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Περίληψη 
 
Τα μέσα κοινωνική δικτύωσης (social media) είναι προϊόν που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα 
από την συνεχώς αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου τα οποία και κατακτούν με εκπληκτικά 
αυξανόμενους ρυθμούς όλο και περισσότερους χρήστες. Οι δυνατότητες τους και υπηρεσίες που 
προσφέρουν στους χρήστες είναι πολλές, καθώς πρόκειται για την πιο σύγχρονη αντίληψη και εξέλιξη 
στο χώρο του διαδικτύου που επιτρέπει, υποστηρίζει και στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών.  
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος υλοποίησης ενός μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης. Προσφέρει την δυνατότατα στο χρήστη να μοιραστεί τα ενδιαφέροντά του δημόσια εντός 
της εφαρμογής με την μορφή βαθμολογημένης δημοσίευσης και προαιρετικού σχολιασμού, να 
αναπτύξει σχέσεις βάση του σχεσιακού μοντέλου μονόδρομης σχέσης (τύπου Twitter) με άλλους 
χρήστες, να λαμβάνει ενημερώσεις πραγματικού χρόνου. 
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Abstract 
 
Social media (social media) is a product created and developed through the continuously growing 
usage of Internet which conquer with amazingly increasing rate more and more users.  
Their features and services that offer to users are many, as they are the most modern conception and 
development of the Internet that enables, supports and builds the active participation and interaction 
between users. 
This thesis shows how implementing a social media. It offers the possibility to the user to share his 
interests to the public into the application in the form of a graduated publication and optional 
commentary, develop relationships based on relational-way model (like twitter) with other users, and 
receive real-time updates. 
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Κεφάλαιο 1ο 

Εισαγωγή 

Ζούμε χωρίς αμφιβολία σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαία τεχνολογική και επικοινωνιακή 
ανάπτυξη και το διαδίκτυο έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας αφού κατέχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην πορεία αυτή. Όταν λέμε διαδίκτυο εννοούμε ένα σύνολο υπολογιστών και 
δικτύων που συνδέονται μεταξύ τους σε ένα παγκόσμιο δίκτυο και κάτω από συγκεκριμένους κανόνες 
έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να μοιράζονται πληροφορίες. Η ολοένα και μεγαλύτερη 
χρήση του διαδικτύου και η τάση για επικοινωνία μέσω αυτού είχαν ως αποτέλεσμα να ανθίσουν τα 
μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής δικτύωσης (social media).  

Τι είναι τα social media; Αν προσπαθούσαμε να δώσουμε ένα ορισμό θα λέγαμε ότι είναι 
διαδικτυακοί τόποι που παρέχουν ως υπηρεσίες την επικοινωνία, την ενημέρωση και τη δημοσίευση 
περιεχομένου με σκοπό την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών που συμμετέχουν σε αυτά.  

Στο διαδικτυακό κόσμο υπάρχουν αρκετά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ορισμένα από αυτά 
συνέβαλαν στη σύλληψη της  ιδέας της παρούσας εργασίας. Ως χρήστες λοιπόν μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, γοητευμένοι από τον τρόπο λειτουργίας, από τις δυνατότητες και από το μεγάλο όγκο 
χρηστών μαζί με την σκέψη ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι δικό μας ξεκινήσαμε αυτή την 
εργασία. Ήταν δεδομένο μέσα στην σκέψη μας ότι θα χρησιμοποιούσαμε κάποια χαρακτηρίστηκα 
από τις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές. Το twitter και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις 
μεταξύ χρηστών. Το pinterest και οι εικόνες, το χαρακτηριστικό των δημοσιεύσεων του. Το IMDB και 
το τρόπος βαθμολόγησης. Αυτά μαζί με τις ιδέες που είχαμε ως ομάδα όπως η προβολή 
διαδικτυακών τόπων μέσω URL είχαν ως αποτέλεσμα τη δικιά μας εφαρμογή και που παρουσιάζεται 
παρακάτω. 

Το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην παρούσα διπλωματική εργασία είναι η 
παρουσίαση και η υλοποίηση μίας εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης. Πρόκειται για μία εφαρμογή την 
οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε χρήστης κατόπιν. Παρέχει υπηρεσίες  όπως η 
δυνατότητα δημοσίευσης διαδικτυακών τόπων παντός τύπου, η βαθμολόγησή τους και ο 
προαιρετικός σχολιασμός, η κατηγοριοποίηση των δημοσιεύσεων με βάση τη βαθμολογία τους και 
την ανάπτυξη μονόδρομων σχέσεων μεταξύ χρηστών (follow relations). 

Λόγω του ότι η ιδέα υλοποιήθηκε από τρεις φοιτητές
i
 στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί το 

κομμάτι που έχει να κάνει με τη λειτουργία εγγραφής – εισαγωγής του χρήστη στην εφαρμογή, τη 
διαχείριση του προφίλ του, τη λειτουργία εύρεσης  χρήστη, τις  σχέσεις (σε ακολουθώ – δε σε 
ακολουθώ) μεταξύ χρηστών, την παρουσίαση χρηστών που με ακολουθούν - ακολουθώ και τέλος τη 
χρήση υπηρεσιών διαδικτύου για την αποθήκευση δεδομένων εικόνας σε αποθηκευτικό νέφος (cloud 
storage). 

Στην συνέχεια της εργασίας θα παρουσίαστεί εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας, υλοποιημένων 
διαδικτυακών εφαρμογών σχετικές με την παρούσα εργασία και θα γίνει μια σύντομη σύγκριση μεταξύ 
τους παρουσιάζοντας ομοιότητες και διαφορές.  

Θα γίνει αναφορά των τεχνολογιών που επιλέχθηκαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
της εφαρμογής.  

Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής βάση της οποίας υλοποιήθηκε η εφαρμογή μας. 
Αρχιτεκτονική όπως τα προγραμματιστικά πρότυπα.   

Τέλος τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Σχετική Βιβλιογραφία 

Κατά την διαδικασία της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την ανάλυση και την υλοποίησης της 
εφαρμογής βρέθηκαν βιβλιογραφικές πηγές οι οποίες καθόρισαν τις τελικές επιλογές μας σχεδιασμού 
και ανάπτυξης της εφαρμογής. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση αυτών και η 
αναφορά στον τρόπο με τον οποίο καθεμία επηρέασε την παρούσα εργασία. 

Codebright (Rees D.) 

Αυτό το σύγγραμμα έχει να κάνει με το πλαίσιο εργασία (php framework) Laravel που τελικά 
επιλέξαμε για να υλοποιήσουμε την εφαρμογή μας ή πιο απλά για να γράψουμε τον κώδικά μας. Δίνει 
την δυνατότητα στο χρήστη ξεκινώντας από το μηδέν να μπορέσει να αντιληφθεί πλήρως τι είναι το 
Laravel, να γνωρίσει τα εργαλεία που διαθέτει και να μπορέσει να τα εφαρμόσει για να υλοποιήσει μια 
δίκια του εφαρμογή. Όλα αυτά παραπάνω παρουσιάζονται στο χρήστη με πλήρως κατανοητά 
παραδείγματα. 

Little Redis Book (Seguin K.  2014) 

Αυτή η βιβλιογραφία συνέβαλε στο να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα πάνω στην τεχνολογία των μη 
σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Μας έδωσε πληροφορίες για το πώς θα εγκαταστήσουμε την βάση 
δεδομένων στα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούσαμε, μας έδωσε πληροφορίες για τις 
δομές δεδομένων που χρησιμοποιεί η βάση και εντολές διαχείρισης αυτών όπως και εντολές 
διαχείρισης και παραμετροποίησης της ίδιας της βάσης.  

ProGit (Chacon S.) 

Το παρών βιβλίο αναφέρεται στα συστήματα ελέγχου ροής αρχείων (version control system). Γίνεται 
αναφορά στο λόγο ύπαρξης και χρησιμότητας αυτών των συστημάτων καθώς επίσης και τον τρόπο 
εγκατάστασης, χρήσης και αναφορά χαρακτηριστικών του. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες 
εφαρμογής συνοδευόμενες από αναλυτικά παραδείγματα τα οποία δίνουν στο χρήστη να κατανοήσει 
πλήρως τις διαδικασίες. Στη παρούσα εργασία ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο σε επίπεδο software 
development λόγο την συμμέτοχη τριών ατόμων στο ίδιο έργο.  

Handbook of Cloud Computing (Borko Furht, Armando Escalante) 

Αυτή είναι μία από τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει αντιληπτό ή καλύτερα να 
αποκτηθούνε γενικές γνώσεις για το τι είναι η τεχνολογία του cloud computing. Γίνεται αναφορά γενικά 
στο μοντέλο του cloud computing, αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο καταναλωτικό 
κοινό, αναφέρονται οι τύποι αυτού και τα οφέλη που έχουμε κατά την χρήση της τεχνολογίας. Επίσης  
γίνεται αναφορά των χαρακτηριστικών, των κανόνων ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης 
κατά την υλοποίηση αυτής της τεχνολογίας και τέλος μια συνοπτική αναφορά για τις εταιρίες και τις 
πλατφόρμες που προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό καθώς και γενικές πληροφορίες για τον τρόπο 
χρέωσης. 

Evolution of Cloud Storage as Cloud Computing Infrastructure Service (IOSR Journal of 

Computer Engineering) 

Μία ακόμα πολύ βασική αναφορά για την τεχνολογία cloud computing είναι και αυτό το άρθρο το 

οποίο αναφέρει πληροφορίες για το είναι το cloud computing, τους τύπους για τα μοντέλα υπηρεσιών. 

Το εν λόγο άρθρο εστιάζει στην υπηρεσία Storage as a service (StaaS) ή αλλιώς cloud storage. Είναι 

η υπηρεσία κατά την οποία δύνεται στο χρήστη η δυνατότητα ενοικίασης απομακρυσμένου 

αποθηκευτικού χώρου. Παρουσιάζεται το μοντέλο της υπηρεσίας cloud storage, τα οφέλη της χρήσης 

του και γίνεται μια αναφορά στην δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας μέσω διεπαφής 

προγραμματισμού εφαρμογών (API). Στην ουσία αυτή η υπηρεσία δίνει την δυνατότητα στο χρήστη 

να επικοινωνήσει και να κάνει χρήση αυτής μέσω της εφαρμογή του. 
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Προσέγγιση Twitter (Twitter clone) (Sanfilippo S. 2011) 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει ως κύριο θέμα την προσεγγιστική υλοποίηση του μέσου κοινωνικής 
δικτύωσης Twitter σε γλώσσα προγραμματισμού PHP και βάση δεδομένων REDIS. Το Retwis όπως 
αναφέρεται στο επίσημο site της Redis (redis.io/topics/twitter-clone) είναι μια διασύνδεση χρήστη 
(user interface) εντός της οποίας δημιουργούνται μονόδρομες σχέσεις μεταξύ χρηστών (follow 
relations) και στο οποίο ο χρήστης έχει την δυνατότητα να δημιουργεί δημοσιεύσεις απλού κειμένου. 
Αυτές παρουσιάζονται στην σελίδα του και στην σελίδα χρόνο-ροής (timeline) του όπου εκεί 
εμφανίζονται μαζί με τις δημοσιεύσεις χρηστών που ακολουθεί.  

Οι ομοιότητες του retwis είναι αρκετές αφού όπως προαναφέραμε στην εισαγωγή το twitter 
ήταν ένας από τους κύριους εμπνευστές μας. Κάθε χρήστης μπορεί να εκτελεί την ενέργεια σε 
ακολουθώ σε ένα άλλο. Αυτό δίνει την δυνατότητα σε αυτόν κάνει την ενέργεια να παρακολουθεί τις 
δημοσιεύσεις του χρήστη που ακολουθεί. Οι σχέσεις δεν είναι αμφίδρομες δηλαδή όταν ακολουθώ 
ένα χρήστη δεν το κάνει αυτόματα και αυτός. Ο τρόπος ή καλύτερα η φιλοσοφία με την οποία 
υλοποιήθηκε η πιστοποίηση χρήστη. Στην εφαρμογή μας όπως και στο retwis χρησιμοποιήθηκε ένας 
μοναδικός αριθμός βάση του οποίου ο χρήστης γίνεται μοναδικός κάθε φορά που εισέρχεται στην 
εφαρμογή. Ο αριθμός αυτός αποθηκεύεται στα στοιχεία του χρήστη στην βάση δεδομένων και στο 
φυλλομετρητή του και σχεδόν σε κάθε ενέργεια που κάνει πραγματοποιείται η διαδικασία σύγκρισης 
των δύο αριθμών. Οι δημοσιεύσεις οι οποίες έχουν την ίδια λογική καταχώρησης και παρουσίασης 
καθώς και στις δύο εφαρμογές χρησιμοποιούνται τύποι δεδομένων hashes για την αποθήκευσή ενώ 
λίστα για την χρονική τοποθέτηση του id των δημοσιεύσεων και την ανάλογη παρουσίασή τους. 

