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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εξάπλωση των κοινωνικών δικτύων που έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια, οδήγησε 
σε ένα νέο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό, αύξησε το 
ερευνητικό ενδιαφέρον τόσο για τις υποκείµενες τεχνολογίες που απαιτούνται για την 
υποστήριξή τους όσο και για τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την 
αξιοποίηση τέτοιων δικτύων. Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, 
αναπτύχθηκε ένα κοινωνικό δίκτυο σε PHP και MySQL, που απευθύνεται σε 
ερευνητές και συµβάλλει στον άµεσο διαµοιρασµό των ερευνητικών αποτελεσµάτων 
και δηµοσιεύσεων. Ο κάθε χρήστης µπορεί να αναρτήσει σύντοµα µηνύµατα, να 
δηλώσει το ενδιαφέρον παρακολούθησης κάποιου άλλου ερευνητή, να µεταφορτώσει 
και να αναζητήσει δηµοσιεύσεις. Επιπλέον, µέσω του συστήµατος προτάσεων που 
αναπτύχθηκε, µπορεί να εντοπίζει δηµοσιεύσεις και ερευνητές µε παρόµοια 
ερευνητικά ενδιαφέροντα.  

Λέξεις-κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, PHP, MySQL, Inverted Index, Jaccard 
Similarity Coefficient. 
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ABSTRACT 
The rapid growth of social networks that took place over the last several years, has led 
to a new form of communication between people. This fact has increased the research 
interest about the technologies that underlie these networks and the benefits which 
could possibly occur from their utilization. In the context of this thesis, it has been 
developed a social network in PHP and MySQL, targeting to researchers, for the 
instant sharing of their research results and publications. Every user may post short 
messages, follow another researcher, search and upload publications and papers. 
Additionally, through a recommendation system that has been deployed, a user can 
easily discover publications and researchers with common interests. 

Keywords: Social media, PHP, MySQL, Inverted Index, Jaccard Similarity 
Coefficient. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη και εξάπλωση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
είναι ραγδαία. Η ενσωµάτωσή τους στην καθηµερινότητα των ανθρώπων είναι τόσο 
µεγάλη, που έχει αλλάξει ριζικά πλέον ο τρόπος επικοινωνίας. Μέσα όπως το 
Facebook και το Twitter αποτελούν ήδη για πολλούς χρήστες του διαδικτύου το 
πρωταρχικό τους δίαυλο επικοινωνίας, έχοντας αντικαταστήσει σε σηµαντικό βαθµό 
τα παραδοσιακά µέσα. Παρόλο που εφαρµογές κοινωνικής δικτύωσης υπήρχαν από 
τις αρχές της προηγούµενες δεκαετίας, η καθοριστική µεταβολή του τοπίου έλαβε 
χώρα µε το Facebook, που µε την πάροδο του χρόνου αποκτούσε ολοένα και 
περισσότερους χρήστες, οι οποίοι επιθυµούσαν να εκµεταλλευτούν τα πλούσια 
χαρακτηριστικά που προσέφερε καταφέρνοντας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, να 
αριθµεί εκατοντάδες εκατοµµυρίων ενεργών χρηστών. Ανθρώπων που ήθελαν να 
επικοινωνήσουν, να µοιραστούν τις απόψεις τους, να βρουν παλιούς συµµαθητές, να 
βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. 

Υπάρχει πλέον ένα ευρύ φάσµα µέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθένα από τα οποία 
εξειδικεύεται σε κάποιο αντικείµενο ή κατηγορία χρηστών. Όλα όµως έχουν ως κύριο 
άξονα τη δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας µεταξύ των χρηστών. Κατά 
συνέπεια, υπάρχουν εφαρµογές που επικεντρώνονται στην ανταλλαγή φωτογραφιών 
και βίντεο που ως πρωταρχικό στόχο έχουν την ψυχαγωγία, εφαρµογές που 
συµβάλλουν στην οργάνωση και αξιολόγηση του περιεχοµένου που συναντούν στο 
διαδίκτυο οι χρήστες τους, αλλά και εφαρµογές που απευθύνονται σε ερευνητές και 
επιστήµονες, µε σκοπό να τους βοηθήσουν να προάγουν την έρευνά τους, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να αποφύγουν σφάλµατα που έχουν γίνει στο παρελθόν 
από άλλους. 

