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Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντάνυ Μαχζούμπ 

 

Περίληψη/Abstract 

Ελληνικά 

Θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η δημιουργία μιας ιστοσελίδας με την ονομασία 
TripSpot , που αφορά τον τουρισμό. Σκοπός της ιστοσελίδας είναι οι χρήστες να μπορούν να 
ανακαλύψουν ή να προτείνουν διάφορα τουριστικά μέρη του κόσμο. Επιπρόσθετα, μπορούν να 
διαβάσουν και να γράψουν κριτικές για αυτά και να αλληλεπιδρούν μέσω μηνυμάτων μεταξύ 
των υπόλοιπων χρηστών.Όλα τα παραπάνω, κάνουν πιο ευχάριστη την εμπειρία του χρήστη 
στην ιστοσελίδα και τον βοηθούν να μπορέσει να οργανώσει ένα ταξίδι του. Η τεχνολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της ιστοσελίδας είναι η MERN Stack ( MongoDB, Express, 
React, Node). 

English 

The subject of this Master Thesis is the creation of a website , named TripSpot which is about 
tourism. The main goal of the website is that the users can discover or suggest a wide variety of 
tourist places all around the world. Furthermore, the user could read and write comments about 
the places and also they can interact with each other using messages. With these features, the 
experience of the users becomes more pleasant and helps them to organise an upcoming trip. 
The technology that was used for creating the website is MERN Stack  ( MongoDB, Express, 
React, Node). 
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Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντάνυ Μαχζούμπ 

Εισαγωγή 

Η ιστοσελίδα έχει την ονομασία TripSpot και το σκεπτικό δημιουργίας της βασίζεται στην 
ανάγκη των χρηστών να οργανώσουν ένα επερχόμενο ταξίδι τους αλλά και να βοηθήσουν 
άλλους χρήστες που έχουν την ίδια ανάγκη. Ανάλογα τις προτιμήσεις τους μπορούν να 
αναζητήσουν διάφορες κατηγορίες τουριστικών προορισμών όπως για παράδειγμα παραλίες, 
μνημεία, μουσεία κ.ά. Επιπλέον, μέσω του διαδραστικού χάρτη που περιέχει η συγκεκριμένη 
ιστοσελίδα ο χρήστης μπορεί να βρει ένα μέρος τον οποίο τον ενδιαφέρει μέσω χιλιομετρικής 
απόστασης ή με την προσθήκη της χώρα/πόλης που θέλει να επισκεφτεί. Αυτό δίνει ένα μεγάλο 
προτέρημα στην εφαρμογή διότι προσαρμόζεται πλήρως με τις ανάγκες του χρήστη. 

Μία ακόμη λειτουργία που κάνει την ιστοσελίδα να ξεχωρίζει είναι πως ο χρήστης 
μπορεί να προτείνει κάποιο μέρος το οποίο δεν είναι καταχωρημένο. Με αυτόν τον τρόπο η 
βάση της ιστοσελίδας μεγαλώνει διαρκώς με την προσθήκη νέων τοποθεσιών και κρατάει 
συνεχώς το ενδιαφέρον των χρηστών. Όμως, για την εγκυρότητα των νέων τοποθεσιών πρέπει 
ένας διαχειριστής να επεξεργαστεί και να αποδεχτεί την κάθε νέα πρόταση , πράγμα το οποίο 
κάνει ακόμη πιο ασφαλή την εικόνα των δεδομένων. 

Επιπρόσθετα, οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όχι μόνο μέσω των 
προσωπικών μηνυμάτων , αλλά και μέσω της προσθήκης σχολίων (comments) περιγράφοντας 
την εμπειρία τους για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ανεβάζοντας νέες φωτογραφίες και δίνοντας 
της μια βαθμολογία (stars rating).  