Οι διαφορές είναι ότι κατά την διαδικασία εγγραφής στην εφαρμογή μας στέλνεται ένα μήνυμα 
επαλήθευσης email στο χρήστη που την πραγματοποιεί και που του δίνει δικαιώματα χρήσης 
ανάλογα με το αν έχει απαντήσει ή όχι. Το κύριο αντικείμενο της εφαρμογής μας είναι το RATE κάτι 
πολύ πιο σύνθετο από την απλή δημοσίευση κειμένου του retwis αφού δίνει την δυνατότητα 
βαθμολόγησης, παρουσίασης εικόνας και σχολιασμού. Όπως επίσης και την δυνατότητα 
παρουσίασης στατιστικών τωn RATE και η παρουσίαση τους ανά κατηγορίες (most rated κτλ). Ακόμα 
μία από τις διαφορές είναι ότι το retwis δεν διαθέτει ενημερώσεις (notification) τη δυνατότητα δηλαδή 
της εφαρμογής να ενημερώνει το χρήστη σε κατάσταση πραγματικού χρόνου για το τι συμβαίνει στο 
timeline του αν προστέθηκε κάποια δημοσίευση αν έγινε από κάποιον follow. 
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Κεφάλαιο 3ο 

Τεχνολογίες 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες που επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για 
την υλοποίηση της εφαρμογής. Με τον όρο τεχνολογίες εννοούνται όλα εκείνα τα εργαλεία - 
υπηρεσίες client side ή server side τα οποία παρέχονται από τον παγκόσμιο ιστό ή είναι συμβατά με 
αυτόν και καθιστούν εφικτή την αποτελεσματική σχεδίαση & ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με 
χαρακτηριστικά την  διαδραστικότητα και τη χρηστικότητα. 

AJAX 

Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Asynchronous JavaScript And XML. Συνδυάζει υπάρχουσες 
τεχνολογίες ώστε να καταστήσει την επικοινωνία μεταξύ client (φυλλομετρητή) και server πιο άμεση 
και τις σελίδες που το χρησιμοποιούν πιο ζωντανές. Το κύριο χαρακτηριστικό μιας διαδικτυακής 
σελίδας που χρησιμοποιεί A.J.A.X. είναι η ενημέρωση της με νέο περιεχόμενο που προέρχεται από το 
server χωρίς αυτή να χρειάζεται να ξαναφορτωθεί εξ ολοκλήρου.  

Οι τεχνολογίες που συνδυάζει το AJAX πιο συγκεκριμένα είναι XHTML ή XML και CSS για 
σχεδιαστικούς λόγους, το Document Object Model ή αλλιώς DOM μέσω της JavaScript για τη 
δυναμική αναπαράσταση των πληροφοριών και τέλος το αντικείμενο XMLHttpRequest για την 
ασύγχρονη επικοινωνία του client με τον server.  

Πως όμως λειτουργούν όλα αυτά; Αρχικά γίνεται η σύλληψη συμβάντος - γεγονότος από τον 
ανάλογο ακροατή συμβάντων τοπικά στο φυλλομετρητή του χρήστη. Δημιουργείται ένα αντικείμενο 
XMLHttpRequest το οποίο χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή δεδομένων από τον client προς το 
server και αντίθετα. Μέσω του αντικειμένου αποστέλλεται μια ζήτηση – HttpRequest. Ο server 
λαμβάνει τη ζήτηση και προχωράει στην επεξεργασία – υλοποίηση της. Όταν έχει ολοκληρώσει την 
εργασία του στέλνει απάντηση στον client με τα δεδομένα που του ζητήθηκαν και ο client ενημερώνει 
με το νέο περιεχόμενο την σελίδα.  

 

 

Σχήμα ροής. 

 

Στο κομμάτι της εφαρμογής που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία η τεχνολογία AJAX 
χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση αποτελεσμάτων μετά την ενέργεια εύρεσης χρήστη και πιο 
συγκεκριμένα στην σελιδοποίηση τους. Εδώ ουσιαστικά η τεχνολογία AJAX μας δίνει την δυνατότητα 
να προσθέσουμε το περιεχόμενα την νέας σελίδας χωρίς να χρειαστεί να ανανεωθεί η σελίδα στο 
φυλλομετρητή, απλά με javascript προσθέτει τα αποτελέσματα της καινούριας ζήτησης. Στην ενέργεια 
follow – unfollow δηλαδή την αντικατάστασης της εικόνας που παρουσιάζει την σχέση follow μεταξύ 
χρηστών. Εδώ κάθε φορά που κάποιος χρήστης αλλάζει την σχέση του με κάποιον άλλο το κουμπί 
που πραγματοποιεί την ενέργεια δείχνει την υπάρχουσα σχέση οπότε κατά την αλλαγή σχέσης 
αλλάζει και το τι αναγράφεται πάνω στο κουμπί. Αυτό γίνεται όπως και πριν με javascript χωρίς να 
ανανεωθεί η σελίδα στο φυλλομετρητή. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHTTP
http://en.wikipedia.org/wiki/XMLHTTP
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Redis 

Η Redis είναι η βάση δεδομένων που επιλέχθηκε για την δημιουργία του data layer της εφαρμογής 
μας. Όπως αναφέρει ο L. Carlson (2013) πρόκειται για μία μη - σχεσιακή ή πιο συγκεκριμένα μια 
βάση της λογικής τιμή – κλειδί (key-value). Όταν λέμε κλειδί (key) εννοούμε το τύπο δεδομένων στον  
οποίου ο χρήστης αποθηκεύει δεδομένα και τιμή (value) είναι η τιμή που καταχωρείται σε αυτό.  

Οι τύποι δεδομένων στους οποίους μπορούμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα είναι strings, hashes, 
lists, sets, sorted sets, bitmaps and hyperloglogs και συνδέονται άμεσα με τις θεμελιώδεις δομές 
δεδομένων. Οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας είναι  lists, sets, sorted 
sets και hashes.  

Τα strings είναι οι τύποι δεδομένων που αποθηκεύουν συμβολοσειρές. Είναι οι πιο απλοί τύποι 
δεδομένων και έχουν την μορφή κλειδί - τιμή 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

 

Οι λίστες είναι τύποι δεδομένων στους οποίους αποθηκεύονται στοιχεία σαν σειριακή ακολουθία. Η 
προσθήκη στοιχείων μπορεί να γίνει από την αρχή και από το τέλος της λίστας. Σχετικές εντολές:  

LPUSH mylist "world" προσθέτει στην αρχή της λίστας mylist την συμβολοσειρά world 

RPUSH mylist "world" προσθέτει στο τέλος της λίστας mylist την συμβολοσειρά world 

LRANGE mylist 0 -1 επιστρέφει το περιεχόμενο της λίστας από την αρχή έως το τέλος 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

 

Τα sets μοιάζουν με τις λίστες με την διαφορά ότι τα στοιχεία τοποθετούνται χωρίς συγκεκριμένη 

σειρά. Σχετικές εντολές:  

SADD myset "world" προσθέτει στο Set myset την συμβολοσειρά world 

SMEMBERS myset επιστρέφει το περιεχόμενο του Set 

SISMEMBER myset "world" ελέγχει αν η συβλολοσειρά είναι στοιχείο του Set  

http://redis.io/topics/data-types-intro#strings
http://redis.io/topics/data-types-intro#hashes
http://redis.io/topics/data-types-intro#lists
http://redis.io/topics/data-types-intro#sets
http://redis.io/topics/data-types-intro#sorted-sets
http://redis.io/topics/data-types-intro#bitmaps
http://redis.io/topics/data-types-intro#hyperloglogs
http://redis.io/topics/data-types-intro#lists
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Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

Τα sorted sets είναι sets με την διαφορά ότι σε κάθε εγγραφή υπάρχει και ένα πεδίο που ονομάζεται 

score και δίνει την δυνατότητα τοποθέτησης των εγγραφών σε σειρά βάση της τιμής του, για 

παράδειγμα ακέραιος αύξων αριθμός . Σε περίπτωση που υπάρχουν καταχωρίσεις του ιδίου score η 

τοποθέτηση γίνεται με γνώμονα την αλφαβητική σειρά. Σχετικές εντολές: 

ZADD myzset 1 "world" προσθέτει στο Sorted Set την λέξη world με score 1 

ZRANGE myzset 0 -1 επιστρέφει το περιεχόμενο του Sorted Set  

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 
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Τέλος τα hashes είναι τύποι δεδομένων που φέρουν την μορφή key – filed - value όπου key το όνομα 

του κλειδιού η αλλιώς του τύπου δεδομένων, value η τιμή της κάθε εγγραφής και  filed το πεδίο το 

οποίο δίνει περιγραφή στη εκάστοτε εγγραφή. Σχετικές εντολές: 

HSET myhash field1 "world" προσθέτει στο hash myhash στο πεδίο field1 την συμβολοσειρά world 

HGET myhash field1 επιστρέφει την τιμή του πεδίου του field1 του hash my hash 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

HMSET myhash field1 "hello" field2 "world" πολλαπλή προσθήκη στο hash myhash στο πεδίο field1 

την συμβολοσειρά world και στο πεδίο field2 την συμβολοσειρά world 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 

HGETALL myhash μαζική ανάκτηση, επιστρέφει όλα τα πεδία και τις τιμές αυτών του hash myhash 

 

Σχήμα εκτέλεσης εντολών σε κονσόλα (cli). 
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Στην εφαρμογή μας τα hashes χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση δεδομένων χρήστη 
κατά την εγγραφή του, καταχώριση rating. Τα sets και sorted sets στην καταχώριση σχέσεων μεταξύ 
χρηστών και ισότοπων που έχει βαθμολογήσει ένας χρήστης. Οι list για την καταχώριση 
βαθμολογήσεων χρήστη και βαθμολογήσεων που εμφανίζονται στο χρονολόγιο του. 

Το κύριο πλεονέκτημά της σε σχέση με τις άλλες βάσεις είναι η ταχύτητα που παρέχει κατά 
την αποθήκευση και την ανάκτηση δεδομένων. Αυτό γίνεται γιατί η REDIS αποθηκεύει πρώτα στη 
μνήμη και μετά στο δίσκο. Η αποθήκευση στο δίσκο γίνεται με δύο τρόπους, ο πρώτος ονομάζεται 
snapshotting μεταφέρει ασύγχρονα τα δεδομένα με αρχεία τύπου RDB από την μνήμη στο δίσκο ανά 
μικρά χρονικά διαστήματα των οποίων ο χρόνος ορίζεται από τον διαχειριστή της βάσης. Ο τρόπου 
που προαναφέραμε μας επιτρέπει να αρχειοθετήσουμε RDB αρχεία κάθε ώρα και κατ επέκταση  να 
μπορούμε να επαναφέρουμε εύκολα διαφορετικά στιγμιότυπα σε περίπτωση καταστροφών. Όπως 
εύκολα μπορεί κάνεις να σκεφτεί ο συγκεκριμένος τρόπος δεν είναι και ο πλέον ασφαλής αφού αν στο 
ενδιάμεσο των χρονικών διαστημάτων που προαναφέραμε συμβεί κάποιο λάθος όπως διακοπή 
ρεύματος ή συστημικό πρόβλημα του server τα δεδομένα στην μνήμη θα χαθούν. Εδώ λοιπόν έρχεται 
ο δεύτερος τρόπος κατά το οποίο κάθε φορά που η REDIS δέχεται μια εντολή η οποία θα προκαλεί 
αλλαγές στην βάση η εντολή αυτή γράφεται σε ένα αρχείο AOF append – only – file και όταν ο server 
κάνει επανεκκίνηση πρώτα θα τρέξει το  AOF αρχείο και θα ανακτήσει τα δεδομένα που χάθηκαν. 
Όπως παρατηρούμε και οι δύο τρόποι που προαναφέραμε είναι σημαντικοί και 
αλληλοσυμπληρώνονται. Στις τελευταίες εκδόσεις της RΕDIS δίνεται η δυνατότητα για την κοινή 
χρήση των δύο.  