Στόχος της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη λογισµικού και 
υπηρεσιών που επιτρέπουν κατά αναλογία µε την ενηµέρωση "follow" του Twitter, 
την ενηµέρωση οµάδων ερευνητών για τις πρόσφατες δραστηριότητες κάποιου άλλου 
ερευνητή. Κάθε συµµετέχων στο δίκτυο αυτό µπορεί να εντοπίζει ερευνητές µε 
παρόµοια ερευνητικά ενδιαφέροντα ή δραστηριότητα σε κοινό ερευνητικό πεδίο και 
να δηλώνει το ενδιαφέρον παρακολούθησης των δράσεών τους. Η ανάρτηση µιας 
ερευνητικής εργασίας - δηµοσίευσης ή κάποιου ευρήµατος κοινοποιείται άµεσα σε 
όλους όσους έχουν δηλώσει ενδιαφέρον παρακολούθησης του ερευνητή. Επιπλέον, 
παρέχεται η λειτουργία της αναζήτησης επιτρέποντας τους χρήστες να διενεργήσουν 
αναζητήσεις δηµοσιεύσεων που εµπίπτουν σε ένα συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο 
αλλά και να ανακαλύψουν δηµοσιεύσεις βάσει του περιεχοµένου τους µέσω του 
ανάστροφου ευρετηρίου που δηµιουργήθηκε. Το σύστηµα έχει επίσης τη δυνατότητα 
να εντοπίζει την οµοιότητα που µπορεί να έχει ένας χρήστης µε το σύνολο των 



2 

 

ερευνητών που ανήκουν στον κλάδο του αλλά και τη συνάφεια των δηµοσιεύσεων 
που έχουν µεταφορτωθεί µε τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, προτείνοντας του 
ερευνητές προς παρακολούθηση και δηµοσιεύσεις προς ανάγνωση ή λήψη. 

Η διαφοροποίηση από τα υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα συνίσταται στην 
εξειδικευµένη φύση του δικτύου που επιτρέπει στην εστίαση σε συγκεκριµένα 
ερευνητικά θέµατα ή ερευνητές, φιλτράροντας κατ' αυτόν τον τρόπο µη σχετικές 
αναρτήσεις. Επιπλέον, η χρήση της εφαρµογής είναι όσο το δυνατό απλούστερη 
καθώς βασίζεται στο Twitter, µε το οποίο είναι εξοικειωµένοι οι περισσότεροι 
χρήστες. 

Στα πλαίσια της εργασίας µελετήθηκαν επίσης τα µέσα κοινωνικά δικτύωσης και η 
αρχιτεκτονική του Twitter, από το οποίο αντλούνται αρκετές χαρακτηριστικές 
λειτουργίες. 

Για την ανάπτυξη της εφαρµογής, χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο τεχνολογιών 
ανοικτού κώδικα. Για το λογισµικό εξυπηρετητή, αξιοποιήθηκε η γλώσσα σεναρίων 
PHP και για την αποθήκευση και ανάκτηση των δεδοµένων, το Σύστηµα Σχεσιακών 
Βάσεων ∆εδοµένων MySQL. Όσον αφορά την πλευρά του πελάτη, για την επιµέλεια 
της παρουσίασης της εφαρµογής, έγινε εκτενής χρήση των Cascading Style Sheets, 
έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον µέσω του οποίου να µπορεί να 
αλληλεπιδράσει ο χρήστης µε αυτή. Επιπλέον, η εφαρµογή εµπλουτίστηκε µε 
JavaScript για τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τη µεριά του πελάτη και µε 
Ajax, κάνοντας χρήση της βιβλιοθήκης jQuery, για να είναι εφικτή η δυνατότητα 
αυτόµατης συµπλήρωσης κατά τη διενέργεια αναζητήσεων. 