Επιπλέον, με την λειτουργία των αγαπημένων (favorites) οι χρήστες μπορούν να 
προσθέτουν ή να διαγράφουν τοποθεσίες που πλέον δεν τους ενδιαφέρουν από την λίστα τους. 
Τέλος, μπορούν να αναζητήσουν ποιες τοποθεσίες τους ή σχόλια τους έχουν γίνει αποδεκτά 
από τους διαχειριστές της σελίδας ώστε να έχουν εικόνα για την δραστηριότητα τους στην 
ιστοσελίδα. 
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Παρόμοιες Εφαρμογές 

Tripadvisor 

 
Η ιστοσελίδα που έχει τα πιο πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την ιστοσελίδα που 
δημιουργήθηκε για την αυτή την Μεταπτυχιακή Διατριβή είναι η www.tripadvisor.com . Το 
κυριότερο κοινό τους στοιχείο είναι πως και οι δυο ιστότοποι προσφέρουν την ευκαιρία στους 
χρήστες να ανακαλύψουν τοποθεσίες που τους ενδιαφέρουν και να οργανώσουν ένα ταξίδι 
τους. Επίσης, και στις δύο σελίδες οι χρήστες μπορούν να σχολιάσουν τοποθεσίες , να 
ανεβάσουν φωτογραφίες και να τις βαθμολογήσουν. 

Από την άλλη πλευρά, το Tripadvisor έχει μια μεγαλύτερη γκάμα με μέρη τα οποία 
μπορείς να αναζητήσει κάποιος. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να ψάξει από ένα 
ξενοδοχείο μέχρι και μια αεροπορική εταιρία. Το TripSpot όμως επικεντρώνεται στα αξιοθέατα 
που μπορεί να ανακαλύψει ένας χρήστης και αυτό το καθιστά πιο συγκεκριμένο στις ανάγκες 
που θέλει να εξυπηρετήσει. To Tripadvisor έχει μια πιο διαφημιστική προσέγγιση προς τους 
επισκέπτες του. 

Επιπλέον, στην δική μας ιστοσελίδα οι χρήστες έχουν την επιλογή να στείλουν μεταξύ 
τους μηνύματα έτσι ώστε να ανταλλάζουν πιο άμεσα απόψεις και κριτικές για τα μέρη που 
θέλουν να επισκεφθούν. Ακόμα, οι χρήστες μπορούν να προτείνουν συνεχώς καινούργιες 
τοποθεσίες , κάτι το οποίο για να το κάνει κάποιος στο Tripadvisor θα πρέπει να δώσει ένα 
χρηματικό αντίκτυπο διότι θεωρείται διαφήμιση προς την προτεινόμενη τοποθεσία. 

Εν κατακλείδι, μπορεί αυτοί οι δυο ιστότοποι να μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, αλλά 
προσεγγίζουν τελείως διαφορετικά τους χρήστες. Οπότε, η κάθε ιστοσελίδα εξυπηρετεί 
διαφορετικές ανάγκες άρα ανάλογα με τον σκοπό που έχει ένας χρήστης θα επισκεφτεί και την 
αντίστοιχη ιστοσελίδα. 
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Παρουσίαση και χρήση της ιστοσελίδας (User’s Manual) 

Η ιστοσελίδα προσφέρει τρία είδη διαφορετικών χρηστών. Τον απλό επισκέπτη, τον 
συνδεδεμένο χρήστη και τους διαχειριστές. Παρακάτω θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες του 
ιστότοπου μέσω screenshots και για ευκολία η παρουσίαση θα γίνει σε τρεις ενότητες 
χωρισμένες ανάλογα με το είδος του χρήστη. Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 
οπουδήποτε υπάρχουν λίστες με δεδομένα υπάρχει σελιδοποίηση (pagination) ώστε τα 
δεδομένα να είναι πιο ταξινομημένα και να είναι πιο εύκολη η χρήση της ιστοσελίδας.Τέλος, 
οπουδήποτε γίνεται κάποια λάθος εισαγωγή από τον χρήστη ή προσπαθήσει να κάνει είσοδο 
κάπου που δεν έχει άδεια γίνεται η εμφάνιση των ανάλογων μηνυμάτων/errors. 

Απλός επισκέπτης (Visitor) 

Εφόσον ο χρήστης δεν έχει λογαριασμό ή δεν είναι συνδεδεμένος από πριν τότε του 
εμφανίζονται οι βασικές λειτουργίες της ιστοσελίδας. 

Αρχική Σελίδα (Home Page) 

Η εμφάνιση της αρχικής σελίδας, η οποία παροτρύνει τον επισκέπτη να συνδεθεί ή να κάνει 
εγγραφή. 