Άλλο ένα πλεονέκτημά είναι η λειτουργία Master – Slave replication και ο εξαιρετικά ο απλός 

τρόπος εφαρμογής του σε σχέση με τη σχεσιακές βάσεις δεδομένων. Εδώ ουσιαστικά η Redis μας 
δίνει την δυνατότητα να εγκατασταθεί σε παραπάνω από ένα εξυπηρετητή. Έτσι γίνεται καταμερισμός 
εργασιών και φόρτου εργασίας και αυτό  δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε με την βάση γρήγορα 
και χωρίς μεγάλη επιβάρυνση του εξυπηρετητή. 

Πριν την επιλογή της βάση δεδομένων της εφαρμογής μας έγινε και μία σχετική έρευνα και 
σύγκριση με άλλες βάσεις δεδομένων σχεσιακές και μη. Ξεκινήσαμε την έρευνα και την σύγκριση με 
την κατηγορία των σχεσιακών βάσεων και πιο συγκεκριμένα την mySQL. Ο πιο σημαντικός 
παράγοντας ήταν η ταχύτητα και η ασφάλεια των δεδομένων. Η redis υπερισχύει όσον αφορά την 
ταχύτητα κατά πολύ και αυτό γιατί όπως είπαμε καταχωρεί τα δεδομένα πρώτα στην μνήμη και μετά 
ασύγχρονα στο δίσκο. Προσφέρει υψηλά στάνταρ επεκτασιμότητας δηλαδή την δυνατότητα 
διαμοιρασμού της σε διαφορετικές μηχανές. 

Στην κατηγορία των μη σχεσιακών βάσεων δεδομένων υπήρχε και η επιλογή της mongoDB 
μια document - oriented βάση δεδομένων η οποία ήταν γνωστή και πιο διαδεδομένη σε σχέση με την 
Redis λόγο της παλαιότητας της. Κάνοντας σχετική έρευνα καταλήξαμε ότι η Redis υπερισχύει της 
mongoDB όπως αναφέρεται και σε σχετικό test  που αναρτήθηκε από τον Tarek Salah (2013). Το 
τεστ έγινε σε γλώσσα node.js, ουσιαστικά έγινε καταχώρηση και ανάκτηση απλών  δεδομένων με μια 
εντολή επανάληψης for.  

Τα χαρακτηρίστηκα του υπολογιστή στον οποίο εκτελέστηκε το τεστ ήταν επεξεργαστής 4x 
Intel(R) Core(TM) i5-3230M CPU στα 2.60GHz, μνήμη 3892MB, λειτουργικό σύστημα Ubuntu 13.04. 
Το τεστ έγινε για πλήθος εγγραφών 10, 100, 1000, 10000, 50000 όπως παρατίθεται και στον πίνακα 
που ακολουθεί. 

 

 
Πίνακας παρουσίασης αποτελεσμάτων σε milliseconds. 
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Όπως φαίνεται από το πίνακα και από το διάγραμμα που ακολουθεί το αποτέλεσμα ήταν ότι 
και οι δύο βάσεις έχουν σχεδόν κοινή συμπεριφορά για όγκο δεδομένων από 10 έως και 100 
εγγραφές. Από εκεί και πάνω βλέπουμε ότι όσο αυξάνεται ο αριθμός εγγραφών η Redis υπερισχύει 
σε ταχύτητα της mondoDB αφού χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο.  

 

 

 
Διάγραμμα παρουσίασης αποτελεσμάτων σε milliseconds. 
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Laravel 

Το Laravel είναι ένα PHP framework πάνω στο οποίο γράφτηκε ο κώδικάς της πτυχιακής. Είναι ένα 
εργαλείο ελεύθερου λογισμικού βασισμένο στο αρχιτεκτονικό πρότυπο υλοποίησης κώδικα M.V.C. 
(Μοντέλο Παρουσίαση Ελεγκτής).  

Το MVC σύμφωνα με τον Hardik Dangar (2013) είναι ένα αρχιτεκτονικό πρότυπο με κύριο 
χαρακτηριστικό το διαχωρισμός λογικής κατά την γραφή και τοποθέτηση κώδικα. Ουσιαστικά ο 
κώδικας που γράφετε διαχωρίζεται βάση των τριών οντοτήτων που ακολουθούν. Τα Models, είναι το 
στρώμα που μεσολαβεί ανάμεσα στο χρήστη και στα δεδομένα, τη βάση δεδομένων. Τα Views είναι η 
οπτική απεικόνιση της εφαρμογής, το στρώμα στο οποίο ανήκουν αρχεία τα οποία εμφανίζονται στο 
φυλλομετρητή και παράγουν το εικαστικό αποτέλεσμα. Οι Controllers είναι το στρώμα σύνδεσης 
μεταξύ Models και Views. Πρωταρχικός ρόλος τους είναι χρήση των request που έρχονται από τα 
Views και η μεταφορά δεδομένων στα Models και αντίστροφα. 

 

 

Σχήμα απόδοσης MVC. 

Το πλαισιο εργασίας παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να υλοποιούν εύκολα και 
γρήγορα ολοκληρωμένες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τις βιβλιοθήκες και τα έτοιμα εργαλεία που 
διαθέτει καθώς και να προσθέτει νέα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.  Παρέχει ασφάλεια σε 
κακόβουλες επιθέσεις SQL injection και Cross Site Scripting (XSS). Επιθέσεις SQL injection είναι οι 
εντολές SQL που εισάγονται σε πεδία εισόδου στον ιστότοπο μας με σκοπό την κακόβουλη 
ανάκτηση, αλλαγή, διαγραφή δεδομένων από την βάση. Οι XSS επιθέσεις είναι ο κώδικας που 
εισάγεται στα πεδία διαδικτυακής φόρμας μιας ιστοσελίδας μέσω του οποίου οι κακόβουλοι χρήστες 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στα cookies, session και άλλα απόρρητα δεδομένα στο φυλλομετρητής 
(browser) του χρήστη.  

Ξεκινώντας την εφαρμογή είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο framework το Laravel και το 
CodeIgniter. Επιλέξαμε το laravel γιατί είναι ότι πιο νέο υπάρχει σε PHP πλαισιο εργασίας. 
Υποστηρίζει την τελευταία έκδοση PHP ενώ το CodeIgniter έως την PHP 5.2. Διαθέτει μεθόδους και 
εργαλεία που στο CodeIgniter πρέπει να κατασκευαστούν η να προστεθούν εκ νέου όπως για 
παράδειγμα την απομνημόνευση του URL που βρίσκεται ο χρήστης κάθε φορά που αλλάζει πεδίο στο 
διαδικτυακό χώρο μια εφαρμογής και την αυτόματη μεταφορά του σ’ αυτό σε περίπτωση τυχαίας 
αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του. Διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα Object Relational Mapper 
(O.R.M)  το Eloquent. Είναι προγραμματίστηκες τεχνικές μέσω των οποίων οι χρήστες μπορούν να 
διαχειριστούν την βάση δεδομένων της εφαρμογής τους με αντικείμενα (objects) τα οποία 
αντιστοιχούν στους πίνακες της βάσης. Έχει ενσωματωμένη πιστοποίηση χρήστη (user 
authentication), διαθέτει την «μηχανή» παραγωγής Blade templates ουσιαστικά παρέχει κώδικα 
βασισμένο στην γλώσσα php ο οποίος γράφεται στα αρχεία των Views και παρέχει καλύτερη 
λειτουργικότητα και διαχειρισμό των αρχείων. Τέλος είναι συμβατό με την βάση δεδομένων REDIS 
που επιλέξαμε αφού περιέχει βιβλιοθήκες και εντολές που κάνουν την σύνδεση και τη διαχείριση της 
βάσης πολύ απλή. 
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Version Control Git 

Τα version control είναι συστήματα που διαχειρίζονται αλλαγές αρχείων που κατά την πλειοψηφία 
τους έχουν να κάνουν με κώδικα γλωσσών προγραμματισμού. Κάθε αλλαγή που πραγματοποιείτε 
στα αρχεία συνδέεται με μία χρονοσήμανση (timestamp) και με αυτόν που την έκανε. Έτσι διατηρείται 
ιστορικό των αλλαγών και οι χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακτήσουν όποιο σημείο του 
ιστορικού επιθυμούν αποφεύγοντας έτσι προγραμματιστικά λάθη. Τέλος μετά από κάθε αλλαγή τα 
version control παρέχουν την δυνατότητα σύγκρισης αρχείων που έχουν υποστεί αλλαγές ή και 
συγχώνευσης τους.  

Είναι ευκόλως εννοούμενο λοιπόν ότι ένα τέτοιο συστήματα ενδείκνυται για ομαδική εργασία 
και στην περίπτωση μας ήταν ένα πολύτιμο εργαλείο. Για να χρησιμοποιήσουμε το git ήταν 
απαραίτητη η χρήση του bitbucket μια διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει αποθηκευτικό χώρο και 
χρησιμοποιεί τα version control συστήματα Git και Mercurial. Ο χώρος στο οποίο αποθηκεύονται τα 
δεδομένα ονομάζεται repository το οποίο προσφέρει το bitbucket. Στο repository μπορούν να 
συνδεθούν έως οκτώ χρήστες, στους οποίους δίνονται δικαιώματα χρήσης από το άτομο που το 
δημιούργησε. Κάθε χρήστης για την ασφάλεια της σύνδεσης του με το repository χρησιμοποιεί 
δημόσιο και ιδιωτικό κλειδί το οποίο παράγεται από το bitbucket. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση με το 
repository και αφού ο χρήστης κατεβάσει (pull) από το repository στο υπολογιστή του το project 
μπορεί πλέον να προγραμματίζει τοπικά. Κάθε φορά που τελειώνει μια εργασία θα πρέπει να 
πραγματοποιείται η ενέργεια ‘πρόσθεσε στο ιστορικό’ (commit). Στο commit o χρήστης μπορεί να 
προσθέσει σχόλια και link που συνδέονται με υποφακέλους στο bitbucket - repository και 
χρησιμοποιούνται για συγγραφή θεωρίας (wiki) ή αναφορών (tasks, bugs, issues). Τέλος η εντολή 
push ανεβάζει τις αλλαγές ή τα καινούρια κομμάτια κώδικα στο repository.  

 

 

Σχήμα απόδοσης απλής ροής. 

 

Στην περίπτωσή μας δημιουργήθηκε ένα repository στο bitbucket, όπου υπήρχε ο κώδικας 
της εφαρμογής μας και οι τρείς φοιτητές συνδεθήκαμε με αυτό. Τοπικά στους υπολογιστές μας 
υπήρχε αντίγραφο της εφαρμογής μετά την διαδικασία pull. Κάθε φορά που πραγματοποιούσαμε μία 
εργασία που μας είχε ανατεθεί κάναμε τις ενέργειες commit και push ενημερώνοντας έτσι το ιστορικό 
και τον κώδικα στο repository. Το bitbucket όπως προαναφέραμε παρέχει την δυνατότητα συγγραφής 
wiki και αναφορών. Για ότι εργασία μας ανατέθηκε πριν ξεκινήσουμε κάναμε μια αναφορά του θέματος 
της και μετά τη διεκπεραίωση ακολουθούσε η συγγραφή θεωρίας και επεξήγησης, δίνοντας έτσι σε 
όλους την δυνατότητα να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο υλοποίησης. Τα link των wikis και των 
αναφορών θέματος μπαίνανε στο ανάλογο commit. Όλα τα παραπάνω γινόντουσαν υπό την 
επίβλεψη του καθηγητή. 
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Cloud Storage 

Υπολογιστικό νέφος ή αλλιώς νέφος. Σαν ορισμό θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν του National Institute 
of Standards and Technology (2011). Το cloud computing είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει ευέλικτη, 
χρεώσιμη δικτυακή πρόσβαση σε ένα κοινόχρηστο σύνολο υπολογιστικών πόρων όπως δίκτυα, 
εξυπηρετητές, αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και υπηρεσίες το οποίο μπορεί να τροφοδοτηθεί 
γρήγορα και να είναι διαθέσιμο με την ελάχιστη προσπάθεια διαχείρισης και αλληλεπίδρασης από τον 
πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. 