 
∆ιάρθρωση κειµένου 

Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται αρχικά µια εισαγωγή στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης. 
∆ίνεται ο ορισµός τους και ταξινοµούνται σε διάφορες κατηγορίες. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα πιο δηµοφιλή από αυτά και ακολουθεί µια εκτενέστερη αναφορά 
το Twitter και την αρχιτεκτονική που εφαρµόζει για την αποστολή µηνυµάτων και 
την αναζήτηση. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται µια αναφορά σε εφαρµογές 
παρόµοιες µε την αναπτυχθείσα.  

Κεφάλαιο 3: Τεχνολογίες ανάπτυξης 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν 
για την ανάπτυξη της εφαρµογής. 
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Κεφάλαιο 4: Απαιτήσεις Συστήµατος 

Στο εν λόγω κεφάλαιο, αναλύονται οι απαιτήσεις του συστήµατος και λαµβάνει χώρα 
ο καταµερισµός τους σε περιπτώσεις χρήσης. 

Κεφάλαιο 5: Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 

Πρόκειται για ένα κεφάλαιο στο οποίο γίνεται αρχικά αναφορά στην αρχιτεκτονική 
τριών επιπέδων. Ακολουθεί η περιγραφή της αρχιτεκτονικής της εφαρµογής που 
αναπτύχθηκε. 

Κεφάλαιο 6: Ανάπτυξη της εφαρµογής 

Στο κεφάλαιο αυτό, γίνεται µια αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του 
συστήµατος, όπως αυτές αναπτύχθηκαν προγραµµατιστικά, βάσει των περιπτώσεων 
χρήσης. 

Κεφάλαιο 7: Εξαγωγή προτάσεων 

Στο εν λόγω κεφάλαιο, γίνεται εκτενής περιγραφή του συστήµατος προτάσεων που 
αναπτύχθηκε. Ποια µέθοδος ακολουθήθηκε για την εξαγωγή σχετικών µε το χρήστη 
αποτελεσµάτων και πώς έγινε η υλοποίησή του. 

Κεφάλαιο 8: Παρουσίαση της εφαρµογής 

Στο προτελευταίο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της εφαρµογής  

Κεφάλαιο 9: Συµπεράσµατα – Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 

Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται τα συµπεράσµατα από την εκπόνηση της 
διπλωµατικής εργασίας και παρατίθενται επιπλέον κάποιες προτάσεις για µελλοντικές 
επεκτάσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Επισκόπηση Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
 
Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης που εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια στο 
διαδίκτυο, αναπτύχθηκαν µε γοργούς ρυθµούς και έγιναν σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα ευρέως αποδεκτά, φτάνοντας σε σηµείο να αριθµούν πλέον εκατοµµύρια 
χρήστες. Η επίδρασή τους στην κοινωνία είναι τόσο µεγάλη, σε βαθµό που έχει 
αλλάξει ριζικά ο τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων. Εφαρµογές όπως το Facebook, 
το Twitter, το YouTube, το Google+ και πρόσφατα το Pinterest, παίζουν εξαιρετικά 
σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση της πληροφορίας  αλλά και στη διαπροσωπική 
επικοινωνία µεταξύ των χρηστών τους. Λόγω της αµεσότητας που γίνεται η 
αλληλεπίδραση µε τους χρήστες, διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στις κοινωνίες 
και κατατάσσονται στους κορυφαίους διαδικτυακούς τόπους, όσον αφορά την 
επισκεψιµότητα, σε παγκόσµια κλίµακα. 