 

Είσοδος Χρήστη (Login) 

Είσοδος του χρήστη με την εμφάνιση ανάλογων μηνυμάτων σε περίπτωση κάποιου λάθους( 
χρήστης που δεν υπάρχει, άλλος κωδικός κ.α.) 
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Εγγραφή Χρήστη (Register) 

Εγγραφή του χρήστη με την εμφάνιση ανάλογων μηνυμάτων σε περίπτωση κάποιου λάθους( 
ήδη υπάρχων χρήστης ή email, λάθος τύπος κωδικού κ.α.) 

 

Τοποθεσίες (Places) 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να δει τις τοποθεσίες που υπάρχουν, να αναζητήσει συγκεκριμένες 
μέσω του κουμπιού Search, να πατήσει το κουμπί επαναφοράς Reset για να επανέλθουν στην 
αρχική κατάσταση τα κριτήρια αναζήτησης και να επιλέξει μια τοποθεσία ώστε να μπορέσει να 
δει τα σχόλια που έχουν κάνει άλλοι χρήστες για αυτή. 
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Κουμπί Αναζήτησης (Search) 

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί αναζήτησης μπορεί να αναζητήσει τοποθεσίες βάση 
συγκεκριμένων κριτηρίων όπως το όνομα ενός μέρους, την χώρα ή την πόλη που βρίσκεται. 
Ακόμα, μπορεί να διαλέξει πολλαπλές επιλογές κατηγοριών των τοποθεσιών. Και τέλος, μπορεί 
να σύρει οπουδήποτε επιθυμεί την κουκίδα στο χάρτη και να επιλέξει την ακτίνα χιλιομέτρων 
που θέλει να του εμφανιστούν τοποθεσίες. 

 

Εμφάνιση Λεπτομερειών και Σχολίων Τοποθεσίας (Comments) 

Όταν ο χρήστης θα πατήσει το κουμπί Show comments, μπορεί πλέον να δει παραπάνω 
πληροφορίες για μια τοποθεσίας όπως που βρίσκεται ακριβώς στον χάρτη. Επιπλέον, μπορεί 
να δει τα σχόλια που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες (φωτογραφίες, περιγραφή κριτικής, 
βαθμολογία και το όνομα χρήστη που έκανε την κριτική). Εδώ να τονίσουμε ότι επειδή ο 
χρήστης είναι ένας απλός επισκέπτης δεν έχει την δυνατότητα να κάνει comment ή να 
προσθέσει την περιοχή στην λίστα με τα αγαπημένα του. 
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Συνδεδεμένος χρήστης (Register User) 

Εάν ο χρήστης κάνει επιτυχή είσοδο στην σελίδα πλέον έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει 
παραπάνω λειτουργίες της ιστοσελίδας. 

Αρχική Σελίδα (Home Page) 

Η διαφορά της αρχικής σελίδας του συνδεδεμένου χρήστη είναι ότι τον παροτρύνει να 
εξερευνήσει τις αγαπημένες του τοποθεσίες. Επιπρόσθετα, στην θέση του Register/Login in 
εμφανίζεται το όνομα του και αν κλικάρει σε αυτό του εμφανίζονται οι επιλογές να δει τα 
requests του, τα μηνύματα του ή να κάνει αποσύνδεση. 

 

Τοποθεσίες (Places) 

Πλέον, υπάρχει το κουμπί προσθήκης τοποθεσίας. 

 

   

Ανάπτυξη Web Εφαρμογής με Θέμα τον Τουρισμό και  
Χρήση MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node)

9 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντάνυ Μαχζούμπ 

Κουμπί Προσθήκης Τοποθεσίας (Add Place) 

Ο χρήστης μπορεί να προτείνει μια τοποθεσίας που στην συνέχεια ένας χρήστης admin θα την 
εγκρίνει. Πρέπει να ανεβάσει μια φωτογραφίας του μέρους , να προσθέσει το όνομα του την 
χώρα και την πόλη που βρίσκεται αλλά και να σύρει την κουκίδα του χάρτη που βρίσκεται 
ακριβώς η τοποθεσία. Τέλος, γίνεται εμφάνιση ανάλογων μηνυμάτων σε περίπτωση κάποιου 
λάθους ( μη προσθήκη φωτογραφίας, μέρος που υπάρχει ήδη κ.α.) 
 

