετικό με το

λόγο ή τις αλλαγές που έγιναν και αποθηκεύτηκαν. Το Git αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές σε

ένα αντικείμενο (object) το οποίο περιέχει ένα δείκτη για το στιγμιότυπο που αντιπροσωπεύει. Η

αλληλουχία των commits δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία μονή συνδεδεμένη λίστα, όπου κάθε

commit ξέρει μόνο το γονέα του (parent).
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Eνα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του Git  είναι  η ισχυρή υποστήριξη που παρέχει  για μη

γραμμική ανάπτυξη ενός έργου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των κλαδιών (branches). Κατά την

αρχικοποίηση του  Git,  δημιουργείται  ένα κλαδί  το  οποίο  ονομάζεται  'Master'.  O δείκτης  του

κλαδιού αυτού δείχνει πάντα στο πιο προφατο commit.

Θεωρώντας το αποθετήριο  σαν ένα γράφημα από commits,  όπου κάθε κόμβος δείχνει  στο

γονικό του,  ένα νέο κλαδί  δεν είναι  παρά ένας  νέος κόμβος ο οποίος δείχνει  στο ίδιο  (πιο

πρόσφατο) γονικό κόμβο.

Επιπλέον,  υπάρχει  ένας  ειδικός  δείκτης  που  ονομάζεται  'Head',  και  δείχνει  σε  ποιό  κλαδί

βρισκόμαστε. Όταν δημιουργείται ένα νέο κλαδί, δημιουργείται ένας νέος δείκτης που δείχνει στο

ίδιο commit με το master. Αντίστροφα, όταν συγχωνεύονται δύο κλαδιά (branch merging), ένα

commit έχει 2 γονείς.
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Κατά την συγχώνευση, αν σε ένα αρχείο έγιναν διαφορετικές αλλαγές (για παράδειγμα από

διαφορετικούς  χρήστες  οι  οποίοι  δούλευαν  στα  κλαδιά  που  συγχωνεύτηκαν),  μπορεί  να

προκληθεί  μία  'διένεξη'  (conflict).  Εφόσον  το  Git  δεν  καταφέρει  να  επιλύσει  αυτόματα  την

διένεξη, αυτό πρέπει να γίνει από τους υποβολείς του commit.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του Git κατά την ανάπτυξη ενός έργου είναι σημαντικά:

H χρήση των κλαδιών βοηθά στην αποδοτικότερη ανάπτυξη, π.χ. νέων λειτουργιών του έργου.

Η συνήθης πρακτική που ακολουθείται είναι η ύπαρξη ενός 'κεντρικού' κλαδιού με την σταθερή

(stable) έκδοση της εφαρμογής. Η δυνατότητα δημιουργίας νέων κλαδιών δίνει την δυνατότητα

στον προγραμματιστή να αναπτύξει  μία  νέα λειτουργικότητα της εφαρμογής πάνω σε αυτό.

Εφόσον αποφασιστεί η νέα αυτή λειτουργικότητα να συμπεριληφθεί στο έργο, η συγχώνευση

του κλαδιού στο οποίο αναπτύχθηκε με το κεντρικό κλαδί θα οδηγήσει στην ενσωμάτωσή της.

Έτσι, το Git ενθαρρύνει την δημιουργικότητα και τον πειραματισμό, κάτι που ενισχύεται ακόμα

περισσότερο από την δυνατότητα 'πισογυρίσματος' (undo) σε κάθε προηγούμενη κατάσταση,

όπως  αυτές  ορίζονται  από  τα  commits.    Επιπλέον,  διατηρώντας  ένα  απομακρυσμένο

αποθετήριο  και  ταυτόχρονα  τοπικά  αντίγραφα  στον  υπολογιστή,  η  πιθανότητα  απώλειας

δεδομένων ελαχιστοποιείται, εφόσον ο χρήστης φροντίζει για τη συχνή ενημέρωση (μέσω των
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ενεργειών pull-push) και των δύο.

3.2 Bitbucket
Το  Bitbucket  είναι  μια  διαδικτυακή  πλατφόρμα  η  οποία  μπορεί  να  φιλοξενεί  έργα  που

χρησιμοποιούν Git.  Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί  στην παρούσα εργασία (φιλοξενώντας το

απομακρυσμένο αποθετήριο) , καθώς παρέχει μια οπτικοποίηση των commits και γενικά των Git

ενεργειών που έχουν λάβει τόπο κατά τη δημιουργία του έργου. Ο χρήστης μπορεί εύκολα να

δημιουργήσει και να συγχωνεύσει κλαδιά, να προβάλει όλο το ιστορικό των commits, να δει τα

αρχεία του έργου και να συγκρίνει τις αλλαγές σε κάθε αρχείο μεταξύ δύο commits. Επιπλέον, το

Bitbucket  παρέχει  στους  χρήστες  τη  δυνατότητα να  δημιουργήσουν ζητήματα (issues).  Ένα

issue μπορεί να δημιουργηθεί για να περιγράψει μία λειτουργικότητα της εφαρμογής που πρέπει

να υλοποιηθεί, καταγράφοντας σε αυτό τις προδιαγραφές αυτής. Ένα issue μπορεί επίσης να

δημιουργηθεί για να περιγράψει κάποιο bug που πρέπει να διορθωθεί. Κάθε issue μπορεί να

έχει διάφορες καταστάσεις, όπως 'ανοιχτό', 'σε αναμονή', 'κλειστό', κ.α. Κάθε commit, μπορεί να

αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο issue, συμπεριλαμβάνοντας στο σχόλιό του τον κωδικό του

ζητήματος.

Ειδικά για μεγάλα projects, όπου συμμετέχουν πολλά άτομα, τα issues βοηθούν στην καλύτερη

οργάνωση  της  ομάδας  (αναθέτοντας  issues  σε  διαφορετικούς  χρήστες),  και  στην  συνολική

καταγραφή και επισκόπιση της προόδου του έργου.

Ένα ακόμα σημαντικό  χαρακτηριστικό του  Bitbucket,  τέλος,  είναι  η  δυνατότητα δημιουργίας

εγχειριδίων (wiki), όπου εκεί μπορούν να καταγράφονται η περιγραφή και οι λεπτομέρειες που

αφορούν λειτουργικότητες της εφαρμογής που υλοποιήθηκαν.
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Λίστα ζητημάτων στο BitBucket

Ένα ζήτημα στο Bitbucket

Εμφάνιση του ιστορικού των commits και συγχωνεύσεων κλαδιών στο Bitbucket
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3.3 Το πλαίσιο εργασίας Laravel
Το Laravel είναι ένα δωρεάν, ανοιχτού κώδικα (open source) πλαίσιο εργασίας Php, το οποίο

χρησιμοποιείται  για την κατασκευή διαδικτυακών εφαρμογών. Επιλέχθηκε για την υλοποίηση

της εργασίας αυτής αντί του CodeIgniter (EllisLab), που είχε επιλεγεί αρχικά, καθώς είναι ένα

μοντέρνο,  με ραγδαίως αυξανόμενη αποδοχή από την προγραμματιστική κοινότητα,  πλαίσιο

εργασίας.  Βασίζεται  στα τρέχοντα πρότυπα της βιομηχανίας και  δεν απαιτούνται  περίπλοκοι

κώδικες  για  να  εκτελεστούν  λειτουργίες  που  κανονικά  είναι  (ή  θα  έπρεπε  να  είναι)  απλές.

Επιπλέον  η  τεκμηρίωση του  Laravel  είναι  πλήρης  και  πάντα  ανανεωμένη,  και  υπάρχει  μια

μεγάλη, ολοένα αυξανόμενη κοινότητα υποστήριξης.

Το  Laravel  ακολουθεί  την  αρχιτεκτονική  Μοντέλο-Παρουσίαση-Ελεγκτή  (MVC,

Model-View-Controller). Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η εφαρμογή διαιρείται σε τρία επίπεδα: O

ελεγκτής (controller) ελέγχει το πώς 'τρέχει' η εφαρμογή. Κατά κανόνα, στην γενική περίπτωση,

δέχεται τις αιτήσεις (requests), μιλάει με το μοντέλο (model),  παίρνει δεδομένα από αυτό και

αφού  τα  επεξεργαστεί  τα  στέλνει  στην  παρουσίαση  (view),  την  οποία  τελικά  και  βλέπει  ο

χρήστης. Μπορεί επίσης να δίνει οδηγίες στο μοντέλο για να ενημερώσει την κατάστασή του.

Το μοντέλο είναι το επίπεδο που σχετίζεται με τη βάση δεδομένων. Εκεί κατοικούν λειτουργίες

διαχείρισης των δεδομένων που λαμβάνονται από τη βάση.