 

Εικόνα 3. Υπολογιστικό νέφος. 

 

Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι το «νέφος» αποτελεί ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο 
παροχής υπηρεσιών το οποίο παρέχει υπηρεσίες υπολογισμού, λογισμικού, διαμοιρασμού πόρων, 
πρόσβασης σε πληροφορίες και αποθήκευσης δεδομένων χωρίς να απαιτείται η γνώση της 
γεωγραφικής θέσης και της διαμόρφωσης του συστήματος από τον τελικό χρήστη. Το νέφος συνιστά 
μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο παρέχονται οι υπολογιστικοί πόροι, καθώς επιτρέπει 
την ανάκτηση πληροφοριών, την επεξεργασία και την αποθήκευση δεδομένων και τη χρήση 
εφαρμογών όπου και αν βρισκόμαστε χωρίς την απαίτηση για αγορά και εγκατάσταση των 
συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η λειτουργία του παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με αυτή του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι τελικοί χρήστες καταναλώνουν ενέργεια δίχως να χρειάζεται να 
κατανοήσουν τις υποδομές που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας.  
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Software as Service (SasS) 

 

Σε αυτό τον τύπο υπάρχει ένα application το οποίο βρίσκεται σε ένα cloud server και ο χρήστης 
μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό μέσω μίας απλή σύνδεσης στο ιντερνέτ. Το software αυτό ανήκει 
σε κάποιον κατασκευή και ο χρήστης το πληρώνει ανάλογα με την χρήση που του κάνει και τους 
πόρους που χρειάζεται. Το βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου «software as service» είναι ότι ο 
κατασκευαστής αναλαμβάνει τα έξοδα συντήρησης του software καθώς και τη φιλοξενία του σε 
κάποιον cloud server. Ο χρήστης πληρώνει μόνο την χρήση που κάνε (αν και υπάρχουν και cloud 
applications που είναι δωρεάν). Επίσης το μοντέλο SasS είναι δημιουργημένο με βασικό γνώμονα τη 
σωστή λειτουργία του software με χρήση browser. Όσον αφορά την ασφάλεια των διαφόρων 
εφαρμογών, συνήθως χρησιμοποιείται SSL (Secure Sockets Layer) το οποίο είναι παγκοσμίως 
αναγνωρισμένο. Έτσι , οι χρήστες μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν το cloud application. 
 

Platform as Service (PasS) 

Αυτό το μοντέλο μοιάζει πολύ με το προηγούμενο. Το βασικό του στοιχείο είναι ότι παρέχει την 
πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιεί ένας χρήστης για να δημιουργήσει κάτι, για παράδειγμα ένα web 
application, χωρίς να εγκαταστήσει τίποτα. Το «platform as service» μοντέλο χρησιμοποιείται πιο 
πολύ για δημιουργία web interfaces, web εφαρμογών κλπ. Ένα σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει με 
αυτό το μοντέλο είναι ότι αυτή η εφαρμογή που δημιουργούμε βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο 
framework και υπάρχει πιθανότητα αν θελήσουμε να την μεταφέρουμε σε άλλο παροχέα cloud 
υπηρεσιών αυτή να μη λειτουργεί σωστά. 

 

Storage as a service (StaaS) 

Στο μοντέλο αυτό υπάρχει κάποιος πάροχος αποθηκευτικού χώρου online ο οποίος στην ουσία τον 
νοικιάζει έναντι κάποιας αμοιβής. 

http://webapptester.com/wp-content/uploads/2013/01/SaaS_pic.png
http://webapptester.com/wp-content/uploads/2013/01/paas.gif
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Hardware as Service (HaaS) 

Εδώ ο προμηθευτής αυτής της cloud υπηρεσίας παρέχει στον χρήστη έναντι «ενοικίου»-αμοιβής το 
hardware που χρειάζεται όπως web servers, μνήμη CPU ,αποθηκευτικό χώρο και ότι άλλο χρειάζεται 
ο χρήστης σε επίπεδο hardware. Τα χρήματα που πληρώνει κάποιος στο HaaS είναι αντίστοιχα της 
χρήσεως των πόρων του συστήματος που κάνει. 

Database as Service (DaaS) 

Σε αυτό το μοντέλο υπάρχει μία υπηρεσία online παρέχει την βάση δεδομένων την οποία μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε με κάποιο web application. Σε αυτό το μοντέλο το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι 
πληρώνουμε ανάλογα με την χρήση. Ουσιαστικά όσο πιο πολύ κόσμος χρησιμοποιεί την εφαρμογή 
μας τόσο περισσότερα χρήματα πληρώνουμε. 

 

Τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους είναι τα ακόλουθα. 

On-demand self-service: Παρέχονται στον καταναλωτή μονομερώς υπολογιστικοί πόροι, όπως ο 
χρόνος χρήσης του server και το μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου, οι οποίοι δεσμεύονται μέσω του 
δικτύου αυτόματα. 

Broad network access: Οι υπολογιστικοί πόροι είναι διαθέσιμοι μέσω του δικτύου και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τερματικές συσκευών όπως κινητά τηλέφωνα, tablets, υπολογιστές. 

Resource pooling: Οι υπολογιστικοί πόροι του παρόχου χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν 
παράλληλα πολλούς καταναλωτές ακολουθώντας το μοντέλο πολλαπλών εκμισθωτών (multi - 
tenant). Δίνεται μια αίσθηση ανεξαρτησίας όσον αφορά τη φυσική τοποθεσία, καθώς ο καταναλωτής 
δεν έχει κανέναν έλεγχο ή γνώση σχετικά με την ακριβή τοποθεσία των παρεχόμενων πόρων. 
Παραδείγματα παρεχόμενων πόρων αποτελούν η επεξεργαστική ισχύς, η μνήμη, το εύρος ζώνης 
(bandwidth) του δικτύου και οι εικονικές μηχανές (virtual machines).  

Rapid elasticity: Οι πόροι μπορούν να δεσμευτούν προς χρήση γρήγορα με ευέλικτο τρόπο, έτσι ώστε 
να εμφανίζονται στον καταναλωτή ως απεριόριστοι και διαθέσιμοι προς αγορά ανά πάσα στιγμή.  

Measured service: Τα συστήματα cloud έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να βελτιστοποιούν 
αυτόματα τη χρήση των υπολογιστικών πόρων. Η χρήση των πόρων μπορεί να ελέγχεται παρέχοντας 
διαφάνεια και στις δύο πλευρές, τόσο του καταναλωτή-χρήστη όσο και του παρόχου της υπηρεσίας. 

Το s3 της Amazon είναι μία online διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων η οποία 
προσφέρεται από τα Amazon Web Services. Το S3 παρέχει ασφαλή και ανθεκτική δυνατότητα 
αποθήκευσης αρχείων με την δημιουργία αντιγράφων, χαμηλό κόστος αποθήκευσης, δυνατότητα 
χρήσης αρχείων που αποθηκεύονται σε αυτό από οποιοδήποτε μέρος εάν και εφόσον είναι εφικτή η 
σύνδεση στο διαδίκτυο και τέλος περιβάλλον διασύνδεσης χρηστών που κάνουν την διαχείριση του 
εξαιρετικά εύκολη. Παρέχει στους χρήστες πακέτο λογισμικού ανάλογα με την γλώσσα 
προγραμματισμού που έχει χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της εκάστοτε εφαρμογής. Η σύνδεση 
με το S3 όπως και με κάθε τέτοια υπηρεσία γίνεται με την χρήση κλειδιών - κωδικών που παρέχονται 
από το πάροχο της υπηρεσίας.  

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε το S3 για την αποθήκευση εικόνων 
(thumbnails) των Rates και των χρηστών (avatars). Όπως αναφέραμε στην εισαγωγή κάθε φορά που 
πραγματοποιείται ένα νέο Rate το σύστημα βγάζει μια φωτογραφία σε μορφή εικονιδίου της αρχικής 
σελίδας του ιστότοπου η οποία προβάλλεται κάθε φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο Rate. 
Επίσης οι χρήστες που χρησιμοποιούν την εφαρμογή μπορούν να προσθέσουν στο προφίλ τους μια 
φωτογραφία που τους αντιπροσωπεύει. Η διαδικασία της εγκατάστασης του S3 είχε ως εξής. Πρώτα 
εγκαταστάθηκε στο laravel το πακέτο (SDK) που προσφέρει η Amazon για την γλώσσα 
προγραμματισμού PHP. Μετά από την εγκατάσταση στoν ισότοπο την Amazon έγινε εγγραφή και 
επιλέχτηκε η ανάλογη υπηρεσία μέσω περιβάλλοντος διασύνδεσης (User Interface) όπου και 
κατοχυρώνεται ο αποθηκευτικός χώρος ανάλογα το πακέτο επιλογής. Έτσι κάθε χρήστης έχει το 
δικαίωμα διαχείρισης του αποθηκευτικού του χώρου. Εκεί δημιουργούνται και τα κλειδιά που 
χρειάζονται για την σύνδεση. Το κλειδί που αντιστοιχεί στο χρήστη πρέπει να τοποθετήθηκε σε 
ανάλογο πεδίο στον εφαρμογή και στην συγκεκριμένη περίπτωση στο laravel. Το S3 για την 
αποθήκευση αρχείων προϋποθέτει δημιουργία υπό φακέλων στο σύννεφό μας τα λεγόμενα καλάθια 
(buckets). Δημιουργήσαμε δύο όσα και τα είδη εικονιδίων που θα αποθηκεύσουμε Rates και Avatars. 
Πλέον μπορούμε να αποθηκεύουμε στο cloud τα αρχεία της επιλογής μας.  
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Κεφάλαιο 4ο 

Αρχιτεκτονική 

Η αρχιτεκτονική βασίζεται σε αυτή των τριών επιπέδων. Πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας από το 
χαμηλότερο επίπεδο έχουμε το επίπεδο δεδομένων (data layer), επίπεδο εξυπηρετητή (web server) 
και επίπεδο πελάτη (front end).  

 
Αρχιτεκτονική της εφαρμογής. 

 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για να υλοποιηθούν προγραμματιστικά όλες οι λειτουργίες 
της εφαρμογής είναι το laravel το οποίο βασίζεται στο αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC όπως αναφέρθηκε 
και στο κεφάλαιο με τις τεχνολογίες. Έτσι για κάθε κατηγορία – κομμάτι που αναφέραμε 
δημιουργήθηκαν και οι ανάλογοι ελεγκτές (controllers) και μοντέλα (models). Αναφορικά τα μοντέλα 
ασχολούνται με την βάση και ότι ενέργειες γίνονται από και προς αυτή και οι controllers μεταφέρουν 
και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έρχονται από τα views (αρχεία client side) προς τα μοντέλα 
και αντίστροφα.  

Όλοι οι ελεγκτές και τα μοντέλα της εφαρμογής είναι κλάσεις και οι λειτουργίες που 
εκτελούνται από αυτές είναι μέθοδοι. Το Laravel έχει μία συγκεκριμένη δομή και κάθε φορά που 
υλοποιείται μία εφαρμογή απλά επεκτείνεται η δομή αυτή με βάση τις εκάστοτε απαιτήσεις. Για να 
γίνουμε πιο συγκεκριμένοι το laravel διαθέτει μια κλάση την Controller και ένα ελεγκτή το 
BaseController που κάνει extend την αρχική κλάση και υιοθετεί όλες τις ιδιότητες και μεθόδους αυτής. 
Μέχρι την στιγμή που εγκαθίσταται ένα project laravel ο  BaseController συμβάλει στην λειτουργία 
παραγωγής των views. Όλοι οι ελεγκτές που δημιουργούνται επεκτείνονται με βάση αυτόν ή αλλιώς 
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κάνουν extend το BaseController και κληρονομούν με την σειρά τους τα χαρακτηριστικά της κλάσης 
Controller.  

Μία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε είναι o validator. Είναι μια κλάση που διαθέτει το laravel 
και δίνει την δυνατότητα ελέγχου δεδομένων που έρχονται από τις φόρμες στις html σελίδες. Όλη η 
λειτουργικότητα είναι έτοιμη και πολύ εύκολη προς χρήση  και εκτός από την μεγάλη ποικιλία που 
προσφέρει σε κανόνες ελέγχου υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας καινούριων. Όπως και με τους 
κανόνες το laravel μας δίνει την δυνατότατα δημιουργίας βιβλιοθηκών με καινούριες κλάσεις όπως 
τους ελεγκτές, τα μοντέλα και το validator.  