Στο σηµείο αυτό, προκύπτει εύλογα το ερώτηµα του τι ακριβώς είναι τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ορισµός που µπορεί να αποδοθεί είναι ο εξής: Τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα σύνολο εφαρµογών διαδικτύου, οι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί σύµφωνα µε τα πρότυπα του Web 2.0 και επιτρέπουν τη 
δηµιουργία και ανταλλαγή περιεχοµένου που έχει υποβληθεί σε αυτές από τους 
χρήστες τους [13]. Ουσιαστικά, είναι εφαρµογές στις οποίες ο κάθε επισκέπτης 
µπορεί να δηµιουργήσει ένα λογαριασµό, και µέσω του προφίλ του, να έρθει σε 
επαφή µε άλλους χρήστες, να καταθέσει την άποψή του για ένα θέµα, να ανεβάσει 
περιεχόµενο όπως φωτογραφίες και βίντεο αλλά και να βαθµολογήσει και να 
σχολιάσει περιεχόµενο που µεταφορτώνουν άλλοι χρήστες, ακόµη και να επισηµάνει 
κάτι ενδιαφέρον που βρήκε στο διαδίκτυο ή να παίξει παιχνίδια. 

 

Εικόνα 1: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
Πηγή: http://www.ispsd.com/02/30-sets-of-social-mediabookmarking-icons 
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2.1 Web 2.0 και δηµιουργηµένο από το χρήστη περιεχόµενο 

 

Στον παραπάνω ορισµό, χρησιµοποιούνται οι φράσεις «Web 2.0» και «περιεχόµενο 
δηµιουργηµένο από τον χρήστη». Πολλές φορές, οι φράσεις αυτές ταυτίζονται στη 
σκέψη των χρηστών. Είναι όµως δύο διαφορετικές έννοιες και πρέπει να γίνεται 
διάκριση µεταξύ αυτών. 

• Το Web 2.0 είναι ένας όρος που χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2004 
και περιγράφει µια πλατφόρµα όπου οι εφαρµογές και το περιεχόµενο δεν 
δηµιουργούνται και δηµοσιεύονται πλέον αποκλειστικά από µεµονωµένους 
χρήστες αλλά αντιθέτως, τροποποιούνται διαρκώς από όλους τους χρήστες µε 
συµµετοχικό και συνεργατικό τρόπο. Παραδείγµατα του Web 2.0, αποτελούν 
τα blogs, και τα wikis, τα οποία διαµορφώνονται µε τη συµµετοχή πολλών 
χρηστών, ενώ παράδειγµα του Web 1.0 είναι οι προσωπικές ιστοσελίδες όπου 
τον έλεγχο του περιεχοµένου τον έχει µόνο ένα άτοµο. 

• Το δηµιουργηµένο από τον χρήστη περιεχόµενο, είναι ουσιαστικά το σύνολο 
των τρόπων µε τους οποίους τα άτοµα χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Ο όρος αυτός, πρωτοεµφανίστηκε το 2005 και περιγράφει τις 
ποικίλες µορφές πολυµεσικού περιεχοµένου που είναι διαθέσιµες και 
κειµένου, οι οποίες παράγονται από τους τελικούς χρήστες.  

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζονται στα παρακάτω θεµελιώδη 
χαρακτηριστικά: 

• Περιλαµβάνουν έναν αριθµό από διαφορετικά online κοινωνικά κανάλια, 
όπως ακριβώς τα παραδοσιακά µέσα επικοινωνίας χρησιµοποιούν ποικίλα 
κανάλια. 

• Μεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου. 

• Είναι συµµετοχικά καθώς οι χρήστες τους αποτελούν σηµαντικό µέρος των 
διεργασιών που λαµβάνουν χώρα για τη δηµιουργία του περιεχόµενου τους. 
[7] 

Υπάρχει πλέον ένας µεγάλος αριθµός µέσων κοινωνικής δικτύωσης, το καθένα από 
τα οποία παρέχει και από κάποιες διαφορετικές δυνατότητες έτσι ώστε να 
διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές του και να κερδίσει την εµπιστοσύνη των 
χρηστών.  