Η παρουσίαση αποτελεί το επίπεδο που αλληλεπιδρά με το χρήστη. Είναι στην ουσία οι HTML

σελίδες που βλέπει ο χρήστης. Τις περισσότερες φορές μία παρουσίαση μιλάει με έναν ελεγκτή,

ο οποίος αφου επεξεργαστεί τα δεδομένα τα στέλνει σε αυτή για να τα εμφανίσει.
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Η επιλογή ενός πλαισίου εργασίας MVC αρχιτεκτονικής ήταν εξαρχής αποφασισμένη, καθώς

προσφέρει  διαχωρισμό  προβλημάτων  (Seperation  of  concerns),  επεκτασιμότητα  και

ελεγξιμότητα.  Μία  σωστή  MVC εφαρμογή είναι  εκείνη  που τα  τρία  επίπεδα είναι  ξεκάθαρα

καθορισμένα και δεν συμπλέκονται. Μελλοντικά μπορούν να προστεθούν νέες λειτουργίες, ή να

αλλάξουν κάποιες από τις υπάρχουσες, χωρίς περίπλοκες επεμβάσεις. Τέλος, η αρχιτεκτονική

αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στην εφαρμογή να είναι ελέγξιμη, γράφοντας κώδικα-τεστς, και

με τον τρόπο αυτό να συντηρείται πιο εύκολα.

Χαρακτηριστικά του Laravel

To Laravel  προσφέρει  αρκετά  χρήσιμα  χαρακτηριστικά  (features).  Υποστηρίζει  την  χρήση

συμβατών εξωτερικών πακέτων (Bundles) και βιβλιοθηκών (Libraries) με εύκολη εγκατάσταση.

Ενσωματώνει  το  Eloquent  ORM,  ένα  σύστημα  χαρτογράφησης  σχεσιακών  δεδομένων  με

αντικείμενα,  το  οποίο  αναπαριστά  τους  πίνακες  της  βάσης  δεδομένων  με  κλάσεις,  ένα

στιγμιότυπο της οποίας (instance) είναι δεμένο με μία γραμμή-εγγραφή του πίνακα. Επιπλέον,

το Laravel ενσωματώνει την βιβλιοθήκη Predis, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία με την μη

σχεσιακή βάση δεδομένων Redis, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα εργασία και στην

οποία θα γίνει αναφορά στην συνέχεια.

Η  δημιουργία  διεπαφών  με  την  εφαρμογή  (API)  διευκολύνεται  με  τους  ελεγκτές  REST

αρχιτεκτονικής που παρέχει το Laravel, ενώ η ελεγξιμότητα της εφαρμογής μπορεί να επιτευχθεί

με χρήση της βιβλιοθήκης Php UnitTest.

Ένα ακόμα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό του Laravel είναι το Blade, μία μηχανή συγγραφής

προτύπων παρουσιάσεων (View Templating). Παρέχει τη δυνατότητα πιο κομψής και εύκολης

διαχείρισης δεδεομένων που φτάνουν στην παρουσίαση από τους ελεγκτές, προσφέροντας πιο

καθαρό κώδικα σε  αντιστοιχία  με  την κλασική  σύνταξη php εντολών σε  HTML αρχεία,  ενώ

παράλληλα προσφέρει ένα δικό του σετ από δομές ελέγχου (control structure), όπως εντολές

συνθηκών και βρόχους (conditional statements, loops). Επιπλέον, το Blade δίνει τη δυνατότητα

δημιουργίας προτύπων παρουσιάσεων (templates) με πολύ αποδοτικό τρόπο, συνδυάζοντας

πολλά αρχεία παρουσιάσεων.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Laravel,  τέλος,  αξίζει  να αναφερθεί  το σύστημα

ασφάλειας και πιστοποίησης (authentication) που παρέχει.

Αρχικά, σαν πλαίσιο εργασίας για την υλοποίηση της εφαρμογής είχε επιλεγεί το CodeIgniter,

καθώς  είναι  ένα  από  τα  πολύ  διαδεδομένα  πακέτα  και  χρησιμοποιείται  ευρέως  από  την

προγραμματιστική κοινότητα, έχει πολύ καλή τεκμηρίωση και μεγάλη κοινότητα υποστήριξης. Το

Laravel  σαν  εναλλακτική επιλογή  προέκυψε  από την  ανάγκη  χρήσης διάφορων εξωτερικών

βιβλιοθηκών  μαζί  με  το  CodeIgniter  για  να  υποστηριχθούν  διάφορες  λειτουργίες  και

χαρακτηριστικά της εφαρμογής που υλοποιήθηκε. Για παράδειγμα, το CodeIgniter δεν διαθέτει
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κάποιο σύστημα συγγραφής προτύπων για τις παρουσιάσεις, δεν προσφέρει μηχανή ασφάλειας

και πιστοποίησης χρηστών, ούτε κάποιο σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων ή

την βιβλιοθήκη υποστήριξης Redis σε php, την Predis. Αυτά και πολλά επιπλέον, περιέχονται

στο Laravel. Στην εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται ένας συγκριτικός πίνακας μεταξύ των

δύο πλαισίων εργασίας.
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3.4 Redis
Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί, αντί για μια σχεσιακή βάση δεδομένων,

η Redis. H Redis είναι ένας εξυπηρετητής δομών δεδομένων ο οποίος ακολουθεί την λογική του

κλειδιού-τιμής (key-value) για την αποθήκευση δεδομένων, με το χαρακτηριστικό οτι οι  τιμές

μπορούν να αποτελούν εκτός από ένα απλό αλφαρηθμητικό (string), πιο σύνθετους τύπους,

στους οποίους θα γίνει αναφορά στη συνέχεια.

H Redis αποθηκεύει στη μνήμη το σετ δεδομένων της εφαρμογής που την χρησιμοποιεί. Αυτό

σημαίνει ότι το μέγεθος της μνήμης αποτελεί και το φυσικό όριο του όγκου των δεδομένων  που

μπορεί  να αποθηκεύσει.  Επιπλέον,  η Redis  έχει  την δυνατότητα μόνιμης αποθήκευσης στο

δίσκο  (persistence),  αλλά αυτό  γίνεται  ασύγχρονα,  που  σημαίνει  οτι  αν,  για  παράδειγμα,  ο

εξυπηρετητής  επανεκκινήσει  λόγω  κάποιου  προβλήματος,  θα  χαθούν  δεδομένα  που  είχαν

αποθηκευτεί στην μνήμη μετά τον τελευταίο συγχρονισμό στον δίσκο.

Σχετικά με την μόνιμη αποθήκευση, η Redis προσφέρει δύο επιλογές. H πρώτη, ονομαζόμενη

RDB persistence, επιτρέπει την ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποθήκευση στιγμιοτύπων του

σετ  δεδομένων  στον  δίσκο,  ενώ  η  δεύτερη,  η  AOF  Persistence,  καταχωρεί  (log)  όλες  τις

ενέργειες  εγγραφής-διαγραφής  που  δέχεται  ο  εξυπηρετητής.  Σε  κάθε  επανεκκίνηση  του

εξυπηρετητή, το ιστορικό των εγγραφών μπορεί να 'ξαναπαιχτεί' επανακτίζοντας το αρχικό σετ

δεδομένων. Μία πρακτική που προτείνεται για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να χαθούν

δεδομένα, είναι η χρήση της AOF κάθε δευτερόλεπτο, ωριαία RDB στιγμιότυπα στον δίσκο και

συγχρονισμός των παραπάνω με S3, μία υπηρεσία της Amazon για διαδικτυακή αποθήκευση

δεδομένων  στο  σύννεφο  (internet  &  cloud  storage),  έτσι  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  πλήρης

επαναφορά της βάσης δεδομένων σε περίπτωση απώλειας.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό της Redis είναι η λειτουργία Master-Slave Replication, κατά την

οποία η βάση δεδομένων μπορεί να υπάρχει σε πολλούς κόμβους-εξυπηρετητές. Με τον τρόπο

αυτό είναι δυνατή η κατανομή του φόρτου εργασίας σε μία ομάδα εξυπηρετητών. Η συνήθης

πρακτική είναι να υπάρχει ένας κόμβος 'Master' στον οποίο γίνονται όλες οι ενέργειες εγγραφής,

και κόμβοι 'Slave', όπου εκτελούνται οι ενέργειες ανάγνωσης.

Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι τύποι δεδομένων που προσφέρει η Redis:

Strings.  Αποτελούν μία αλληλουχία δυαδικών bytes, μέχρι 512mb και αποτελούν την κλασική

key-value αποθήκευση δεδομένων.
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Hashes. Ένα hash είναι μια συλλογή ζευγών κλειδιού-τιμής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

αποθήκευση ενός αντικειμένου (object)  ή σαν ένας τρόπος για να αποθηκευτούν συμπαγώς

πολλές μικρές τιμές. Η Redis βελτιστοποιεί με τέτοιο τρόπο την πρόσβαση και την αποθήκευση

ενός  hash,  ώστε  είναι  αποδοτικότερη  η  αποθήκευση,  για  παράδειγμα,  100  hashes  με  100

εσωτερικά κλειδιά-τιμές το καθένα, παρά 10.000 ζέυγη κλειδιών-τιμών ξεχωριστά σαν strings.   

Lists.  Έχουν  την  λογική  της  συνδεδεμένης  λίστας.  Είναι  δυνατή  η  εισαγωγή,  διαγραφή

στοιχείων και η διάσχιση αυτής από την ουρά ή την κεφαλή της. Οι λίστες είναι μία καλή επιλογή

για να διατηρείται η σειρά με την οποία τα στοιχεία της εισάχθηκαν σε αυτή. Επίσης, μία λίστα

μπορεί  να  διατηρεί  συγκεκριμένο  μήκος  (capped  collection)  εφαρμόζοντας  όποτε  απαιτείται

'ψαλίδισμα' (trimming) σε αυτή μετά από κάθε εισαγωγή στοιχείου.