 

Εμφάνιση Λεπτομερειών και Σχολίων Τοποθεσίας (Comments) 

Ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί μέσω το εικονιδίου της καρδούλας να προσθέσει ή να 
αφαιρέσει μια τοποθεσία από την λίστα με τα αγαπημένα του.  

Επιπρόσθετα, μπορεί να κάνει σχόλιο για την συγκεκριμένη τοποθεσία που στην 
συνέχεια ένας χρήστης admin θα την εγκρίνει. Πρέπει να ανεβάσει εώς τρεις φωτογραφίες,να 
βάλει τίτλο, να περιγράψει την κριτική του και να βαθμολογήσει με αστεράκια.Τέλος, γίνεται 
εμφάνιση ανάλογων μηνυμάτων σε περίπτωση κάποιου λάθους ( μη προσθήκη φωτογραφίας ή 
τίτλου κ.α.) 
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Αγαπημένα (Favorites) 

Εδώ ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί και να επεξεργαστεί την λίστα με τις αγαπημένες του 
τοποθεσίες. 

 

Προσωπικά Μηνύματα(My Messages) 

Ο χρήστης μπορεί να δει μια λίστα με τα μηνύματα που έχει στείλει και έχει λάβει με 
χρονολογική σειρά. Ακόμα, μπορεί να στείλει και προσωπικά μηνύματα. 

Τα εισερχόμενα (Received) 

 
Τα εξερχόμενα (Sent)
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Το κουμπί εμφάνιση μηνύματος (Show Message). Σε περίπτωση που είμαστε στα 
εισερχόμενα μας εμφανίζει την επιλογή απάντησης (Reply), στα εξερχόμενα δεν υπάρχει αυτή η 
επιλογή. 

 
Το κουμπί αποστολή μηνύματος (Send Message) 

 
Εάν, ο χρήστης είναι στην λειτουργία που εμφανίζονται οι κριτικές και πάει πάνω από ένα 
όνομα χρήστη που έχει κάνει ένα σχόλιο θα του εμφανιστεί η επιλογή ότι αν κλικάρει το όνομα 
του άλλου χρήστη μπορεί να του στείλει προσωπικό μήνυμα και θα του εμφανιστεί η αποστολή 
μηνύματος με το αντίστοιχο όνομα του παραλήπτη ήδη συμπληρωμένο. 
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Οι Αιτήσεις μου (My requests) 

Ο χρήστης μπορεί να δει ποιές προτάσεις του για καινούργιες τοποθεσίες ή ποιές κριτικές του 
έχουν γίνει αποδεκτές και ποιές ακόμα εκκρεμούν. Παρακάτω φαίνεται μια πρόταση για 
τοποθεσία ή οποία ακόμα εκκρεμεί αποδοχής από τον διαχειριστή. 

 
Με το κουμπί των λεπτομερειών (Show Details) μας εμφανίζεται η φωτογραφίας και ο 

χάρτης για κάθε πρόταση τοποθεσίας. 

 
  

Ανάπτυξη Web Εφαρμογής με Θέμα τον Τουρισμό και  
Χρήση MERN Stack (MongoDB, Express, React, Node)

13 



Μεταπτυχιακή Διατριβή Ντάνυ Μαχζούμπ 

Παρακάτω φαίνονται οι κριτικές που έχει κάνει ο χρήστης και έχουν γίνει αποδεκτές από 
τον διαχειριστή. Δεν εκκρεμεί καμία κριτική προς το παρόν προς αποδοχή. 

 
Με το κουμπί των λεπτομερειών (Show Details) μας εμφανίζονται οι φωτογραφίες και η 

περιγραφή της επιλεγμένης κριτικής. 
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Χρήστης Διαχειριστής (Admin User) 

Για να γίνει ένας χρήστης διαχειριστής πρέπει να του δοθεί το δικαίωμα από κάποιον που έχει 
πρόσβαση στην βάση δεδομένων. Από την στιγμή που γίνεται admin έχει όλες τις δυνατότητες 
ενός συνδεδεμένου χρήστη αλλά και κάποιες επιπλέον. Παρακάτω θα παρουσιαστούν μόνο οι 
επιπλέον λειτουργίες καθώς όπως προαναφέρθηκε οι υπόλοιπες είναι ακριβώς ίδιες με του 
συνδεδεμένου χρήστη. 