Τέλος υπάρχει και η κλάση Route η οποία διευθετεί τα HTTP requests ή αλλιώς ασχολείται με 
τα URLs της εφαρμογής. Υπάρχει ένα αρχείο όπου μέσα εκεί γράφονται τα λεγόμενα Route rules τα 
οποία λαμβάνουν τα HTTP requests της εφαρμογής και εκτελούν την διαδικασία που αντιστοιχεί σε 
αυτά. Μία διαδικασία για παράδειγμα μπορεί να είναι η μέθοδος ενός ελεγκτή της εφαρμογής μας.  

 

Εικόνα 4.0 

Στην αναφορά που έγινε στο κεφάλαιο τεχνολογιών για το laravel μιλήσαμε για τις βιβλιοθήκες 
της βάση δεδομένων Redis που διαθέτει το framework. Κάθε φορά που θέλουμε να συνδεθούμε με 
την βάση καλούμε την στατική μέθοδο Redis::connection η οποία και επιστρέφει αντικείμενο της  
σύνδεσης με την βάση. Λόγο του ότι στην εφαρμογή μας συχνά χρειάζεται να διαχειριστούμε την 
βάση και η διαδικασία αυτή θα γινόταν κατ επανάληψη και σε πολλά διαφορετικά σημεία 
τοποθετήσαμε την στατική αυτή μέθοδο στον κατασκευαστή του BaseController και BaseModel και 
αποθηκεύσαμε το αντικείμενο που επιστρέφει σε χαρακτηρίστηκα αυτών. Οι κλάσεις γίνονται extend 
από όλους του αντίστοιχους Controllers και Models. Έτσι οποία μέθοδος εξ αυτών κληθεί κληρονομεί 
και το αντίστοιχο  χαρακτηριστικό της σύνδεσης με την βάση και μπορεί σε οποιοδήποτε σημείο στους 
Controllers ή στα Models να διαχειριστούμε την βάσης.  

Με μια σύντομη περιγραφή θα λέγαμε ότι η εργασία μας είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή την 
οποία χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν κατόπιν εγγραφής δημιουργώντας λογαριασμό. 
Εισερχόμενοι στην εφαρμογή μπορούν να δημοσιεύουν διαδικτυακούς ιστότοπους, να βαθμολογούν 
τις δικές τους ή και δημοσιεύσεις άλλων και να δημιουργούν μονόδρομες σχέσεις με χρήστες της 
εφαρμογής. Σαν επέκταση των λειτουργιών προστέθηκαν οι λειτουργίες αποθήκευση αρχείων σε 
αποθηκευτικό νέφος και η προγραμματιστική τεχνική comet βάσει της οποίας λειτουργούν οι 
ειδοποιήσεις. Ειδοποιήσεις είναι οι ενημερώσεις που προσφέρει το σύστημα σε κάθε χρήστη σε 
κατάσταση πραγματικού χρόνου(real time).  

Βάσει της σύντομης περιγραφής που προηγήθηκε παρατηρούμε ότι η εφαρμογή χωρίζεται σε 
τρία βασικά μέρη. Το κομμάτι που ασχολείται με τον χρήστη (User), το κομμάτι που ασχολείται με τις 
δημοσιεύσεις (Rate) και το κομμάτι που ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ χρηστών (Follow Relations). 
Αυτά τα τρία κομμάτια ήταν ο γνώμονας βάση του οποίου έγινε και ο καταμερισμός εργασίας στους 
τρεις φοιτητές που υλοποίησαν την εφαρμογή. Σε αυτήν την εργασία ασχοληθήκαμε με τα κομμάτια 
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User, Follow και Cloud Storage και είναι αυτά τα οποία θα παρουσιάσουμε και στα οποία θα 
εμβαθύνουμε στο παρόν κεφάλαιο.  

 

User 

Εδώ εντάσσονται λειτουργίες που έχουν να κάνουν με την εισαγωγή του χρήστη στην εφαρμογή 
όπως φόρμα εγγραφής, φόρμα εισόδου, αποστολή μηνύματος επαλήθευσης email κατά την εγγραφή 
του χρήστη. Επίσης  έλεγχος αυθεντικότητας, λειτουργία εύρεσης χρήστη και η σελιδοποίηση των 
αποτελεσμάτων, εμφάνιση προφίλ χρήστη, διαχείριση προφίλ χρήστη, λειτουργία εξόδου από την 
εφαρμογή.  

 

Εικόνα 4.1. Ενέργειες χρήστη. 

 

Ξεκινώντας από την αρχή ο χρήστης όταν φτάσει στον ισότοπο της εφαρμογής συναντάει την φόρμα 
εισόδου και την φόρμα εγγραφής. 

 

Εικόνα 4.2. Εγγραφή, εισαγωγή χρήστη. 

 

Επιλέγει την φόρμα βάση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, νέος χρήστης Sign Up, ήδη 
εγγεγραμμένος Sign In και συμπληρώνει τα πεδία email και password.  

 

Εικόνα 4.3. Εγγραφή, εισαγωγή χρήστη. 

Πριν συνεχίσουμε θα γίνει μια αναφορά στον αλγόριθμο double metaphone. Το metaphone 
είναι ένας φωνητικός αλγόριθμος ο οποίος μετατρέπει μια γραμματοσειρά σε μια νέα γραμματοσειρά 
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σύντμησης γραμμάτων. Για παράδειγμα η λέξη spiros μετά από την διαδικασία μετατροπής της σε 
metaphone γίνεται sprs. Ο λόγος που χρησιμοποιήθηκε ο συγκεκριμένος αλγόριθμος ήταν για να 
αποκτήσει μεγαλύτερη ευφυΐα η λειτουργία αναζήτηση βάση γραμματοσειράς. Ας εξηγήσαμε πως 
γίνεται αυτό. Όπως αναφέραμε ο αλγόριθμος για την λέξη spiros παράγει το metaphone sprs. Το ίδιο 
metaphone παράγεται και για τις λέξεις spuros ή sparos. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν κάποιος 
χρήστης θα μπει στην διαδικασία της αναζήτησης και για παράδειγμα δεν θυμάται ακριβώς το όνομα 
του χρήστη που ψάχνει spiros ή spuros η έξυπνη αναζήτηση θα του δώσει αποτελέσματα και τις δύο 
λέξεις. Επίσης σε περίπτωση αναγραμματισμού όπως για παράδειγμα sporos αντί για spiros πάλι η 
αναζήτηση θα έχει τα σωστά αποτελέσματα. 

Όταν ένας νέος χρήστης επισκέπτεται την εφαρμογή συμπληρώνει τα στοιχεία του στην 
φόρμα εγγραφής. Αν έχει ξαναχρησιμοποιήσει το email στην εφαρμογή τότε το σύστημα επιστρέφει 
μήνυμα λάθους αλλιώς εισέρχεται. Παράλληλα το σύστημα καταγράφει στην βάση δεδομένων τα 
στοιχεία που έδωσε ο χρήστης. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι το email, το password και το 
username το οποίο δημιουργείται αυτόματα από το σύστημα κρατώντας τη γραμματοσειρά μπροστά 
από το @ σύμβολο από το email που έδωσε ο χρήστης. Αυτό συμβαίνει για να απλουστέψουμε την 
διαδικασία εγγραφής και να γίνει όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το χρήστη. Τέλος δημιουργείται και 
το metaphone του username και καταχωρείται στην βάση με το πρόθεμα “user:”. Το πρόθεμα αυτό 
προστίθεται για να κατηγοριοποιηθούν τα κλειδιά στα οποία αποθηκεύονται τα metaphone και να 
μπορούν εύκολα να διαχειριστούν από το command line interface της REDIS. Το σύστημα στην 
συνέχεια  πρέπει να εξασφαλίσει την μοναδικότητα του χρήστη στην εφαρμογή και για όσο αυτός είναι 
ενεργός. Δημιουργεί ένα πενταψήφιο τυχαίο αριθμό τον οποίο και σε πρώτη φάση κωδικοποιεί με την 
μέθοδο κωδικοποίησης md5 της P.H.P. Μετά κωδικοποιεί τον αριθμό με ένα πανίσχυρο εργαλείο που 
προσφέρει το laravel. Είναι μια μέθοδος η οποία υλοποιεί μαθηματικούς αλγόριθμους οι οποίοι δίνουν 
την δυνατότητα κάθε φορά που εφαρμόζονται σε ένα αριθμό να τον παράγουν με διαφορετική 
κωδικοποίηση. Αυτός ο αριθμός καταχωρείται στα στοιχεία του χρήστη στην βάση και σαν cookie 
στον φυλλομετρητή του. Όσο ο χρήστης είναι ενεργός αυτοί οι δύο αριθμοί είναι ίδιοι και 
σηματοδοτούν την αυθεντικότητα του. Μαζί με το αριθμό στην βάση δημιουργείται και ένα κλειδί 
τύπου hash που έχει την μορφή key, field, value δηλαδή όνομα κλειδιού auth, πεδίο το 
κωδικοποιημένο πενταψήφιο αριθμό και τιμή το id του χρήστη. Εκεί προστίθενται όλοι οι χρήστες που 
είναι εντός της εφαρμογής και τον λόγο ύπαρξης θα τον αναφέρουμε στην παράγραφο που 
ακολουθεί. Προβάλουμε το  διάγραμμα αλληλουχίας των  ενεργειών που αναφέραμε με βάση το 
χρόνο.  

 

Εικόνα 4.4. Εγγραφή χρήστη. 
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Το σύστημα διαθέτει λειτουργία επιβεβαίωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email) που έδωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή η αλλιώς την ενεργοποίηση του 
λογαριασμού του. Η λειτουργικότητα αυτή τοποθετήθηκε στον User Controller. Δημιουργήθηκε ένα 
route rule το οποίο είναι υπεύθυνο για την λήψη της απάντησης του χρήστη στο μήνυμα  
επιβεβαίωσης, η μέθοδος  confirm που θα καλέσει το route rule, και ένα αρχείο html. Κατά την 
εγγραφή του χρήστη μαζί με τα στοιχεία του στη βάση αποθηκεύεται ο αριθμός verified, ένας 
κωδικοποιημένος αριθμός o verifiedcode ένα στιγμιότυπο χρονοσήμανσης της στιγμής της εγγραφής 
και ένα κλειδί τύπου hash με όνομα κλειδιού το «verifyCode» πεδίο το κωδικοποιημένο αριθμό και 
τιμή το id  του χρήστη. Ο αριθμός verified παίρνει την τιμή μηδέν ή ένα και σηματοδοτεί τον αν ο 
χρήστης έχει ενεργοποιήσει το λογαριασμό του την χρήση. Για τα υπόλοιπα δεδομένα θα μιλήσουμε 
στην συνέχεια της παραγράφου ενώ για το στιγμιότυπο χρονοσήμανσης στην παράγραφο που 
ακολουθεί.  Στην συνέχεια το σύστημα αποστέλλει μήνυμα στο email του χρήστη με περιεχόμενο το 
html αρχείο το οποίο φέρει ένα σύνδεσμο που περιέχει προορισμό την διεύθυνση του route rule και 
παράμετρο τον αριθμό verifiedcode. Όταν o χρήστης πατήσει το σύνδεσμο μεταφέρεται στον 
ιστότοπο της εφαρμογής και πιο συγκεκριμένα στο route rule το οποίο λαμβάνει το http request μαζί 
με την παράμετρο την οποία και περνάει στην μέθοδο confirm. Η μέθοδος ελέγχει στο hash 
verifyCode αν υπάρχει πεδίο ίδιο με το κωδικοποιημένο αριθμό. Αν δεν βρεθεί κάτι το σύστημα  
ανακατευθύνει το χρήστη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής αλλιώς ανακτάτε το id του χρήστη. Στη 
συνέχεια αλλάζει η τιμή του πεδίου verified από μηδέν σε ένα, σβήνει το στιγμιότυπο χρονοσήμανσης 
και σβήνει το ανάλογο πεδίο από το κλειδί verifyCode. Ο χρήστης πλέον έχει ενεργοποιήσει το 
λογαριασμό του. 

 

Εικόνα 4.4. Εισαγωγή χρήστη. 

 

Όταν ο χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος απλά συμπληρώνει το email και το password που 
επέλεξε κατά την εγγραφή του, πραγματοποιείτε η διαδικασία δημιουργίας cookie και εισέρχεται στην 
εφαρμογή.  
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Εικόνα 4.4. Εισαγωγή χρήστη. 