Sets. Τα σετ αποτελούν μια συλλογή από strings. Είναι δυνατή η εισαγωγή, αφαίρεση, και ο

έλεγχος  της  ύπαρξης  μελών  σε  Ο(1)  (σταθερός  χρόνος  ανεξαρτήτως  του  πλήθους  των

στοιχείων στο σετ). Στα σετ δεν είναι δυνατή η ύπαρξη δύο ή παραπάνω ίδιων μελών, κάνοντάς
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τα ιδανικά για την αποθήκευση μοναδικών τιμών, π.χ. των διευθύνσεων IP που επισκεύτηκαν

ένα συγκεκριμένο ιστολόγιο.  Τα σετ υποστηρίζουν τις κλασικές πράξεις των συνόλων, όπως

ένωση (union), τομή (intersection), διαφορά (difference), με τη δυνατότητα είτε επιστροφής των

αποτελεσμάτων για άμεση χρήση, είτε την αποθήκευση αυτών σε ένα νέο σετ για μεταγενέστερη

χρήση.

Sorted Sets. Είναι σύνολα με ορισμένη από τον χρήστη κατάταξη των μελών τους. Η σειρά

κατάταξης κάθε μέλους καθορίζεται από ένα σκορ που το συνοδεύει. Εδώ η μοναδικότητα των

στοιχείων-μελών ενός sorted set αφορά το ζευγάρι σκορ-τιμή. Μπορεί να γίνει ανάκτηση μελών

ενός τέτοιου σετ με βάση το σκορ τους με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.
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3.5 AJAX
To AJAX (Asynchronous Javascript and XML) είναι μία τεχνολογία που χρησιμοποιείται ευρέως

σε διαδικτυακές εφαρμογές που αλληλεπιδρούν με τον χρήστη. Με το Ajax, μπορεί να σταλούν

δεδομένα από τον client στον εξυπηρετητή, και να ληφθούν πίσω δεδομένα απόκρισης χωρίς να

ξαναφορτώσει η σελίδα. Αυτό σημαίνει οτι μπορεί να κάνει τις εφαρμογές πολύ πιο γρήγορες και

δυναμικές,  προσφέροντας  στον  χρήστη  μια  καλύτερη  εμπειρία  αλληλεπίδρασης.  Επιπλέον,

συμβάλλει  καθοριστικά  στην  μείωση της  χρήσης εύρους  ζώνης  (reduced bandwidth  usage)

καθώς  μπορούν  να  ανανεωθούν  κομμάτια  της  σελιδας  χωρίς  αυτή  να  χρειάζεται  να

ξαναφορτώσει.  H  χρήση  του  AJAX απαιτεί  όμως  προσοχή,  καθώς  επειδή  είναι  τεχνολογία

προσανατολισμένη στην πλευρά του πελάτη, μπορεί να οδηγήσει σε κενά ασφαλείας αν δεν

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά τις κλήσεις. Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται

υπόψην  κατά  τη  χρήση  AJAX  για  τις  διάφορες  λειτουργίες  της  εφαρμογής,  είναι  ότι  το

περιεχόμενο που ανανεώνεται με αυτόν τον τρόπο, δεν ανιχνεύεται από τις μηχανές αναζήτης.

3.6 Bootstrap
To Bootsrap  είναι  ένα  ισχυρό  πλαίσιο  εργασίας  διεπαφών  (front-end  framework)  για  την

ταχύτερη  και  ευκολότερη  ανάπτυξη  ιστοσελίδων.  Βασίζεται  στις   τεχνολογίες  HTML,CSS,

Javascript  και  υποστηρίζει  όλους  τους  γνωστούς  φυλλομετρητές.  Είναι  πολύ  εύκολο  στην

εγκατάσταση και  στην χρήση,  και  άρα κατάλληλο για  όχι  τόσο έμπειρους προγραμματιστές.

Προσφέρει ένα σταθερό και ευέλικτο σύστημα διάταξης (grid system) το οποίο είναι αποκρίσιμο

(responsive) σε όλες τις διαστάσεις του φυλλομετρητή, άρα μία καλή επιλογή για σχεδιασμό

φιλικών προς κινητά και ταμπλέτες ισττοσελίδων. 

Περιλαμβάνει  πλήθος  από  web-συστατικά  (web-components),  εικονίδια  σε  μορφή

συμβολοσειρών (glyph icons) και  είναι  επεκτάσιμο μέσω των πολλών πρόσθετων Javascript
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που είναι διαθέσιμα. Στοιχεία τυπογραφίας, πίνακες, φόρμες, κουμπιά, εικόνες και άλλα στοιχεία

μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  css  κλάσεις  που  παρέχει  το  Bootstrap  και  να  παραχθούν

γρήγορα και εύκολα αποτελέσματα που θα χρειαζόντουσαν χρόνο και κόπο χωρίς την χρήση

του.

Τέλος, έχει πολύ καλή τεκμηρίωση, μεγάλη κοινότητα υποστήριξης και υπάρχει μία πολύ μεγάλη

γκάμα από templates (δωρεάν ή μη) πoυ βασίζονται στο πλαίσο εργασίας αυτό.

Συνοψη

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση

της εφαρμογής της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα περιγραφεί

λεπτομερώς  η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος  της  εφαρμογής  που  υλοποιήθηκε  βάσει  των

τεχνολογιών που επιλέχτηκαν, η διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης με την μέθοδο RUP και

διαγραμμάτων UML και η διάταξη των δεδομένων της εφαρμογής. 
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4  Αρχιτεκτονική

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάζεται  η  αρχιτεκτονική  του  συστήματος,  για  την  οποία  θα

αναφερθούν τα επίπεδα που την αποτελούν, η ανάλυση και ο σχεδιασμός της εφαρμογής με την

μεθοδολογία UML, και  η τελική διάταξη των δεδομένων (data layout) που αποφασίστηκε να

υλοποιηθεί.

4.1 Αρχιτεκτονική Συστήματος
Η εφαρμογή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τα παρακάτω 4 διακριτά

επίπεδα:

Το επίπεδο εξυπηρέτησης αιτημάτων HTTP (HTTP Application Server),  το επίπεδο πελατών

(φυλλομετρητές),  το  επίπεδο  εξυπηρέτησης  αιτημάτων  επικοινωνίας  αμφίδρομης  και

πραγματικού χρόνου και το επίπεδο αποθήκευσης δεδομένων, μόνιμης και προσωρινής.
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4.1.1 Επίπεδο εξυπηρέτησης HTTP αιτημάτων

Το επίπεδο αυτό δέχεται  όλα τα αιτήματα που έρχονται  από το επίπεδο πελατών μέσω του

πρωτοκόλλου HTTP. Στο επίπεδο αυτό τρέχει ο Apache, ένα από τα δημοφιλέστερα ανοιχτού

κώδικα λογισμικά εξυπηρετητή. Οι αιτήσεις των φυλλομετρητών λαμβάνονται, επεξεργάζονται

από την εφαρμογή και ετοιμάζονται οι αποκρίσεις οι οποίες επιστρέφουν στον φυλλομετρητή.

Στο επίπεδο αυτό κατοικεί το Laravel με τα αρχεία php της εφαρμογής, οι παρουσιάσεις, τα Css

και Javascript αρχεία καθώς και τα λοιπά στοιχεία της όπως τα αρχεία εικόνων. Οι απαντήσεις

που στέλνονται  πίσω στο επίπεδο πελατών μπορεί  να περιέχουν δεδομένα, HTML, Css και

Javascript.  Το επίπεδο   εξυπηρέτησης  αιτημάτων  HTTP επικοινωνεί  εκτός  από το επίπεδο

πελατών, και με αυτό της αποθήκευσης δεδομένων.

4.1.2 Επίπεδο Αποθήκευσης Δεδομένων.

Το επίπεδο  αποθήκευσης  δεδομένων  αποτελείται  από  2  επιμέρους  επίπεδα.  Το  επίπεδο

προσωρινής αποθήκευσης, όπου εκτελείται ένα στιγμιότυπο της Redis, και το επίπεδο μόνιμης

αποθήκευσης το οποίο χρησιμοποιείται  από την Redis ωστε να ελαχιστοποιείται  ο κίνδυνος

απώλειας δεδομένων και να είναι δυνατή η επαναφορά τους όταν επανεκκινεί ένα στιγμιότυπο

Redis.  H προσωρινή αποθήκευση λαμβάνει  χώρα στην μνήμη (RAM) του εξυπηρετητή από

όπου και εξυπηρετούνται όλες οι ενέργειες ανάγνωσης αλλά και εγγραφής (σε πρώτο χρόνο). Το

επίπεδο μόνιμης αποθήκευσης, χρησιμοποιείται από τη Redis για να αποθηκεύει στον δίσκο

αντίγραφα του  σετ  δεδομένων από την  μνήμη,  καθώς και  το  ιστορικό όλων των ενεργειών

εγγραφής  ώστε  να  είναι  δυνατή,  μέσω  της  επανεκτέλεσης  αυτών,  η  ανάκτηση  του  σετ

δεδομένων.
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4.1.3 Επίπεδο Πελατών

Το επίπεδο  πελατών είναι  αυτό στο οποίο  βρίσκεται  η  διεπαφή με  το  χρήστη η οποία του

επιτρέπει να αλληλεπιδρά με την εφαρμογή. Συνήθως αυτό γίνεται μέσω ενός φυλλομετρητή ο

οποίος  είναι  ένα  πρόγραμμα  πλοήγησης  στο  διαδίκτυο.  Ο  φυλλομετρητής  μπορεί  να

επεξεργάζεται αρχεία HTML, Css και Javascript και να προβάλλει τη σελίδα που προκύπτει από

τον  κώδικα  και  τα  δεδομένα  που  έχουν  φτάσει  στο  επίπεδο  αυτό.  Στο  επίπεδο  αυτό,  η

επικοινωνία με το επίπεδο του εξυπηρετητή  γίνεται  με HTTP αιτήσεις, με τις μεθόδους GET,

POST και AJAX.