Το δηµοφιλέστερο µέσο αυτή τη στιγµή είναι το Facebook, το οποίο, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του ιδρυτή του Mark Zuckerberg, τον Οκτώβριο του 2012, ξεπέρασε το 
φράγµα του ενός δισεκατοµµυρίου ενεργών χρηστών. Ακολουθεί το Twitter και το 
Google+. 
 



6 

 

2.2 Κατηγοριοποίηση Μέσων Κοινωνικής ∆ικτύωσης 
 

Τα µέσα αυτά µπορούν να καταταχθούν σε επιµέρους κατηγορίες. Μια πρώτη 
ταξινόµηση µπορεί να γίνει σύµφωνα µε την ποσότητα πληροφορίας που επιτρέπουν 
να µεταδοθεί σε ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα και το βαθµό κοινωνικής παρουσίας 
που επιτρέπει το µέσο. Κοινωνική παρουσία είναι η ακουστική, οπτική ή φυσική 
επαφή, που είναι δυνατό να ανακύψει µεταξύ των ατόµων που επικοινωνούν 
χρησιµοποιώντας τα. Όσο υψηλότερος είναι ο βαθµός κοινωνικής παρουσίας, τόσο 
µεγαλύτερη είναι η κοινωνική επιρροή που έχουν τα άτοµα που επικοινωνούν στη 
συµπεριφορά του ενός στον άλλο. 

Η δεύτερη ταξινόµηση, µπορεί να γίνει βάσει του βαθµού αυτο-αποκάλυψης του 
χρήστη που απαιτείται από τα µέσα και του τύπου αυτο-παρουσίασης που 
επιτρέπεται. Η έννοια της αυτο-παρουσίασης, αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο 
παρουσιάζουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους ελέγχοντας παράλληλα τις εντυπώσεις που 
προκαλούν στους άλλους. Συνήθως, µια τέτοια παρουσίαση, λαµβάνει χώρα µέσω της 
αυτο-αποκάλυψης, δηλαδή, της αποκάλυψης στοιχείων που αφορούν την 
προσωπικότητα τους, όπως σκέψεις, συναισθήµατα και ενδιαφέροντα και τα οποία 
διαµορφώνουν την εικόνα που θέλουν να προωθήσουν. Η αυτό-αποκάλυψη είναι ένα 
σηµαντικό βήµα για τη ανάπτυξη πιο στενών σχέσεων. 

Στον παρακάτω πίνακα ταξινοµούνται τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης βάσει 
κοινωνικής παρουσίας/αφθονίας περιεχοµένου και αυτό-παρουσίασης/αυτό-
αποκάλυψης 

 κοινωνική παρουσία / αφθονία περιεχοµένου 
  Χαµηλή Μέση Υψηλή 

αυτο-
παρουσίαση/ 
αυτο-

αποκάλυψη 

Υψηλή Blogs 
Sites κοινωνικής 

∆ικτύωσης  
(π.χ. Facebook) 

Εικονικοί 
κοινωνικοί κόσµοι 
 (π.χ. Second Life) 

Χαµηλή 
Συνεργατικά 

έργα 
(π.χ Wikipedia) 

Κοινότητες 
περιεχοµένου  

(π.χ. YouTube) 

Εικονικοί κόσµοι 
παιχνιδιών  

(π.χ. World of 
Warcraft) 

Πίνακας 1: Ταξινόµηση Μέσων κοινωνικής δικτύωσης βάσει κοινωνικής παρουσίας/ 
αφθονίας περιεχοµένου και αυτοπαρουσίασης / αυτο-αποκάλυψης [13] 

 

Κατά συνέπεια, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να καταταχθούν στις 
ακόλουθες κατηγορίες, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 1. 

1. Συνεργατικά έργα (Collaborative projects) 
Τα συνεργατικά έργα καθιστούν δυνατή την ταυτόχρονη δηµιουργία 
περιεχοµένου από πολλούς χρήστες. Η κατηγορία αυτή, µπορεί να διαιρεθεί 
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περεταίρω στα wikis και στις εφαρµογές συλλογικών σελιδοδεικτών (social 
bookmarking).  