Μετά την διαδικασία εγγραφής χρήστη και χωρίς την ενεργοποίησης του λογαριασμού του 
μπορεί να κάνει περιορισμένη χρήση της εφαρμογής και αυτό για τις πρώτες εικοσιτέσσερις ώρες. 
Έτσι κάθε φορά που θα εισέλθει στην εφαρμογή το σύστημα πρέπει να γνωρίζει αν ο χρήστης έχει 
ενεργοποιήσει το λογαριασμό του. Επίσης σε κάθε ενέργεια του χρήστη πρέπει να εξακριβώνεται η 
αυθεντικότητα του. Αυτοί οι δύο έλεγχοι τοποθετήθηκαν στη μέθοδο isSignedIn στον BaseController η 
οποία και επιστρέφει true αν όλα βάνουν καλώς αλλιώς false όπου και το σύστημα ανακατευθύνει τον 
χρήστη στην αρχική σελίδα της εφαρμογής. Ο λόγος ήταν γιατί όπως αναφέραμε όλα τα route rule 
καλούν μεθόδους Controller οι οποίοι με την σειρά τους κάνουν extend τον Base κληρονομώντας τα 
χαρακτηριστικά του. Έτσι στο κατασκευαστή του εκάστοτε Controller καλείται η μέθοδος isSignedIn 
του Base κάθε φορά που ένα route rule καλεί μία μέθοδο. Πιο αναλυτικά όταν καλείται η μέθοδος 
isSignedIn το σύστημα ελέγχει αν υπάρχει το cookie στο φυλλομετρητή και στην συνέχεια το 
χρησιμοποιεί για να ανακτήσει το id του χρήστη με βάση το ανάλογο πεδίο στο hash auth. Αν δεν 
βρεθεί πεδίο ίδιο με την τιμή του cookie η μέθοδος επιστρέφει την τιμή false αλλιώς ανακτάτε το id του 
χρήστη και με την σειρά του τα στοιχεία του όπως η τιμή του πεδίου verified και το στιγμιότυπο 
χρονοσήμανσης. Αν ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του τότε το σύστημα παίρνει 
στιγμιότυπο χρονοσήμανσης εκείνη την στιγμή και με βάση αυτό από τη βάση υπολογίζει τον χρόνο 
που έχει περάσει από την εγγραφή του. Αν είναι μεγαλύτερος από εικοσιτέσσερις ώρες επιστρέφει την 
τιμή false αλλιώς συγκρίνει το cookie με τον αντίστοιχο αριθμό από τα στοιχεία του χρήστη στη βάση. 
Αν δεν είναι ίδιοι τότε η isSignedIn επιστρέφει false αλλιώς ανακτούνται τα στοιχεία του χρήστη και 
πραγματοποιείται η διαδικασία αυθεντικότητας. 

Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα αναζήτησης χρήστη με βάσει το username, το όνομα, το 
επώνυμο. Εφόσον βρεθούν αποτελέσματα και ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον 
προκαθορισμένο για την εμφάνιση εντός της σελίδας η εμφάνιση τους γίνεται με την μέθοδο της 
σελιδοποίησης. 

 

Εικόνα 4.5. Εύρεση χρήστη. 
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Ο χρήστης δεν έχει παρά να συμπληρώσει το πεδίο αναζήτησης και να πατήσει το κουμπί 
εκτέλεσης. Το σύστημα λαμβάνει την γραμματοσειρά από το πεδίο αναζήτησης και ελέγχει πόσες 
λέξεις έχει δώσει ο χρήστης. Έχει οριστεί να πραγματοποιείται αναζήτηση με μέγιστο πλήθος δύο 
λέξεων. Οι επιπλέων λέξεις απλά δεν λαμβάνονται υπόψη. Στην συνέχεια παράγεται το αντίστοιχο 
metaphone και τοποθετείτε το πρόθεμα “user:” μπροστά από κάθε λέξη για να πάρουν μορφή ίδια με 
αυτήν που δημιουργείται όταν καταχωρούνται στην βάση τα στοιχεία του χρήστη όπως username, 
όνομα, επώνυμο για να μπορεί να γίνει η σύγκριση των metaphones.  

 

Εικόνα 4.6. Εύρεση χρήστη. 

 

Τέλος εκτελείται στην βάση μια εντολή αναζήτησης, ένωσης, και αποθήκευσης των 
αποτελεσμάτων (zunionstore). Αν υπάρξουν αποτελέσματα τότε εμφανίζονται στον χρήστη σε 
διαφορετική περίπτωση λαμβάνει μήνυμα αδυναμίας εύρεσης. Λόγω του ότι τα αποτελέσματα ανά 
αναζήτηση μπορεί να είναι αρκετά και κάτι τέτοιο θα έκανε την λειτουργία μας να καθυστερήσει  για 
αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε την μέθοδο της σελιδοποίησης(pagination). Μας δίνει την δυνατότητα 
ανάκτησης μικρού όγκου δεδομένων από τη βάση κάθε φορά που θα ζητηθεί από το χρήστη. Για 
παράδειγμα ο χρήστης εκτελεί την ενέργεια αναζήτησης και αποστέλλει το αίτημα του στον user 
controller. Εκεί γίνεται το φιλτράρισμα που αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο και στέλνονται 
τα δεδομένα στο User μοντέλο. Το μοντέλο εκτελεί τη εντολή zunionstore, τα αποτελέσματα 
αποθηκεύονται σε ένα προσωρινή κλειδί - λίστα στην βάση και με ανάλογη εντολή ανακτά πέντε 
εγγραφές. Αν ο αριθμός στο πρώτο αίτημα είναι μικρότερος από πέντε τότε οι εγγραφές απλά 
επιστρέφονται και η διαδικασία τερματίζεται. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφονται τα πρώτα 
αποτελέσματα μαζί με τον αριθμό που σταμάτησε ο δείκτης κατά την ανάκτηση των αποτελεσμάτων 
από την λίστα. Έτσι το σύστημα ξέρει από που να ξεκινήσει την νέα ανάκτηση αν ο χρήστης αιτηθεί 
και άλλα αποτελέσματα. Η διαδικασία τελειώνει όταν τα τελευταία αποτελέσματα εγγραφών είναι 
λιγότερα από πέντε. 

Σε κάθε σημείο της εφαρμογή που εμφανίζεται όνομα χρήστη υπάρχει η δυνατότητα επιλογής 
του. Το κάθε όνομα είναι σύνδεσμος που οδηγεί στην σελίδα προφίλ χρήστη. Για τις λειτουργίες που 
έχουν να κάνουν με τα προφίλ των χρηστών είναι υπεύθυνος ο profile controller ενώ για τις ενέργειες 
της βάσης απευθύνεται στο User μοντέλο. 
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Κάθε φορά που το σύστημα εμφανίζει μια σελίδα στο φυλλομετρητή και υπάρχει κάποιος 
χρήστης, στον κώδικα του συνδέσμου τοποθετείται και το ανάλογο id. Ο σύνδεσμος οδηγεί στο route 
rule και αυτό με την σειρά του στην μέθοδο εμφάνισης προφίλ χρήστη του profile controller. Εκεί 
γίνεται έλεγχος αν το εισερχόμενο id είναι ίδιο με αυτό του χρήστη που έκανε την ζήτηση εμφάνισης 
προφίλ και εφόσον διαχωριστεί καλείται το μοντέλο. Στο μοντέλο υπάρχει μία μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για την ανάκτηση δεδομένων χρήστη. Δέχεται το id και επιστρέφει τα δεδομένα του 
ανάλογου χρήστη. Τα δεδομένα αυτά επιστρέφουν στον controller και αυτός με την σειρά του παράγει 
την σελίδα προφίλ. 

Στα δεδομένα που στέλνει ο controller profile στα views για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα 
του προφίλ υπάρχει και μία μεταβλητή η sameuser  που υποδηλώνει αν αυτό το προφίλ που θα 
εμφανιστεί είναι του χρήστη που έκανε την ζήτηση ή οποιουδήποτε άλλου και ενημερώνεται μετά την 
σύγκριση των id που αναφέραμε. Αυτή η μεταβλητή χρησιμοποιείται για να δώσει την πληροφορία 
κατόχου προφίλ και κατά συνέπεια να εμφανιστεί η επιλογή διαχείρισης προφίλ (edit). Έτσι κάθε 
χρήστης έχει την δυνατότητα να διαχειριστεί το προφίλ πατώντας την επιλογή edit που παρουσιάζεται 
δίπλα στο όνομα του στην σελίδα του προφίλ του. Τα πεδία που μπορεί να διαχειριστεί είναι το 
όνομα, το επώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, το φύλλο και το password. Συμπληρώνει τα πεδία και 
πατάει αποθήκευση. Τα δεδομένα πάνε στον profile controller στην μέθοδο διαχείρισης. Ο έλεγχος 
που γίνεται εκεί είναι για το αν έχει συμπληρωθεί κάποιο από τα πεδία του password, παλιό, νέο και 
επιβεβαίωση. Αν έχει συμβεί τότε καλείται ο validator και ελέγχει τα πεδία πιο συγκεκριμένα. Πρώτα 
πρέπει να είναι όλα τα πεδία συμπληρωμένα. Μετά το νέο password θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τέσσερεις χαρακτήρες, τα πεδία νέο password και η επιβεβαίωση του να είναι ίδια και τέλος το παρόν 
παλιό πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων. Αν κάποιος 
κανόνας δεν εκπληρωθεί  τότε επιστρέφεται το ανάλογο μήνυμα λάθους. Σε διαφορετική περίπτωση 
τα δεδομένα πάνε στο μοντέλο. Εκεί το μοντέλο ανακτά τα παλαιά δεδομένα του χρήστη και ξεκινάει 
να ελέγχει αν υπάρχουν αλλαγές. Τα πεδία που ελέγχει είναι το όνομα, το επώνυμο και τέλος το 
username. Μετά το πρώτο έλεγχο, ελέγχει αν τα παλιά πεδία είναι  κενά. Αυτό γίνεται γιατί ακολουθεί  
η μετατροπή των πεδίων σε metaphone όπου η μέθοδος επιστρέφει λάθος αν λάβει κενό όρισμα. Η 
μετατροπή γίνεται γιατί κατά την αλλαγή των πεδίων πρέπει να σβηστούν τα παλιά metaphone από 
την λίστα και να προστεθούν τα νέα. Αφού τελειώσει η αλλαγή των πεδίων username, όνομα, 
επώνυμο το σύστημα προχωράει στην αλλαγή των πεδίων ημερομηνία γέννησης, φύλλο και 
password. Αφού πραγματοποιηθούν οι αλλαγές επιστρέφονται οι νέες τιμές οι οποίες εμφανίζονται 
στη σελίδα προφίλ του χρήστη. 

 

 

Εικόνα 4.6. Διαχείριση προφίλ. 

  

Τέλος σε αυτό το κομμάτι ανήκει και η λειτουργικότητα  της αποσύνδεσης του χρήστη από την 
εφαρμογή. Η επιλογή αποσύνδεσης αντιστοιχεί σε route rule το οποίο καλεί την συνάρτηση 
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αποσύνδεσης του User Controller. Κατά την είσοδο του αναφέραμε ότι το σύστημα δημιουργεί τον 
αριθμό αυθεντικότητας auth τον οποίο χρησιμοποιεί για να ορίσει την αυθεντικότητα του.  Τον 
αποθηκεύει στην βάση σε ένα πεδίο auth στα στοιχεία του χρήστη και σε ένα κλειδί τύπου hash με 
όνομα κλειδιού «auth», πεδίο τον αριθμό αυθεντικότητας και τιμή το id του χρήστη. Ουσιαστικά αυτό 
που ενδιαφέρει το σύστημα για να γνωρίζει την μοναδικότητα του χρήστη είναι ο αριθμός στα στοιχεία 
του τον οποίο και συγκρίνει με το cookie στο φυλλομετρητή κάθε φορά που θέλει να κάνει τον έλεγχο. 
Κατά την αποσύνδεση του από την εφαρμογή το σύστημα διαγράφει τον αριθμό από τα στοιχεία του 
και το ανάλογο πεδίο από το hash auth αφού η πληροφορία είναι περιττή από την στιγμή που ο 
χρήστης δεν είναι πια ενεργός. 