4.2 Ανάλυση και Σχεδιασμός Εφαρμογής
Η ανάλυση και ο σχεδιασμός της εφαρμογής έγινε με χρήση της Unified Modeling System (UML)

η οποία είναι μία γλώσσα που χρησιμοποιείται για προδιαγραφές, αναπαράσταση με οπτικό

τρόπο, δημιουργία και  τεκμηρίωση των τμημάτων των συστημάτων λόγισμικού, αλλά και για

μοντελοποίηση εταιρικών και άλλων συστημάτων που δεν αφορούν απαραίτητα λογισμικό.

Κάθε  σύνθετο  σύστημα  προσεγγίζεται  καλύτερα  χρησιμοποιώντας  ένα  μικρό  σύνολο
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ανεξάρτητων όψεων του συστήματος. Τα καλύτερα μοντέλα συνδέονται με την πραγματικότητα,

ενώ οι όψεις ενός μοντέλου μπορεί να οπτικοποιηθούν με τα παρακάτω γραφικά διαγράμματα:

• Διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης (use case)

• Διαγράμματα κλάσεων (class)

• Διαγράμματα συμπεριφοράς 

◦ Διαγράμματα καταστάσεων (statechart)

◦ Διαγράμματα δραστηριοτήτων (activity)

◦ Διαγράμματα αλληλεπίδρασης

▪ Διαγράμματα ακολουθίας (sequence)

▪ Διαγράμματα συνεργασίας (collaboration)

• Διαγράμματα υλοποίησης

◦ Διαγράμματα συνιστωσών (component)

◦ Διαγράμματα deployment

Τα διαγράμματα  αυτά  παρέχουν  διαφορετικές  απόψεις  του  συστήματος  κατά  τη  φάση  της

ανάλυσης και της ανάπτυξης. Το υποκείμενο μοντέλο ολοκληρώνει τις απόψεις αυτές, ούτως

ώστε να μπορεί να αναλυθεί και να δομηθεί ένα πλήρες, συνεπές με τον εαυτό του σύστημα.

Παρέχει στους χρήστες μία έτοιμη προς χρήση οπτική γλώσσα μοντελοποίησης ώστε αυτοί να

μπορούν να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν κατανοητά μοντέλα.

Για την διαδικασία της ανάπτυξης του λογισμικού ακολουθήθηκε το μοντέλο Rational Unified

Process (RUP) το οποίο χρησιμοποιεί την UML σαν γλώσσα μοντελοποίησης, καθοδηγείται από

μελέτες χρήσης (use cases) και έχει τέσσερις φάσεις: 

• Έναρξη (Inception): Ορισμός του έργου και της έκτασής του

• Επεξεργασία  (Elaboration):  Κατάστρωση  μεθόδου  υλοποίησης  του  έργου,
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μοντελοποίηση  χαρακτηριστικών  του  έργου,  ορισμός  της  αρχιτεκτονικής  του

συστήματος

• Κατασκευή (Construction): Υλοποίηση του έργου

• Μετάβαση (Transition): Ανάπτυξη του συστήματος στο περιβάλλον χρήσης του

H RUP μπορεί να περιγραφεί και αναπαρασταθεί με τη βοήθεια δύο διαστάσεων: του χρόνου

και  του  περιεχομένου.  Το παρακάτω  σχήμα  παρουσιάζει  μία  γραφική  αναπαράσταση  των

διαστάσεων αυτών. Ο οριζόντιος άξονας αναπαριστά τον χρόνο και παρουσιάζει τις πτυχές του

κύκλου ζωής της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Η διάσταση αυτή περιγράφεται σε σχέση

με  τις  φάσεις  (phases)  και  τις  επαναλήψεις  (iterations).  Ο  κάθετος  άξονας  παρουσιάζει  το

περιεχόμενο και δείχνει τους κλάδους-τομείς (disciplines),που ομαδοποιούν λογικά τη διαδικασία

του περιεχομένου.

4.2.1 Σύλληψη Απαιτήσεων

Οι λειτουργικές απαιτήσεις της εφαρμογής που προέκυψαν παρουσιάζονται παρακάτω. Καθώς

η  εφαρμογή  αυτή  είναι  προϊόν  της  συνεργασίας  τριών  φοιτητών,  θα  δοδεί  έμφαση  στις

λειτουργίες που υλοποιήθηκαν για την παρούσα διπλωματική εργασία.
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• Η εφαρμογή θα έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού δικτύου.

• Ο χρήστης θα μπορεί να εισάγει μία νέα βαθμολογία για ένα URL.

• Ο χρήστης θα μπορεί να επεξεργάζεται μία βαθμολογία που έχει καταχωρήσει.

• Η κάθε βαθμολογία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

◦ Τον χρήστη που την εισήγαγε στο σύστημα

◦ Τίτλο

◦ Σκορ βαθμολογίας

◦ Κείμενο σχολίου ή κριτικής (προαιρετικά)

◦ Σημαία (flag) η οποία θα δηλώνει εάν τη βαθμολογία θα μπορούν να τη δουν άλλοι

χρήστες ή θα είνα ιδιωτική.

• Ο  χρήστης  θα  μπορεί  να  αναζητήσει  βαθμολογίες,  βάσει  λέξεων-κλειδιών  και,

προαιρετικά, βάσει βαθμολογίας. Η αναζήτηση θα μπορεί να γίνει είτε ανάμεσα σε αυτές

που έχει δημοσιεύσει ο χρήστης, είτε στις βαθμολογίες των χρηστών που ακολουθεί,

είτε στο συνδυασμό των δύο αυτών συνόλων. H αναζήτηση βάσει κειμένου (text-based

search) θα πρέπει να μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως γλώσσας, και να υπάρχει σχετική

ανεκτικότητα σε μικρής έκτασης ορθογραφικά λάθη. 

• Ο χρήστης θα μπορεί να δεί το προφίλ ενός χρήστη ή το δικό του. Στην οθόνη αυτή θα

φαίνονται  βασικές  πληροφορίες  του  χρήστη  (όνομα,  ηλικία  κ.λ.π.),  ο  αριθμός  των

βαθμολογήσεων που έχει κάνει, ο αριθμός των χρηστών που ακολουθεί και ο αριθμός

των χρηστών που τον ακολουθούν.

• Η διάταξη προτύπου των παρουσιάσεων της εφαρμογής πρέπει να αποτελείται από 3

διακριτά μέρη: 

◦ Κεντρικό  μενού  στην  κορυφή  της  σελίδας  το  οποίο  θα  προσφέρει  επιλογές

πλοήγησης  στην  εφαρμογή  και  τις  απαραίτητες  ενέργειες  που  θα  μπορεί  να

εκτελέσει ο χρήστης. 

◦ Πλευρική  μπάρα  στο  αριστερό  μέρος  της  σελίδας  με  δυνατότητα  γρήγορης

βαθμολόγησης και βασικά στοιχεία του προφίλ του χρήστη.

◦ Περιοχή  προβολής  περιεχομένου,  ανάλογα  με  την  σελίδα  στην  οποία  έχει

πλοηγηθεί ο χρήστης.

• Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, η οποία θα δείχνει το χρονολόγιο του χρήστη και

στην  οθόνη  με  τις  προσωπικές  βαθμολογίες  του  χρήστη  θα  πρέπει  να  υλοποιείται

σελιδοποίηση (pagination) με χρήση AJAX.
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4.2.2 Περιπτώσεις Χρήσης 

Οι περιπτώσεις χρήσης που προκύπτουν από την ανάλυση των απαιτήσεων (και περιγράφουν

λειτουργικότητες του συστήματος κυρίως από την πλευρά του τελικού χρήστη) είναι οι εξής:

4.2.2.1 Περίπτωση χρήσης: Εισαγωγή νέας βαθμολογίας

α. Εισαγωγή νέας βαθμολογίας από την φόρμα γρήγορης βαθμολόγησης στο πλευρικό

μενού.