Εδώ φαίνεται στην μπάρα περιήγησης ότι έχουν προστεθεί τα αιτήματα (Requests) και 
οι κατηγορίες (Categories). 

 

Κατηγορίες (Categories) 

Ο διαχειριστής βλέπει όλες τις κατηγορίες τοποθεσιών που υπάρχουν. 
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Επιπλέον μπορεί να προσθέσει καινουργιες. Αν κάποια κατηγορία υπάρχει θα του 
εμφανιστεί το αντίστοιχο μήνυμα. 

 

Αιτήματα (Requests) 

Ο διαχειριστής μπορεί να δει τοποθεσίες που έχουν προτείνει χρήστες και σχόλια τα οποία 
έχουν κάνει, αλλά που ακόμα δεν τα έχει αποδεχτεί ή απορρίψει. Με το κουμπί των 
λεπτομερειών (Show Details) εμφανίζονται οι ανάλογες λεπτομέρειες. Με το κουμπί αποδοχή 
(Accept) εγκρίνει μια τοποθεσία ή ένα σχόλιο και με το κουμπί διαγραφής (Delete) τα 
απορρίπτει. Και στις δύο περιπτώσεις η τοποθεσία ή το σχόλιο εξαφανίζονται μετά από την 
λίστα των αιτημάτων και εμφανίζονται τα ανάλογα μηνύματα στον χρήστη που τα έχει κάνει. 
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Αρχιτεκτονική Συστήματος 

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία της ιστοσελίδας είναι η MERN Stack ( 
MongoDB, Express(.js), React(.js), Node(.js). MongoDB είναι μια document NoSQL βάση 
δεδομένων, Express είναι ένα Node.js web framework, React είναι ένα  client-side JavaScript 
framework και Node είναι ο βασικός JavaScript web server. 

Με λίγα λόγια αυτή η τεχνολογία μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα με 
αρχιτεκτονική τριών επιπέδων (frontend, backend, database) χρησιμοποιώντας μόνο JavaScript 
και JSON.  
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React.JS Front End 

H React είναι το JavaScript framework που δημιουργεί δυναμικές client-side εφαρμογές σε 
HTML. Με την React δημιουργήθηκε όλο το frontend μέσω απλών στοιχείων (Components), τα 
οποία συνδέονται με τα δεδομένα που υπάρχουν στον backend server και μετά αυτά 
εμφανίζονται ως HTML. 

Τα Components μέσω του Redux store τους επιτρέπεται να διαβάζουν δεδομένα και 
στέλνουν ενέργειες (Actions) στο store ώστε να αναβαθμίσουν τα δεδομένα αυτά. Για κάθε 
collection που έχουμε στην βάση δεδομένων μας έχουμε και το ανάλογο actions.js αρχείο το 
οποίο ορίζει τα actions του κάθε collection και το ανάλογο reducer.js αρχείο το οποίο συνδέει το 
frontend με το backend και ορίζει την κατάσταση που βρίσκεται το frontend όταν εκτελείται ένα 
action. 

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πως συνδέονται τα Components με το Redux.  

 
Παράδειγμα του κώδικα ενός Reducer. 
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Παράδειγμα του κώδικα κάποιων Actions. 

 
 
Βασικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε μέσα στα Components μας είναι οι 

Render(), componentDidMount(), componentDidUpdate(). Με την Render() στην ουσία 
δείχνουμε τι θα εμφανιστεί στον χρήστης μας. Με componentDidMount() ορίζουμε τι ενέργειες 
θα γίνουν όταν θα φορτώσει ένα Component. Και τέλος, με την componentDidUpdate() 
ορίζουμε τι ενέργειες θα γίνουν όταν γίνει κάποια αλλαγή στο Component, όπως για 
παράδειγμα το πάτημα ενός κουμπιού όταν καλούμε μια συνάρτηση.  