Follow 

Είναι όλες οι λειτουργίες που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ χρηστών(follow relations). Σε 
ακολουθώ (follow), σταματάω να σε ακολουθώ (unfollow), παρουσίαση αυτών που με ακολουθούν 
(followers), παρουσίαση αυτών που ακολουθώ (followings) και η σελιδοποίηση των αποτελεσμάτων 
παρουσίασης. Ο ελεγκτής που είναι υπεύθυνος για τις συγκεκριμένες λειτουργίες είναι o 
FollowerGraphController και FollowGraph το ανάλογο μοντέλο.  

 

 

Εικόνα 4.7. Ενέργειες follow. 

 

Κάθε φορά που ένας χρήστης B εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη Α που πλοηγείται στην 
εφαρμογή μαζί με το όνομα του φανερώνεται και η σχέση (follow relation) που έχει μαζί του. Εικαστικά 
υπάρχει ένα κουμπί το οποίο την αναγράφει. Για παράδειγμα αν ο χρήστης Α συναντήσει τον χρήστη 
Β τον οποίο και ακολουθεί το κουμπί που θα συνοδεύει το χρήστη Β θα αναγράφει την λέξη Unfollow 
σε διαφορετική περίπτωση Follow. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναπτύσσουν ή και 
να τερματίζουν  σχέσεις μεταξύ τους. Όταν ο χρήστης προβεί στην ενέργεια follow ουσιαστικά  
πραγματοποιεί την υποβολή μια φόρμας η οποία έχει στοιχεία το id του χρήστη που υποβάλει την 
ενέργεια, το id του χρήστη που δέχεται την ενέργεια και όλα αυτά σαν παράμετροι στο όνομα του 
route rule που θα καλέσει τον ελεγκτή και την ανάλογη μέθοδο. Έτσι το σύστημα έχει όλα τα στοιχεία 
που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει την ζήτηση. Για το χρήστη που υποβάλει προσθέτει στην 
λίστα με τους followings του το χρήστη που δέχεται ενώ για τον χρήστη που δέχεται  προσθέτει στην 
λίστα με τους followers του το χρήστη που υποβάλει. Έτσι κατοχυρώνεται η σχέση follow. To ίδιο 
αλλά με την διαδικασία της διαγραφής από τις λίστες που προαναφέραμε πραγματοποιείται η 
ενέργεια unfollow. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιος χρήστης 
με την ανάλογη σχέση follow relation. 
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Εικόνα 4.8. Ενέργεια follow. 

 

 

Εικόνα 4.9. Ενέργεια unfollow. 

Σαν επιλογή υπάρχει και αυτή της εμφάνισης των ακολούθων (followers). Έχει την 
δυνατότητα να δει όσο τους δικούς τόσο και κάποιου άλλου χρήστη. Η φιλοσοφία είναι ίδια με αυτή 
της εμφάνισης προφίλ. H επιλογή followers είναι ένας σύνδεσμος με το όνομα του route rule και χωρίς 
παράμετρο αν πρόκειται για τον ίδιο τον χρήστη ή με παράμετρο id αν πρόκειται για οπουδήποτε 
άλλο. Ο χρήστης εκτελεί την ενέργεια και καλείται η μέθοδος του ελεγκτή. Εκεί υπάρχουν δύο 
μεταβλητές. Στην περίπτωση που ο χρήστης αιτηθεί να δει τους ακόλουθους του όπως αναφέραμε ο 
σύνδεσμος δεν περιέχει id και ο controller τοποθετεί και στις δύο μεταβλητές το id του το οποίο και 
ανακτά από τα προσωπικά του δεδομένα. Σε διαφορετική περίπτωση στην μία μεταβλητή 
τοποθετείται το id του και στην άλλη το id που έρχεται από τον σύνδεσμο. Το μοντέλο με την σειρά 
του χρησιμοποιεί τα δεδομένα του έρχονται από τον controller και ανακτά τους followers. Για την 
εμφάνιση του κάθε follower το μοντέλο πρέπει να φροντίσει να ενημερωθούν οι μεταβλητές 
isFollowing και sameuser. Η πρώτη δίνει την πληροφορία αν ο χρήστης που εκτελεί την ενέργεια 
ακολουθεί ή όχι τον χρήστη που θα εμφανιστεί σαν follower. Το σύστημα πρέπει να το γνωρίζει για να 
εμφανίσει και την ανάλογη σχέση – κουμπί δίπλα στο όνομα του κάθε follower. Η δεύτερη υποδηλώνει 
αν θα εμφανιστεί η σχέση – κουμπί στα αποτελέσματα των followers όπου στην περίπτωση που ο 
χρήσης που εκτελεί την ενέργεια ζητάει να δει του δικούς τους παίρνει την τιμή false και η σχέση – 
κουμπί εμφανίζεται πάντα αλλιώς υπάρχει περίπτωση στην λίστα των followers κάποιου άλλου 
χρήστη να υπάρχει και το όνομα του. Εκεί παίρνει την τιμή true γιατί θα ήταν λάθος να μπορώ να 
κάνω follow ή unfollow τον εαυτό μου. 
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Η ίδια διαδικασία συμβαίνει και για την ενέργεια εμφάνισε αυτούς που ακολουθώ(followings). 
Η διαφορά είναι στην ενημέρωση των μεταβλητών και πιο συγκεκριμένα μόνο στην isFollowing. Η 
μεταβλητή παίρνει πάντα την τιμή true και εικαστικά εμφανίζεται μόνο το κουμπί unfollow γιατί όλοι οι 
χρήστες προήλθαν από την λίστα των followings. 

Όπως και με την εύρεση χρήστη έτσι και εδώ τα αποτελέσματα μπορεί να είναι αρκετά σε 
αριθμό. Για το λόγο αυτό εφαρμόσαμε την μέθοδο της σελιδοποίησης. Όταν ξεκινήσει η διαδικασία 
εμφάνισης για παράδειγμα των followers και καλείται το μοντέλο μαζί με τα id στέλνεται και μία 
μεταβλητή που υποδηλώνει τον δείκτη που θα χρησιμοποιήσει το σύστημα για την σελιδοποίηση. 
Στην πρώτη κλίση του μοντέλου στέλνει σαν δείκτη την τιμή μηδέν αφού ξεκινάει η ανάκτηση των 
followers από την αρχή. Στην τιμή του δείκτη εντός του μοντέλου το σύστημα προσθέτει τον αριθμό 
πέντε που αντιστοιχεί στο πλήθος των χρηστών που θέλουμε να εμφανίσουμε κατά την 
σελιδοποίηση. Έτσι έχουμε δύο μεταβλητές τη start και την semistop και το σύστημα γνωρίζει κάθε 
φορά πόσους και ποιους χρήστης θα εμφανίσει. Επίσης το σύστημα γνωρίζει με ανάλογη εντολή στην 
βάση τον αριθμό του συνόλου των followers. Η μεταβλητή που περιέχει τον αριθμό συγκρίνεται κάθε 
φορά με την τιμή semistop. Όταν οι τιμές γίνουν ίσες η διαδικασία της σελιδοποίησης σταματάει. 

 

 

Εικόνα 4.10. Εμφάνιση followers. 
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Εικόνα 4.11. Εμφάνιση followings 

 

Αποθηκευτικό Νέφος 

Όπως αναφέραμε και στο τρίτο κεφάλαιο χρησιμοποιήθηκε και η τεχνολογία αποθήκευσης αρχείων σε 
αποθηκευτικό νέφος. Τα αχρεία που επιλέχθηκαν να αποθηκευτούν εκεί ήταν οι εικόνες 
χρηστών(AVATAR) και δημοσιεύσεων(RATES). Για την υλοποίηση αυτής της λειτουργικότητας 
δημιουργήθηκε μια καινούρια κλάση στις βιβλιοθήκες του laravel η StorageFactory. Χτίσθηκε βάση 
του σχεδιαστικού προτύπου(design pattern)  factory.  

Τα σχεδιαστικά πρότυπα είναι μέθοδοι υλοποίησης κώδικα με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
πολυπλοκότητας του και της επίλυσης κοινών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την 
υλοποίηση εφαρμογών. Ας κάνουμε μια γρήγορη περιγραφή του σχεδιαστικού πρότυπου που 
επιλέχθηκε. Αποτελείται από ένα σύνολο κλάσεων οι οποίες υλοποιούν διαφορετικές λειτουργίες 
ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής. Επιπλέον υπάρχει και μια κλάση η factory μέσω της οποίας 
γίνεται επιλογή μιας εκ των συνόλου κλάσεων.  

Στην περίπτωσή μας το σύνολο των κλάσεων αποτελείται από την κλάση που υλοποιεί την 
λειτουργία αποθήκευση εικόνων προφίλ και δημοσιεύσεων στον εξυπηρετητή και η κλάση που 
αποθηκεύει τα αρχεία εικόνων στο νέφος. Η επιλογή γίνεται με βάση μεταβλητής του συστήματος του 
laravel. Ο διαχειριστής του συστήματος αλλάζει τιμή ανάλογα με το που θέλει να αποθηκεύονται οι 
εικόνες. Οι επιλογές μας είναι στον server ή στο νέφος. Ο έλεγχος αυτός τοποθετείται στον 
κατασκευαστή της κλάσης factory. Υπάρχει μία συνθήκη που ελέγχει την τιμή της μεταβλητής και 
αρχικοποιεί την ανάλογη κλάση ανάλογα με την τιμή της μεταβλητής. Αυτόματα λοιπόν όταν 
αρχικοποιηθεί η κλάσης factory επιστρέφεται και το ανάλογο αντικείμενο. Μέσω αυτού του 
αντικειμένου καλούνται και οι μέθοδοι που μας ενδιαφέρουν. Η κλήση του αντικειμένου factory γίνεται 
είτε στον profile controller αν πρόκειται για αποθήκευση εικόνας χρήστη είτε στο rate μοντέλο αν 
πρόκειται για την αποθήκευση εικόνας RATE.  

Αποθήκευση εικόνας χρήστη. Κατά την διαχείριση προφίλ χρήστη του δίνεται η δυνατότητα να 
καταχωρήσει στο σύστημα μια εικόνα που θα εμφανίζεται σαν εικόνα προφίλ. Επιλέγει μέσω ενός 
παραθύρου διαλόγου την εικόνα επιλογής του και αποστέλλει τα δεδομένα στον controller. Εκεί όπως 
και σε όλες τις φόρμες της εφαρμογής καλείται ο validator. Ο έλεγχος που εκτελείται είναι αν το αχρείο 
που επέλεξε ο χρήσης είναι εικόνα και αν το μέγεθος της είναι έως και 1MB. Όταν περάσει από τον 
έλεγχο του validator ο controller δημιουργεί ένα πίνακα μεταβλητών με το όνομα του αρχείου το είδος 



Σπύρος Σταυρόπουλος  Μεταπτυχιακή Διατριβή 

Εφαρμογή αξιολόγησης διαδικτυακών πόρων με λειτουργικότητα αποθήκευση αρχείων στο νέφος   35 
 

του και την τοποθεσία που είναι προσωρινά τοποθετημένο το αρχείο όσο αυτό είναι υπό επεξεργασία. 
Τέλος καλείται η μέθοδος αποθήκευση του στην τοποθεσία που ορίζει o διαχειριστής μέσω της 
μεταβλητής config item. Στην επιλογή αποθήκευσης στον εξυπηρετητή μεταφέρεται η εικόνα σε 
ανάλογη τοποθεσία και αποθηκεύεται η διαδρομή της τοποθεσίας στην βάση στα στοιχεία του 
χρήστη. Στην επιλογή αποθήκευσης στο νέφος καλείται την μέθοδο s3PutRequest η οποία δημιουργεί 
και επιστρέφει αντικείμενο της κλάσης Amazon Web Services που υπάρχει στο SDK του S3 το οποίο 
και εγκαταστάθηκε στην εφαρμογή μας. Μέσω αυτού του αντικειμένου καλείται η μέθοδος putObject 
που τοποθετεί στο νέφος το αρχείο και επιστρέφει την διεύθυνση που προβάλει το νέφος την εικόνα. 
Η διεύθυνση αποθηκεύεται στην βάση στα στοιχεία του χρήστη. Και στις δύο περιπτώσει λοιπόν το 
σύστημα γνωρίζει που βρίσκεται η εικόνα του χρήστη εφόσον υπάρχει και εμφανίζει την εικόνα.  