Βασική Ροή

• Ο χρήστης εισάγει το Url της σελίδας που θέλει να βαθμολογήσει στο σχετικό πεδίο της

φόρμας

• Ο χρήστης επιλέγει σκορ βαθμολογίας από το σχετικό πεδίο της φόρμας

• Αποστέλει την βαθμολογία στο σύστημα πατώντας το κουμπί 'Submit'

• Το σύστημα δέχεται την αίτηση και αποθηκεύει την βαθμολογία

• Το σύστημα ανάλογα την σελίδα της εφαρμογής στην οποία βρισκόταν ο χρήστης κατά

την υποβολή: 

◦ Ξαναφορτώνει τη σελίδα και δείχνει τη βαθμολογία στην κορυφή της λίστας (Αρχική

σελίδα – χρονολόγιο και σελίδα λίστας βαθμολογιών του χρήστη)

◦ Εμφανίζει αναδυόμενο μήνυμα επιτυχίας (λοιπές σελίδες)

Εναλλακτκή Ροή 1

• Το url της σελίδας που υπέβαλε ο χρήστης δεν είναι έγκυρο ή δεν υπάρχει. Ο χρήστης

ενημερώνεται σχετικά με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο.

Εναλλακτική Ροή 2

• Ο χρήστης έχει  ήδη βαθμολογήσει  σε προγενέστερο χρόνο το Url  που υπέβαλε.  Το

σύστημα επεξεργάζεται την υπάρχουσα βαθμολογία του χρήστη ανανεώνοντας το σκορ

και ενημερώνει τον χρήστη με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο.

• Το σύστημα , ανάλογα την σελίδα της εφαρμογής στην οποία βρισκόταν ο χρήστης κατα

την υποβολή: 

◦ Ξαναφορτώνει τη σελίδα και δείχνει τη βαθμολογία στην κορυφή της λίστας (Αρχική

σελίδα – χρονολόγιο και σελίδα λίστας βαθμολογιών του χρήστη)

◦ Εμφανίζει αναδυόμενο μήνυμα επιτυχίας (λοιπές σελίδες)

β. Εισαγωγή νέας βαθμολογίας από την σελίδα νέας βαθμολογίας της εφαρμογής

Βασική Ροή

• O χρήστης πατάει από το κεντρικό μενού την επιλογή 'New Rate'.
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• Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής νέας βαθμολογίας (φόρμα).

• Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας: Url, σκορ, επιλογή ιδιωτικής ή δημόσιας

βαθμολόγησης, σχόλιο-κριτική.

• Αποστέλει την βαθμολογία στο σύστημα πατώντας το κουμπί 'Submit'.

• Το σύστημα δέχεται την αίτηση και αποθηκεύει την βαθμολογία.

• Εμφανίζεται αναδυόμενο μήνυμα επιτυχίας 

Εναλλακτκή Ροή 1

• Το σύστημα ανιχνεύει ελλειπή στοιχεία, ή λανθασμένα στοιχεία τα οποία υποβλήθηκαν,

και ενημερώνει σχετικά τον χρήστη.

Εναλλακτική Ροή 2

• Ο χρήστης έχει  ήδη βαθμολογήσει  σε προγενέστερο χρόνο το Url  που υπέβαλε.  Το

σύστημα επεξεργάζεται την υπάρχουσα βαθμολογία του χρήστη ανανεώνοντας το σκορ

και ενημερώνει τον χρήστη με μήνυμα σε αναδυόμενο παράθυρο.

γ. Εισαγωγή νέας βαθμολογίας από αντικείμενο βαθμολόγησης άλλου χρήστη

Βασική Ροή

• Ο χρήστης πατάει το κουμπί με το αστεράκι στην κάτω δεξιά γωνία της καρτέλας μιας

βαθμολογίας ενός χρήστη που ακολουθεί. Το κουμπί αυτό είναι ορατό μόνο σε καρτέλες

βαθμολογιών σελίδων τις οποίες δεν έχει βαθμολογήσει ο ίδιος.

• Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη ένα αναδυόμενο παράθυρο με φόρμα βαθμολόγησης

της σελίδας, με προσυμπληρωμένο τον τίτλο της.

• Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία της φόρμας:  Σκορ, επιλογή ιδιωτικής ή δημόσιας

βαθμολόγησης, σχόλιο-κριτική και πατάει το κουμπί 'Submit'.

• Το σύστημα δέχεται την αίτηση και αποθηκεύει την βαθμολογία.

• Το σύστημα , ανάλογα την σελίδα της εφαρμογής στην οποία βρισκόταν ο χρήστης κατά

την υποβολή: 

◦ Εμφανίζει τη βαθμολογία στην κορυφή της λίστας (Αρχική σελίδα – χρονολόγιο)

◦ Εμφανίζει ένα αναδυόμενο μήνυμα επιτυχίας 

4.2.2.2 Περίπτωση χρήσης: Επεξεργασία βαθμολογίας

Βασική Ροή

• O χρήστης πατάει  το κουμπί  με το εικονίδιο  'μολύβι'  στην κάτω δεξιά  καρτέλα μιας

βαθμολογίας του (Οθόνη χρονολογίου και σελίδα λίστας των βαθμολογιών του).

• Το  περιεχόμενο  της  καρτέλας  της  βαθμομολογίας  αλλάζει  και  εμφανίζεται  φόρμα
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βαθμολόγησης της σελίδας, με προσυμπληρωμένο τον τίτλο,  το σκορ και την κριτική.

• Ο χρήστης αλλάζει τα πεδία που θέλει και υποβάλλει την φόρμα πατώντας το κουμπί

'Save changes'.

• Το σύστημα δέχεται την αίτηση και αποθηκεύει τις αλλαγές.

• Η  καρτέλα  βαθμολογίας  επανέρχεται  στην  αρχική  της  κατάσταση  (η  φόρμα

αποκρύπτεται)  με  τα  νέα  επεξεργασμένα  στοιχεία  που  υπέβαλε  ο  χρήστης.  Ένα

αναδυόμενο μήνυμα ενημερώνει τον χρήστη για την επιτυχή επεξεργασία.

4.2.2.3 Περίπτωση Χρήσης: Αναζήτηση βαθμολογίας

• Ο χρήστης πατάει από το κεντρικό μενού την επιλογή 'Search Rates'.

• Το σύστημα εμφανίζει την σελίδα αναζήτησης βαθμολογιών.

• Ο χρήστης συμπληρώνει τα πεδία βάσει των οποίων θέλει να εκτελεστεί η αναζήτηση:

◦ Εισάγει λέξεις-κλειδιά στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας

◦ Επιλέγει αν η αναζήτηση θα αφορά δικές του βαθμολογίες, βαθμολογίες χρηστών

που ακολουθεί ή και τα δύο.

◦ Προαιρετικά,  πατάει  το  κουμπί  προχωρημένης  αναζήτησης  'Advanced  Search',

οπότε και εμφανίζονται δύο πεδία επιλογής εύρους σκορ ('From', 'To').

• O   χρήστης  πατάει  το  κουμπί  υποβολής  της  φόρμας  αναζήτησης  με  το  εικονίδιο

'Μεγενθυντικός φακός' και η φόρμα αποστέλεται.

• Το σύστημα δέχεται την αίτηση, εκτελεί την αναζήτηση και επιστρέφει τα αποτελέσματα.

• Το σύστημα  εμφανίζει  οθόνη  αποτελεσμάτων  αναζήτησης,  με  τις  βαθμολογίες  που

βρέθηκαν, ή με σχετικό μήνυμα αν δεν βρέθηκε κάτι.

4.2.3 Διαγράμματα Δραστηριοτήτων

Στην  συνέχεια  παρουσιάζονται  τα  διαγράμματα  δραστηριοτήτων  για  τις  βασικότερες

περιπτώσεις χρήσης και τις εσωτερικά παραγόμενες ενέργειες που αυτές μπορεί να προκαλούν.

4.2.3.1 Διάγραμμα δραστηριοτήτων: Εισαγωγή βαθμολογίας στο σύστημα

Ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει μία βαθμολογία στο σύστημα με τρεις τρόπους: Από τη σελίδα

νέας  βαθμολογίας,  από  την  πλευρική  μπάρα  που  είναι  πάντα  ορατή  σε  όλες  τις  σελίδες

(γρήγορη  βαθμολόγηση)  και  από  μία  υπάρχουσα  βαθμολογία  άλλου  χρήστη,  πατώντας  το

αντίστοιχο  κουμπί  στην  καρτέλα  της  βαθμολογίας.  Και  στις  τρεις  περιπτώσεις  ο  χρήστης
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συμπληρώνει πεδία σε φόρμα και την υποβάλλει. Το σύστημα δέχεται τα δεδομένα και ανάλογα

με  την  περίπτωση,  αποθηκεύει  τη  νέα  βαθμολογία  ή  επεξεργάζεται  την  υπάρχουσα,  σε

περίπτωση που έχει ξαναβαθμολογηθεί από το χρήστη. Το σύστημα στη συνέχεια ενημερώνει

τις λίστες του χρήστη και των ακολούθων του με τη βαθμολογία αυτή.
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4.2.3.2 Διάγραμμα δραστηριοτήτων: Επεξεργασία βαθμολογίας
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4.2.3.3 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων: Εξαγωγή τίτλου βαθμολογίας

Κατά την εισαγωγή μίας βαθμολογίας, το σύστημα πρέπει να παραγάγει τον τίτλο αυτής. Αρχικά

ελέγχεται το είδος του πόρου, αν δηλαδή πρόκειται για ιστοσελίδα ή για αρχείο. Αν είναι σελίδα,

το  σύστημα προσπαθεί  να  εξαγάγει  τον  τίτλο από το μοντέλο  αντικειμένων εγγράφου  της

σελίδας (HTML Dom Tree), και συγκεκριμένα από το meta tag 'title' στο head της σελίδας. Αν

δεν μπορέσει να εξάγει τον τίτλο, σαν τίτλος τίθεται το ίδιο το Url, χωρίς το πρόθεμα 'http://www'.