H css που χρησιμοποιήθηκε για την εμφάνιση της ιστοσελίδας δεν βρίσκεται σε κάποιο 
ξεχωριστό αρχείο αλλά στον κώδικα του κάθε Component. 
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Express.js and Node.js Server  

Με την Node.js γράψαμε τον κώδικα όλου του backend. Και μέσω της Express.js μπορεί να 
τρέχει η JavaScript σε μηχάνημα αντί για web browser. 

Στα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο models είναι τα collections και εκεί ορίζουμε τα 
στοιχεία του κάθε collection (π.χ name,id). 

Στα αρχεία που βρίσκονται στο φάκελο api  ορίζουμε τα routes μας κάνοντας κάποια 
POST, GET και DELETE. 

Παρακάτω φαίνονται οι φάκελοι και τα αρχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως και 
ένα ενδεικτικό παράδειγμα με POST,GET και DELETE. 
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MongoDB Database  

H βάση μας είναι η MongoDB και είναι μια NoSQL βάση δεδομένων. Δημιουργήσαμε ένα 
account στην σελίδα https://www.mongodb.com/ και εκέι δημιουργήσαμε μια καινούργια βάση 
δεδομένων με το όνομα TouristWebSite. Οπότε η βάση μας είναι ανεβασμένη online και όχι 
τοπικά. Μέσω ενός κλειδιού που πήραμε από την σελίδα της MongoDB συνδέσαμε την βάση με 
το project. 

 
Εδώ φαίνεται ο κώδικας που γίνεται η σύνδεση. Στο αρχείο default.json έχουμε αποθηκευμένο 
μέσα το κλειδί που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Παρακάτω φαίνεται πως είναι η βάση μας στo Cloud της MongoDB. 
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Και εδώ φαίνονται όλα τα Collection μαζί με τα πεδία τους γραμμένα κώδικα Node.JS. 
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Authentication και Token 

Για το Authentication των χρηστών χρησιμοποιείται JSON web Token. Επιπλέον, για την 
κρυπτογράφηση των password των χρηστών χρησιμοποείται το 
https://www.npmjs.com/package/bcryptjs . 

Διαχείριση Errors και Προσβασιμότητα 

Για τα Errors έχουν δημιουργηθεί τα ανάλογα Actions και ο ανάλογος Reducer. Γίνονται έλεγχοι 
και στο frontend για να εμφανίζονται τα αντίστοιχα μηνύματα στον χρήστη αλλά και στο backend 
που κάνει την ιστοσελίδα μας πιο ασφαλή σε επιθέσεις. 

Σε οποιοδήποτε path της ιστοσελίδας γίνονται οι ανάλογοι έλεγχοι εάν ο χρήστης έχει το 
δικαίωμα προσβασιμότητας. Για παράδειγμα αν ένας συνδεδεμένος χρήστης προσπαθήσει να 
μπει σε ενα path που έχουν πρόσβαση μόνο οι Admin τότε δεν θα του επιτραπεί η είσοδος και 
θα εμφανιστεί και το ανάλογο μήνυμα. 

Ranking Αλγόριθμος 

Για την σειρά εμφάνισης των τοποθεσιών παίρνουμε υπόψη την μέση βαθμολογία τους αλλά 
και των αριθμό των comments που έχουν. Για αυτό το σκοπό δημιουργήσαμε μια μαθηματική 
έκφραση η οποία βασίζεται στο Bayesian Regret. 

Προσθέτουμε ισάριθμα ψεύτικα (dummies) ratings σε κάθε τοποθεσία τα οποία έχουν 
ίση βαθμολογία με τον μέσο όρο του συνόλου των ratings όλων των κριτικών. Τα dummies είναι 
ισάριθμα με το σύνολο των πραγματικών κριτικών. Ύστερα υπολογίζοντας σε ένα νέο rating για 
κάθε τοποθεσία μειώνεται η βαρύτητα της βαθμολογίας της κάθε κριτικής, ειδικότερα σε μικρό 
αριθμό κριτικών. Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η βαρύτητα του αριθμού των 
κριτικών για κάθε τοποθεσία (popularity-based). Για παράδειγμα αν μια τοποθεσία έχει μέσο 
όρο βαθμολογίας 5 αστέρια αλλά μόνο με δυο κριτικές θα εμφανιστεί χαμηλότερα στην λίστα 
μας από μια τοποθεσία που έχει 4 αστέρια αλλα με είκοσι κριτικές. 