Αποθήκευση εικόνας rate. Η διαδικασία ξεκινάει όταν δημιουργείται ένα νέο rate. ο  Η 
εφαρμογή μας διαθέτει ένα εργαλείο το οποίο όταν ο χρήστης δώσει το URL του ιστότοπου για το 
οποίο θέλει να κάνει rate δημιουργεί εικόνα από την αρχική σελίδα αυτού και την αποθηκεύει. Αυτό 
συμβαίνει στον rate controller και από εκεί το εικονίδιο μαζί με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται 
για το νέο rate στέλνονται στο rate μοντέλο. Εκεί γίνεται έλεγχος αν το σύστημα έχει τραβήξει 
φωτογραφία του ισοτόπου του νέου rate. Αν όχι απλά αποθηκεύεται στα στοιχειά του χρήστη το 
μονοπάτι συγκεκριμένης εικόνας που αντιπροσωπεύει την αδυναμία δημιουργία εικόνας. Σε 
διαφορετική περίπτωση δημιουργείται αντικείμενο της κλάσης factory και καλείται η μέθοδος 
αποθήκευσης εικόνας. Αν το config item ορίσει την αποθήκευση αρχείου να γίνει στο server τότε το 
σύστημα αφήνει την εικόνα αποθηκευμένη εκεί που αποθηκευτικέ κατά την δημιουργία της και απλά 
καταχωρεί την τοποθεσία αυτή στη βάση στα στοιχεία του χρήστη. Στη περίπτωση που η εικόνα θα 
αποθηκευτεί στο νέφος το σύστημα ακολουθεί την ίδια διαδικασία με αυτή της εικόνας χρήστη στην 
ανάλογή περίπτωση καλείται η μέθοδός putObject και το url που επιστρέφει το αποθηκεύσει στα 
στοιχεία του χρήστη.  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο παραθέτουμε το διάγραμμα κλάσεων και των σχέσεων που 
αναπτύσσονται μεταξύ αυτών. Όπως αναφέραμε στην αρχή οι κλάσεις controllers κάνουν επεκτείνουν 
(extend) τον BaseController. Από την συγκεκριμένη ενέργεια κληρονομούν τις ιδιότητες της και στην 
περίπτωση μας το αντικείμενο $Redis την σύνδεσης με την βάση δεδομένων, και την μέθοδο 
isSignedIn η οποία κάνει τον έλεγχο αυθεντικότητας του χρήστη. Επίσης οι controllers δημιουργούν 
αντικείμενα των μοντέλων και χρησιμοποιούν τις μεθόδους που απαιτούνται για την εκάστοτε 
λειτουργία. Οι κλάσεις μοντέλα με την σειρά τους κάνουν extend το BaseModel και κληρονομούν το 
αντικείμενο $Redis την σύνδεσης με την βάση δεδομένων. Οι κλάση StorageFactory και πιο 
συγκριμένα η στατική της μέθοδος getStorage καλείται από τα μοντέλα User και Rate και δημιουργεί 
ανάλογα με το config item αντικείμενο της κλάσης cloudStorage ή localStorage. Μετά την δημιουργία 
αντικειμένου τα μοντέλα χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες μεθόδους για την αποθήκευση εικονιδίων. Η 
κλάση cloudStorage δημιουργεί αντικείμενο της κλάσης AWS και καλεί την στατική μέθοδο get για την 
σύνδεση της εφαρμογής με το νέφος και την μέθοδο putObject και την αποθήκευση εικονιδίου σε 
αυτό. Οι κλάσεις cloudStorage και localStorage κάνουν extend την Storage και αυτή με την σειρά της 
υλοποιεί το StorageInterface. 
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Εικόνα 4.12. Διάγραμμα κλάσεων εφαρμογής. 
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Κεφάλαιο 5ο 

Συμπεράσματα 

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που βγήκαν κατά την μελέτη και την εκπόνηση της 
εργασίας. Πιο αναλυτικά θα γίνει αναφορά στις γνώσεις που λάβαμε κατά την διάρκεια της εργασίας, 
στις προοπτικές που έχει η εφαρμογή και στις βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν.  

Από τα πρώτα μας βήματα μάθαμε πώς γίνεται το project planning μιας εφαρμογής. 
Ουσιαστικά την ανάλυση των απαιτήσεων μιας εφαρμογής, την επιλογή των εργαλείων – 
τεχνολογιών, το καταμερισμό των προς υλοποίηση θεμάτων και την σειρά της υλοποίησης. Έτσι στην 
περίπτωση μας πρώτα έγινε η συγκέντρωση και η ανάλυση των απαιτήσεων. Εκεί ουσιαστικά 
καταγράψαμε το τι θέλουμε να κάνει η εφαρμογή μας, επιλέξαμε το τι εργαλεία θα 
χρησιμοποιήσουμε(Redis, Laravel),  έγινε ο καταμερισμός εργασιών δηλαδή με τι θα ασχοληθεί ο 
κάθε φοιτητής και ξεκίνησε η υλοποίηση από την δημιουργία της βάσης δεδομένων ένα από το πιο 
σημαντικά κομμάτια στης εφαρμογής μας. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι παρόλο που πριν 
ξεκινήσουμε την υλοποίηση κάναμε την μελέτη για το data layout κατά στην διάρκεια την υλοποίησης 
της εφαρμογή τα θέματα υλοποίησης που προέκυπταν  μας ανάγκασαν να αλλάξουμε την αρχική μας 
μελέτη ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ομαλά. Αυτό δείχνει ότι σε μια τόσο πολύπλοκη και 
συνεργατική εφαρμογής ποτέ δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα.    

Στη συνέχεια γνωρίσαμε καινούριες για τα δεδομένα μας τεχνολογίες. Τα php framework και 
πιο συγκεκριμένα το laravel. Είναι πολύτιμα εργαλεία με έτοιμες βιβλιοθήκες και λειτουργικότητες που 
βοηθάνε στην υλοποίηση μεγάλων και πολύπλοκων εφαρμογών. Τα version control συστήματα που 
διαχειρίζονται αλλαγές αρχείων και δίνουν την δυνατότητα αποθήκευσης τους σε αποθηκευτικό νέφος. 
Μία ακόμα πολύ σημαντική τεχνολογία αφού δουλέψαμε σαν ομάδα και κάτι τέτοιο ήταν απαραίτητο 
αφού θα ήταν δύσκολο να ενώνονται κάθε φορά τα αρχεία και ο κώδικας που δημιουργούσε ο κάθε 
φοιτητής τοπικά στον υπολογιστή του. Το αποθηκευτικό νέφος, τεχνολογία που μας έλυσε τα χέρια 
όσον αφορά το κομμάτι του διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης που θα χρειαζόμασταν να έχουμε για 
την εφαρμογή μας. Όπως αναφέραμε η προοπτική της εφαρμογής σαν social media ήταν να 
φιλοξενήσει μεγάλο όγκο δεδομένων και αρχείων. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη απόκτησης 
μεγάλου αποθηκευτικού χώρου, ασύμφορο για τα ακαδημαϊκά πλαίσια που κυμάνθηκε η εργασία μας.  
Το νέφος ουσιαστικά μας έδωσε την δυνατότητα να το πραγματοποιήσουμε και σε χαμηλό κόστος.  

Σε επίπεδο software development μάθαμε και εφαρμόσαμε έννοιες όπως δομημένος κώδικας, 
βελτιστοποίηση κώδικα, γνωρίσαμε το αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC και το σχεδιαστικό πρότυπο 
υλοποίησης κώδικα design pattern factory.  

Δομημένος κώδικας είναι ο τρόπος με τον οποίο γράφουμε και ο οποίος κάνει τον κώδικα 
ευανάγνωστο και εύκολα κατανοητό.  

Βελτιστοποίηση κώδικα είναι η διαδικασία κατά την οποία ο κώδικάς μας γίνεται πιο 
αποτελεσματικός πιο γρήγορος και δεσμεύοντας λιγότερη μνήμη.  

Το αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC χρησιμοποιείται κατά κόρων από τα php πλαίσιο εργασίας. 
Βάση αυτού ο κώδικας της εφαρμογής δομείτε και διαχωρίζεται με βάση την κύρια λειτουργία που 
εκτελεί.  

Το σχεδιαστικό πρότυπο factory πρόσθεσε ευκολία και απλοποίηση στην υλοποίηση της 
λειτουργίας αποθήκευσης εικονιδίων. 

Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από τρεις φοιτητές οι οποίοι είχαμε τις βασικές προγραμματιστικές 
γνώσεις που όμως δεν ήταν αρκετές για την εκπόνηση μιας τέτοιας εργασίας. Οι απαραίτητες γνώσεις 
δεν είναι μόνο αυτές που αναφέραμε μέχρι τώρα σε αυτό το κεφάλαιο. Υπάρχουν και παράμετροι 
όπως η σωστή συνεργασία μιας ομάδας η οποία όπως αποδείχτηκε ήταν ένας σημαντικός  
παράγοντας για την υλοποίηση της εφαρμογής. Σωστή συνεργασία με βάση την ανταλλαγή απόψεων 
και γνώσεων και μετάδοσης της γνώσης. Για παράδειγμα όταν κάποιος φοιτητής υλοποιούσε κάτι το 
οποίο οι υπόλοιποι δεν γνώριζαν οι υπόλοιποι προσέφερε ανάλογο κείμενο επεξήγησης το οποίο 
έδινε την δυνατότητα στους λοιπούς να αποκτήσουν εύκολα και γρήγορα τις απαραίτητες γνώσεις. 
Θέματα προς υλοποίηση τέθηκαν υπό συζήτηση με σκοπό την βέλτιστη και πιο αποτελεσματική 
εκτέλεση τους.  Έτσι αλληλοσυμπλήρωνε ο ένας τον άλλο με αποτέλεσμα να εξελισσόμαστε πιο 
γρήγορα ατομικά και συνολικά κατά την διάρκεια εκπόνησης της εφαρμογής. Εκτός από τη μετάδοση 
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γνώσης υπήρχαν πολλές φορές οι περιπτώσεις αντιπαραθέσεις για θέματα της εφαρμογής που όμως 
με την σωστή διαχείριση τους γινόντουσαν απλά θέματα προς συζήτηση. 

Πολλές φορές οι εφαρμογές έχουν αδύνατα σημεία τα οποία είτε έχουν εντοπιστεί κατά την 
διαδικασία της υλοποίησης και απλά κατ επιλογή παρέμειναν έτσι είτε παρατηρήθηκαν  κατά την 
χρήση τους. Εκτός από τα αδύνατα σημεία υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης τους. Ένα από αυτά 
ήταν η λειτουργία εύρεσης χρήστη. Το μειονέκτημα ήταν ουσιαστικά η αδυναμία της βάσης δεδομένων 
να διαχειριστεί συμβολοσειρές (strings). Αυτή η αδυναμία είχε σαν αποτέλεσμα ότι όταν κάποιος 
χρήστης εκτελούσε την ενέργεια αναζήτησης τα αποτελέσματα δεν ερχόντουσαν με την επιθυμητή 
σειρά αλλά με τυχαία και ίσως μετά από πολλά αποτελέσματα κάτι που έκανε της λειτουργία της 
αναζήτησης μη εξυπηρετική. Η λύση του προβλήματος ήταν η χρήση της σχεσιακής βάσης 
δεδομένων MySQL η οποία θα πρόσφερε την δυνατότητα αυτή. Τα προς υλοποίηση θέματα είναι ότι 
θα μπορούσε να γίνει πιο λεπτομερής η λειτουργικότητα ως προς το κομμάτι του follow relations. Για 
παράδειγμα θα μπορούσαν να προστεθούν  φίλτρα τα οποία θα έδιναν την δυνατότητα παρουσίασης 
κοινών follower – followings όπως επίσης θα μπορούσε να δίνεται η δυνατότητα απόκρυψης αυτών.  
Επιπλέων η πρόσθεση λειτουργίας εύρεσης followers και followings uθα έκανε την εύρεση χρήστη πιο 
λειτουργική και ευέλικτη. 
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My Followings 

  

My Followers  
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Search Rate 

 

User Profile 
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 Mine Profile 
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Παράρτημα κώδικα 

Controllers  
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i Οι τίτλοι των άλλων δύο Μεταπτυχιακή Διατριβή: 
  Εφαρμογή αξιολόγησης διαδικτυακών πόρων με χαρακτηριστικά κοινωνικού δικτύου  
  Εφαρμογή αξιολόγησης διαδικτυακών πόρων με λειτουργικότητα ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο 