Αν είναι αρχείο, το σύστημα θέτει σαν τίτλο το όνομα του αρχείου (χωρίς την κατάληξη) εφόσον

πρόκειται για γνωστό τύπο αρχείου, αλλιώς σαν τίτλος αποθηκεύεται το Url όπως παραπάνω. 
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4.2.3.4 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων:  Εξαγωγή λέξεων-κλειδιών σαν 
metaphones από τον τίτλο βαθμολογίας

Στην  παρούσα  εργασία  αποφασίστηκε  η  δημιουργία  ενός  ευρετηρίου  για  αναζήτηση  βάσει

κειμένου  στους  τίτλους  των  βαθμολογιών  που  είναι  αποθηκευμένες  στο  σύστημα.  Όλες  οι

λέξεις-κλειδιά στις οποίες μπορεί να γίνει αναζήτηση αποθηκεύονται σαν Metaphones. Η βασική

ιδέα του αλγόριθμου που χρησιμοποιήθηκε (Double Metaphone) είναι να παράγει για μία λέξη,

μία 'χοντρική'  αναπαράσταση αυτής βάσει  κάποιων κανόνων.  Αυτό το νέο string μπορεί  να

αποτελεί  το ίδιο κλειδί  και  να αντιστοιχεί και  σε άλλες λέξεις που προφέρονται με παρόμοιο

τρόπο. Για παράδειγμα, το metaphone της λέξης 'steven' είναι 'STFN', ενώ το ίδιο είναι και για

τις λέξεις 'steeven'  ή 'stefen'.  Ο λόγος που αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί αυτή η τεχνική

είναι για τη δημιουργία ενός 'ασαφούς' ευρετηρίου (fuzzy indexing) (Arehart, M. 2010), με βάση

το οποίο θα μπορούν να εξάγονται αποτελέσματα σε μία αναζήτηση βάσει κειμένου η οποία θα

'συγχωρεί'  τυχόντα  (μικρής  έκτασης)  ορθογραφικά  λάθη.  O  συγκεκριμένος  αλγόριθμος  που

χρησιμοποιήθηκε  μπορεί  να  παραγάγει  για  κάθε  λέξη  που  του  δίνεται  από  ένα  έως  δύο

metaphones.
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4.2.3.5 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων: Δημιουργία – ενημέρωση ασαφούς 
ευρετηρίου

Όταν  εισάγεται  μία  νέα  βαθμολογία  στο  σύστημα,  γίνεται  εξαγωγή  των  λέξεων-κλειδιών  με

χρήση του  αλγορίθμου  Double  Metaphone από τον  τίτλο.  Για  κάθε  ένα  metaphone,  γίνεται

έλεγχος αν υπάρχει στο ευρετήριο. Το ευρετήριο αποτελείται απο Redis Sets, όπου κάθε ένα

έχει σαν κλειδί ένα metaphone και τα μέλη του είναι τα Ids των βαθμολογιών στους τίτλους των

οποίων  υπάρχει  τουλάχιστον  μία  φορά  η  λέξη  που  αντιστοιχεί  σε  αυτό  το  metaphone.  Για

παράδειγμα:

• word::PTN    = SET(12, 33, 56)   (metaphone λέξης κλειδιού 'python')

• word::AFMR = SET(101, 333, 156)   (metaphone λέξης κλειδιού 'εφημερίδα')

Aν στο ευρετήριο υπάρχει ήδη το metaphone, το σύστημα προσθέτει στο υπάρχον σετ το Id της 

βαθμολογίας. Αν όχι, τότε δημιουργείται νέο σετ με πρώτο μέλος τη βαθμολογία αυτή.
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4.2.3.6 Διάγραμμα Δραστηριοτήτων: Αναζήτηση βαθμολογίας

Ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει βαθμολογίες που έχουν υποβληθεί στο σύστημα είτε από τον

ίδιο, είτε από χρήστες που τον ακολουθούν. Μπορεί να εισαγάγει λέξεις κλειδιά καθώς και εύρος

σκορ βαθμολογιών.
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4.3 Διάταξη Δεδομένων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για την εφαρμογή της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε η Redis 

για την αποθήκευση δεδομένων. Αρχικά, έπρεπε να αποφασιστεί ο τρόπος που θα 

αποθηκεύεται η βασική οντότητα της εφαρμογής, η βαθμολογία.  Τελικά προτάθηκαν 2 σενάρια:

Σύμφωνα με το πρώτο, θα υπάρχουν 2 οντότητες οι οποίες θα χαρακτηρίζουν πλήρως μία 

βαθμολογία. Η μία θα ενσωματώνει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διεύθυνση του 

πόρου (Url), και η άλλη θα περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που εισάγει 

ένας χρήστης για τον πόρο αυτό (σκορ, κριτική κ.λ.π.). 

Resource

Redis Hash με πληροφορίες για τον πόρο

Key Field Field description Value

rid:xxx

url Διεύθυνση πόρου string

thumbnail Στιγμιότυπο εικόνας string

timestamp Χρονοσφραγίδα int

title Τίτλος string

average_score Μ.Ο. σκορ βαθμολογήσεων

του πόρου

float

Rate

Redis Hash με πληροφορίες για την βαθμολόγηση ενός πόρου 

Key Field Field description Value

rate:xxx

uid Ιd χρήστη int

rid Ιd πόρου int

score Σκορ βαθμολογίας int

review Κριτική - Σχόλια string

timestamp Χρονοσφραγίδα int

private Ιδιωτική ή δημόσια βαθμολογία boolean
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Σύμφωνα με τη δεύτερη υποψήφια διάταξη, όλες οι πληροφορίες σχετικά με μία βαθμολογία 

που υποβάλλεται στο σύστημα αποθηκεύονται σε μία οντότητα:

Rate

Redis Hash με όλες τις πληροφορίες για τον πόρο και την βαθμολογία του χρήστη

Key Field Value

rid:xxx

url string

title string

thumbnail string

timestamp int

uid int

score int

review string

public boolean

average_score float

Σύγκριση διατάξεων

Και  οι  δύο  διατάξεις  σε  διάφορα  συγκριτικά  τεστ  που  έγιναν  παρουσίασαν  παρόμοια

αποτελέσματα  από  άποψη  χρόνου  εκτέλεσης  και  όγκου  δεδομένων.  Η  πρώτη  διάταξη

προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία ενημέρωσης και αποθήκευσης πληροφοριών που σχετίζονται με

τον πόρο και όχι το χρήστη όπως ο μέσος όρος του σκορ όλων των βαθμολογήσεων που έχουν

γίνει  πάνω σε  αυτόν.  Βασικό  μειονέκτημα είναι  ότι  χρειάζονται  πρόσθετες,  συχνά  σύνθετες

ενέργειες εγγραφής-ανάγνωσης για βασικές λειτουργίες της εφαρμογής.  Αντίθετα, στη δεύτερη

διάταξη, ο μέσος όρος σκορ θα έπρεπε μεν να υπολογίζεται και να ενημερώνεται σε όλες τις

αποθηκευμένες βαθμολογίες αυτού του πόρου, σε κάθε νέα εισαγωγή ή επεξεργασία του σκορ

βαθμολογίας από ένα χρήστη, απαιτεί όμως λιγότερες ενέργειες για τις συχνότερες λειτουργίες

της  εφαρμογής,  όπως  για  την  ανάκτηση  μίας  βαθμολογίας  ενός  χρήστη  καθώς  όλη  η

πληροφορία πόρου – βαθμολόγησης βρίσκεται συγκεντρωμένη σε ένα Redis Hash.

Τελικά αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η δεύτερη διάταξη, καθώς η πρώτη παραπέμπει σε

σχεδιασμό  αποθήκευσης  σε  σχεσιακή  βάση  δεδομένων,  ενώ  η  Redis  αποτελεί  μία  βάση

δεδομένων  στηριγμένη  στην  λογική  κλειδιού-τιμής.  Για  καλύτερη  απόδοση,  αποφασίστηκε  ο

μέσος όρος του σκορ βαθμολογιών ενός πόρου να αποθηκεύεται σε ξεχωριστή δομή. 