Παρακάτω φαίνεται η υλοποίηση αυτής της μαθηματικής έκραφασης. Επιπρόσθετα, 
μέσω ενός timer στον server μας τρέχουμε αυτή την μαθηματική έκφραση σε χρόνο τον οποίο 
τον ορίζουμε εμείς ανάλογα με τις ανάγκες μας, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση setInterval() 
της JavaScript. 
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Χάρτης 

Για τον χάρτη χρησιμοποιείται το https://www.mapbox.com/ . Σε αυτή την ιστοσελίδα 
δημιουργήσαμε τον δικό μας custom χάρτη και τον συνδέσαμε μέσω ενός κλειδιού με το project 
μας και έπειτα τον εμφανίζομαι σαν ένα απλό Component. Παρακάτω φαίνεται το customization 
και ο κώδικας που γράφτηκε για τον χάρτη. 
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Εικόνες 

Παράδειγμα κώδικα για την αποθήκευση εικόνων στο backend. 

 
Παράδειγμα κώδικα για τις εικόνες στο frontend. 
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Επιπλέον 

Για τα rating αστέρια χρησιμοποιείται 
https://www.npmjs.com/package/react-rating-stars-component .  
Για την καρδούλα των favorites χρησιμοποιείται η react-animated-heart .  
Για την σελιδοποίηση χρησιμοποιείται https://www.npmjs.com/package/react-js-pagination. 

Πως να Τρέξει η Ιστοσελίδα 

Για να γραφτεί το project χρησιμοποιήθηκε ως editor το Visual Studio 2019. Για να τρέξει ο 
κώδικας σε VS πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο το npm πακέτο. Επιπλέον, στον βασικό 
φάκελο αλλά και στον φάκελο client πρέπει να γίνει από μια φορά η εντολή npm install ώστε να 
εγκατασταθούν όλα τα dependencies και τέλος για να τρέξει τοπικά η ιστοσελίδα, στον βασικό 
φάκελο πρέπει να γίνει εντολή npm run dev η οποία θα τρέξει και τον client αλλά και τον server  
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Testing 

Για το testing του backend χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή https://insomnia.rest/ . 
Παράδειγμα στο insomnia που κάνουν ένα POST στο route /message για να προσθέσουμε ένα 
μήνυμα. 

 
Για το testing του redux χρησιμοποιήσαμε αυτό το addon του firefox 

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/reduxdevtools/ . 
Παράδειγμα του addon που βλέπουμε τo State της ιστοσελίδας. 
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Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας από την αρχή δεν είναι το πιο εύκολο εγχείρημα. Όμως, λόγω 
της τεχνολογίας MERN καταφέραμε να δημιουργήσουμε πολύ πιο εύκολα μια full stack 
ιστοσελίδα.  

Η ιδέα για την δημιουργία ενός ιστότοπου με τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος θα 
μπορεί να έχει μεγάλες επεκτάσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης τέτοιων εφαρμογών στον 
τομέα του τουρισμού. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα TripSpot ο χρήστης μπορεί να προτείνει αυτός 
συνεχώς τοποθεσίες κάνοντας να νιώθει και αυτός πως αποτελεί ένα μέρος του όλου 
εγχειρήματος. 

Υπάρχουν αρκετές μελλοντικές προσθήκες που θα μπορούσαν να μπουν στην 
ιστοσελίδα, όμως χρειάζονται ανάλογα και τον απαραίτητο χρόνο και εργασία . Η εισαγωγή με 
βασικές τοποθεσίες στην βάση δεδομένων είναι μια από αυτές. Επιπλέον, θα μπορούσε να μπει 
ένας αλγόριθμος με recommendation system ώστε να προτείνει στους χρήστες τοποθεσίες που 
ενδεχομένως τους ενδιαφέρουν. Επίσης, η προσθήκη like και dislike στα comments. Και τέλος, 
ίσως η προσθήκη ενός ημερολογίου όπου οι χρήστες θα μπορούν να προγραμματίσουν ένα 
πλάνο ταξιδιού με συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
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