Στην  συνέχεια  παρουσιάζεται  η  διάταξη  δεδομένων  που  χρησιμοποιήθηκε  στο  σύνολο  της

εφαρμογής.
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User

Hash – Πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη

key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

uid:xxx email email string Email 

password password string Κωδικός εισόδου

username username string Ψευδώνυμο χρήστη

auth authentication string Κωδικός
πιστοποίησης χρήστη

verified 0-1 Πιστοποιημένος
χρήστης

fname first name string Όνομα

lname last name string Επώνυμο

age int Ηλικία

sex male-female Φύλο

profile_pic: image Url string Url  εικόνας  προφίλ
χρήστη

Παράδειγμα: Ανάκτηση πληροφοριών του χρήστη με Id=1
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Hash – Αποθήκευση σε ένα Hash τα ζεύγη username - user id όλων των χρηστών

Key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

username <username> <uid> Ανάκτηση κωδικού 
χρήστη από το 
username

Παράδειγμα: Ανάκτηση Id του χρήστη με username 'kosnik78'

Hash – Αποθήκευση σε ένα Hash τα ζεύγη email- user id όλων των χρηστών

Key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

email <email> <uid> Ανάκτηση κωδικού 
χρήστη από το email

Παράδειγμα: Ανάκτηση Id του χρήστη με email 'kosnik78@gmail.com'

 

Followers – Followings

Sorted Set – Οι ακόλουθοι ενός χρήστη

key members Περιγραφή - Σχόλια

followers:xxx uids – timestamp as score Σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί 
ένα sorted set με μέλη τα Ids 
των χρηστών που τον 
ακολουθούν. Κάθε μέλος-Id 
έχει σαν σκορ τη 
χρονοσφραγίδα που δηλώνει 
πότε προστέθηκε σαν μέλος 
του σετ.

Παράδειγμα: Ανάκτηση ακολούθων του χρήστη με Id=1

Παράδειγμα: Ανάκτηση πλήθους ακολούθων του χρήστη με Id=1
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Sorted Set – Οι χρήστες που ακολουθεί ένας χρήστης

key members Περιγραφή - Σχόλια

followings:xxx uids – timestamp as score Σε κάθε χρήστη αντιστοιχεί 
ένα sorted set με μέλη τα Ids 
των χρηστών που αυτός  
ακολουθεί. Κάθε μέλος-Id έχει 
σαν σκορ τη χρονοσφραγίδα 
που δηλώνει πότε προστέθηκε
σαν μέλος του σετ.

Rating

Hash – To αντικείμενο βαθμολογίας

key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

rid:xxx url url string Η διεύθυνση του 
πόρου

title title string Τίτλος πόρου

thumbnail Image url string Η διεύθυνση του 
στιγμιότυπου του 
πόρου

timestamp int Χρονοσφραγίδα 
αποθήκευσης ή 
επεξεργασίας

uid int Id του χρήστη της 
βαθμολογίας

score int Σκορ βαθμολογίας

review text Κείμενο κριτικής

public 0-1 Ιδιωτική ή δημόσια 
βαθμολογία.
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Παράδειγμα: Ανάκτηση όλων των πληροφοριών της βαθμολογίας με id=9

Hash – Ζεύγη κωδικού χρήστη – κωδικού βαθμολογίας για έναν πόρο

key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

url:<url string> <uid> <rid> Σε κάθε πόρο αντιστοιχεί ένα hash στο 
οποίο για κάθε βαθμολογία που 
αναφέρεται σε αυτόν, αποθηκεύεται το 
ζεύγος κωδικός χρήστη – κωδικός 
βαθμολογίας 

Παράδειγμα: Ανάκτηση κωδικού βαθμολογίας του site reddit.com για τον χρήστη με Id=2

Παράδειγμα:  Ανάκτηση  των  κωδικών  όλων  των  χρηστών  που  έχουν  βαθμολογήσει  το  site

reddit.com
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Hash – Ζεύγη κωδικού βαθμολογίας – σκορ βαθμολογίας για έναν πόρο

key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

url:<url string>:rscores <rid> <score> Σε κάθε πόρο αντιστοιχεί ένα hash στο
οποίο  για  κάθε  βαθμολογία  που
αναφέρεται σε αυτόν, αποθηκεύεται το
ζεύγος κωδικός βαθμολογίας – σκορ. 

Παράδειγμα: Ανάκτηση όλων των κωδικών βαθμολογιών μαζί με το σκορ τους για την σελίδα

Imdb.com

* Αποτέλεσμα: 2 ζεύγη : Βαθμολογία με κωδικό 22 και σκορ 6, βαθμολογία με κωδικό 25 και

σκορ 3.

Hash – Ζεύγη κωδικού χρήστη – σκορ βαθμολογίας για έναν πόρο

key Field Value Περιγραφή - Σχόλια

url:<url string>:uscores <uid> <score> Σε  κάθε  πόρο  αντιστοιχεί  ένα  hash
στο οποίο για κάθε χρήστη που τον
έχει  βαθμολογήσει,  αποθηκεύεται  το
ζεύγος κωδικός χρήστη – σκορ. 

Παράδειγμα: Ανάκτηση του σκορ βαθμολογίας που έδωσε ο χρήστης με κωδικό 3 για την σελίδα

imdb.com

List – Λίστα με όλες τις βαθμολογίες ενός χρήστη

key Values Περιγραφή - Σχόλια

own_ratings:xxx List of rids Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται πάντα η πιο
πρόσφατη βαθμολογία του χρήστη
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Παράδειγμα: Ανάκτηση λίστας όλων των βαθμολογιών του χρήστη με id=1

List – Λίστα με όλες τις βαθμολογίες του χρονολογίου ενός χρήστη

key Values Περιγραφή - Σχόλια

timeline_ratings:xxx List of rids Η λίστα αυτή κρατάει όλες τις βαθμολογίες που 
μπορούν να φαίνονται στο χρονολόγιο ενός 
χρήστη: τις δικές του και τις δημόσιες 
βαθμολογίες των χρηστών που ακολουθεί.

Παράδειγμα: Ανάκτηση των 5 πιο πρόσφατων βαθμολογιών του χρονολογίου του χρήστη με

κωδικό 3

Set – Σετ με μέλη τις διευθύνσεις που έχει βαθμολογήσει ένας χρήστης

key Members Περιγραφή - Σχόλια

uid:xxx:rated_urls Resource urls Επιλέχθηκε  set  για  δυνατότητα  γρήγορου
ελέγχου  για  το  αν  ο  χρήστης  έχει
ξαναβαθμολογήσει ένα url
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Παράδειγμα: Έλεγχος για το αν ο χρήστης με κωδικό 1 έχει βαθμολογήσει την σελίδα imdb.com

(απάντηση αρνητικη)

Παράδειγμα: Ανάκτηση όλων των διευθύνσεων που έχει βαθμολογήσει ο χρήστης με κωδικό 1

Set – Σετ με μέλη τους κωδικούς όλων των βαθμολογιών ενός χρήστη

key Members Περιγραφή - Σχόλια

uid:xxx:rids rids

Set – Σετ με μέλη τους κωδικούς όλων των δημόσιων βαθμολογιών ενός χρήστη

key Members Περιγραφή - Σχόλια

uid:xxx:publicRids rids Περιέχει τις βαθμολογίες του χρήστη που
είναι  δημόσιες  και  άρα  μπορούν  να
εμφανιστούν  στα  χρονολόγια  των
χρηστών που τον ακολουθούν.

Κey - Value Μέσος όρος βαθμολογίας ενός πόρου

key Members Περιγραφή - Σχόλια

url:<url string>:average_score rids Ενα  απλό  ζευγάρι  κλειδιού
(διεύθυνση  url)  –  τιμής  (μεσος
όρος σκορ) για κάθε πόρο

Παράδειγμα: Ανάκτηση μέσου όρου σκορ βαθμολογίας της σελίδα imdb.com
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Sorted Set – Διευθύνσεις που έχουν βαθμολογηθεί με κατάταξη τον μέσο όρο βαθμολογίας τους

key members Περιγραφή - Σχόλια

scoreBasedChart Url strings Χρησιμοποιείται  για  την  ανάκτηση  των
βαθμολογήσεων με τον μεγαλύτερο μέσο
όρο σκορ που έχουν δημοσιευτεί

Sorted Set – Διευθύνσεις που έχουν βαθμολογηθεί με κατάταξη τον αριθμό χρηστών που έχουν

βαθμολογήσει την κάθε μία

key members Περιγραφή - Σχόλια

popularityBasedCharts Url strings Χρησιμοποιείται  για  την  ανάκτηση  των
'δημοφιλέστερων'  πόρων  (που  έχουν
βαθμολογηθεί περισσότερες φορές)

Indexes 

SET - ευρετήριο για αναζήτηση βάσει κειμένου

key Members Περιγραφή - Σχόλια

word:<keyword> rids Περιέχει τους κωδικούς βαθμολογιών που 
ο τίτλος τους περιέχει τη λέξη-κλειδί 
(metaphone) που προσδιορίζει το όνομα 
του set

Παράδειγμα: Ο χρήστης ψάχνει βαθμολογίες που περιέχουν στον τίτλο τους τη λέξη 'νεράιδα'.

Το σύστημα ψάχνει για βαθμολογίες που είναι μέλη του σετ με κλειδί το metaphone της λέξης

αυτής

SET - ευρετήριο για αναζήτηση βάσει του σκορ βαθμολογίας

key Members Περιγραφή - Σχόλια

score:x rids Όπου 'x' το σκορ βαθμολογίας (1-10)
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Παράδειγμα: Ανάκτηση κωδικών βαθμολογιών με σκορ 7

Σύνοψη

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάστηκαν  τα  επίπεδα  της  αρχιτεκτονικής  και  ο  σχεδιασμός  της

εφαρμογής  που  υλοποιήθηκε  για  την  παρούσα  εργασία,  με  χρήση  της  γλώσσας

μοντελοποίησης UML και της διαδικασίας RUP. Παρουσιάστηκε τέλος η διάταξη δεδομένων που

χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση πληροφορίας με χρήση Redis. Στο επόμενο κεφάλαιο

παρουσιάζονται  τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εκπόνηση της εργασίας αυτής,

αναφέρονται ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής οι οποίες δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν,

καθώς και προτάσεις για βελτίωση και επέκταση της εφαρμογής.
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5 Επίλογος

5.1 Σύνοψη και συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της
παρούσας διπλωματικής εργασίας,  γίνεται  αναφορά των λειτουργιών που δεν υλοποιήθηκαν
στην εφαρμογή, καθώς και των μελλοντικών επεκτάσεων και βελτιώσεων που θα μπορούσαν να
υλοποιηθούν σε μία επόμενη έκδοση της εφαρμογής αυτής.

Ο σκοπός της εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και η δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου το οποίο
αφενός θα ανταποκρινόταν, αρχιτεκτονικά και τεχνικά, στα σύγχρονα στάνταρ των μοντέρνων
διαδικτυακών εφαρμογών, αφετέρου θα προσέφερε στο χρήστη τη δυνατότητα να εκφράσει,
μέσω των δημοσιεύσεων στην πλατφόρμα αυτή, οι οποίες είναι μία βαθμολόγηση ενός πόρου
του  διαδικτύου  (ιστοσελίδες,  αρχεία  κ.λ.π),  την  έμφυτη  τάση  όλων  των  ανθρώπων  να
αξιολογούν όλα αυτά με τα οποία έρχονται σε επαφή. 

Για τις ανάγκες της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε, υπό την κατάλληλη καθοδήγηση, μία
ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική έρευνα πάνω στις σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, με
έμφαση στις  βέλτιστες-προτεινόμενες πρακτικές (best  practicies)  που αφορούν τα κοινωνικά
δίκτυα. Καθώς η εφαρμογή που υλοποιήθηκε αποτελεί  προϊόν συνεργασίας τριών φοιτητών,
διερευνήθηκαν τρόποι και  πρακτικές που θα βελτιστοποιούσαν την οργάνωση και τελικά την
υλοποίση του έργου από μία ομάδα.

To  Git  αποτελεί  το  πιο  διαδεδομένο  σύστημα  ελέγχου  εκδόσεων  αρχείων,  το  οποίο  σε
συνδυασμό  με  την  πλατφόρμα  φιλοξενίας  και  διαχείρισης  έργων  Bitbucket,  καθίσταται
απαραίτητο εργαλείο ειδικά για πιο περίπλοκα έργα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του
ενός προγραμματιστές.

Η σχεδιαστική  αρχή  του  Διαχωρισμού Εννοιών (Seperation  of  Concerns),  σύμφωνα με  την
οποία μία πληροφοριακή εφαρμογή  πρέπει να χωρίζεται σε διακριτά επιμέρους τμήματα, κάθε
ένα απο τα οποία απευθύνεται και αντιμετωπίζει μία ξεχωριστή ανάγκη, οδήγησε στην επιλογή
ενός πλαισίου εργασίας βασισμένο στην αρχιτεκτονική Μοντέλου-Παρουσίασης-Ελεγκτή (MVC),
η οποία αποτελεί τη δημοφιλέστερη ίσως υλοποίηση της αρχής αυτής. Επιλέχθηκε τo Laravel,
σαν  ένα  από  τα  δημοφιλέστερα,  σύγχρονα  και  αποτελεσματικά  πλαίσια  εργασίας  Php,
προσφέροντας περισσότερα χαρακτηριστικά και  δυνατότητες σχεδόν απο οποιοδήποτε άλλη
εναλλακτική πρόταση. 

Η  βάση  δεδομένων  Redis  αποτελεί  ιδανική  και  αξιόπιστη  λύση  για  τύπους  δεδομένων  και
λειτουργίες που χαρακτηρίζουν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες, ο όγκος και
η κυκλοφορία δεδομένων αυξάνονται συνεχώς, επιβάλλοντας έτσι την ανάγκη κλιμάκωσης και
την ταχύτατη επίτευξη εντολών εισόδου – εξόδου.

Το πλαίσο εργασίας διεπαφών Bootstrap αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς προτάσεις για την
εύκολη,  γρήγορη  και  φιλική  προς  τον  χρήστη  δημιουργία  σελίδων,  με  έτοιμο  σύστημα
αποκρίσιμου πλέγματος ώστε να μην χρειάζεται ξεχωριστή υλοποίηση για να υποστηριχθούν
συσκευές όπως κινητά ή ταμπλέτες.

 Μία από τις ιδιαιτερότητες αυτής της εργασίας ήταν πως ήταν πολυσυμμετοχική. Υπό την άρτια
καθοδήγηση  του  επιβλέποντα,  αναπτύχθηκαν  οι  συνεργατικές  δεξιότητες  των  μελών  της
ομάδας,  αποκομίζοντας  πολύτιμα  οφέλη  τόσο  σε  προσωπικό  επίπεδο,  που  αφορά  τις
διαπροσωπικές σχέσεις, όσο και σε τεχνικό επίπεδο,  αφού ο σχεδιασμός και η  υλοποίηση ενός
προσωπικού έργου διαφέρει  κατά πολύ απο την οργάνωση,  τον διαμοιρασμό εργασιών και
τελικά την υλοποίηση ενός έργου από μία ομάδα προγραμματιστών.
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5.2 Μελλοντικές βελτιώσεις - επεκτάσεις
Στην  εφαρμογή  που  παρουσιάζεται  σε  αυτήν  την  εργασία,  υπήρξαν  κάποιες  λειτουργίες  οι
οποίες τελικά δεν υλοποιήθηκαν, κυρίως λόγω του εκτεταμένου όγκου τόσο σε χρόνο όσο και σε
πολυπλοκότητα  που  αυτές  θα  προσέθεταν  στο  έργο  σε  επίπεδο  έρευνας,  σχεδιασμού  και
υλοποίησης.  Μία  τέτοια  είναι  η  κατηγοριοποίηση  των  πόρων  που  βαθμολογούνται  στην
εφαρμογή, συσχετίζοντας ετικέτες – κατηγορίες με κάθε διεύθυνση ιστοσελίδας ή αρχείου που
εισέρχεται στο σύστημα (tagging). Σε συνδυασμό με το παραπάνω, υπήρχε στα αρχικά στάδια
του  σχεδιασμού  η  ιδέα  να  υλοποιηθεί  ένα  σύστημα  συστάσεων  προς  τον  χρήστη
(recommendation system) το οποίο θα πρότεινε είτε πόρους προς βαθμολόγηση, είτε μέλη του
κοινωνικού δικτύου που θα μπορούσε να ακολουθεί ο χρήστης. Οι συστάσεις αυτές θα ήταν
αποτέλεσμα  επεξεργασίας  πληροφοριών  όπως,  μεταξύ  άλλων,  οι  βαθμολογίες  που  έχει
υποβάλει γενικά ο χρήστης, οι βαθμολογίες των χρηστών που ακολουθεί ή οι βαθμολογήσεις
που υπέβαλε ο χρήστης σε πόρους τους οποίους συνάντησε στις βαθμολογίες άλλων χρηστών
που ακολουθεί.  Τέλος,  μία λειτουργία η οποία δεν υλοποιήθηκε είναι  αυτή ενός συστήματος
ανταλλαγής  μηνυμάτων μεταξύ των χρηστών (messaging  system),  καθώς και  η  δυνατότητα
σχολιασμού (commenting) βαθμολογιών και κριτκών άλλων χρηστών.

Όλες  οι  παραπάνω  λειτουργίες  που  αναφέρθηκαν,  αποτελούν  μέρος  των  βελτιώσεων  και
επεκτάσεων που θα μπρούσαν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Μία ακόμα βελτίωση θα ήταν η
δυνατότητα  εγγραφής  και  εισόδου  ενός  χρήστη  στο  σύστημα  με  χρήση  των  στοιχείων
λογαριασμού  άλλων  πλατφορμών,  όπως  Google+  ή  Facebook.  Επιπλέον,  η  αναζήτηση
δημοσιεύσεων - βαθμολογιών βάσει κειμένου θα μπορούσε να γίνει ταχύτατη και ακριβέστερη
με χρήση του Elastic Search μίας πολύ ισχυρής μηχανής αναζήτησης πλήρους κειμένου. Τέλος,
σε ό,τι αφορά το επίπεδο αποθήκευσης δεδομένων, ο καταμερισμός (sharding) και ένα σύστημα
δημιουργίας και  καταμερισμού αντιγράφων (replication) που προσφέρει  η Redis θα ήταν μία
απαραίτητη προσθήκη που θα βελτίωνε δραστικά τους χρόνους ανάγνωσης και αποθήκευσης
δεδομένων  αλλά και  την  ασφάλεια  των  αυτών,  στοιχεία  απαραίτητα σε  ιστότοπους  υψηλής
επισκεψιμότητας και κυκλοφορίας δεδομένων. 
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