� Τα wikis είναι δικτυακοί τόποι, που επιτρέπουν στους χρήστες να 
προσθέτουν, να µεταβάλλουν και να αφαιρούν περιεχόµενο βασισµένο 
σε κείµενο. Η Wikipedia ανήκει στην κατηγορία αυτή.  

� Οι εφαρµογές social bookmarking, επιτρέπουν την αποθήκευση 
σελιδοδεικτών, δηλαδή σηµαντικών για το χρήστη ιστοσελίδων σε ένα 
διακοµιστή ιστού έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να µπορεί να ανταλλάσσει 
και να έχει πρόσβαση, εκτός από τους δικούς του, και στους 
σελιδοδείκτες των υπόλοιπων εγγεγραµµένων ατόµων και να τους 
αξιολογεί. Παραδείγµατα τέτοιων εφαρµογών είναι το Delicious και το 
StumbleUpon.  

Η βασική ιδέα που διέπει τα συνεργατικά έργα, είναι ότι η συλλογική 
προσπάθεια που καταβάλλεται οδηγεί σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα σε σχέση 
µε αυτό που κάθε άτοµο θα πετύχαινε µεµονωµένα. 
 

2. Ιστολόγια (Blogs) και Microblogs 
Αποτελούν διαδικτυακούς τόπους στους οποίους συνήθως παρουσιάζεται η 
άποψη του ατόµου ή της οµάδας ατόµων που το διαχειρίζονται. Είναι κατά 
κάποιον τρόπο η εξέλιξη των προσωπικών ιστοσελίδων του Web 1.0 και 
υπάρχει µια πληθώρα παραλλαγών, από προσωπικά ηµερολόγια που 
περιγράφουν τη ζωή του συντάκτη τους, µέχρι blogs που έχουν ως 
αντικείµενο µια συγκεκριµένη θεµατική περιοχή παρέχοντας πληροφορίες για 
αυτήν ή ακόµη και blogs ειδησεογραφικού χαρακτήρα. Συνίστανται κυρίως 
από κείµενο, από εικόνες και από βίντεο και επιπλέον είναι δυνατή η 
προσθήκη σχολίων από τους αναγνώστες. Τα ευρέως γνωστά Blogger και 
Wordpress ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Επιπροσθέτως, στη 
συγκεκριµένη κατηγορία, συµπεριλαµβάνονται και τα microblogs, τα οποία 
διαφέρουν από τα blogs στο ότι επιτρέπουν τη δηµοσίευση µικρής ποσότητας 
περιεχοµένου, όπως σύντοµα µηνύµατα κειµένου και σύνδεσµοι. Το Twitter 
αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγµα microblogging.  
 

3. Κοινότητες περιεχοµένου (Content communities) 
Ο βασικός σκοπός ύπαρξης των κοινοτήτων αυτών είναι η ανταλλαγή 
πολυµεσικού περιεχοµένου µεταξύ των χρηστών. Για κάθε τύπο πολυµέσων, 
υπάρχουν οι αντίστοιχες κοινότητες όπου οι χρήστες µπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε αυτά αλλά και να µεταφορτώνουν τα αρχεία που κατέχουν. 
Κατά συνέπεια, υφίστανται κοινότητες περιεχοµένου για εικόνες όπως το 
Flickr, το Instagram, το Webshots, και για βίντεο, όπως τo YouTube, το 
DailyMotion και το Vimeo. Επιπλέον, σε αρχεία ήχου και µουσικής 
εξειδικεύονται οι κοινότητες SoundCloud, MySpace Music, Last.fm ενώ 
αρχεία παρουσιάσεων διαµοιράζονται µέσω των SlideShare, scribd και Prezi. 
Οι χρήστες των κοινοτήτων αυτών δεν είναι απαραίτητο να δηµιουργήσουν το 
προσωπικό τους προφίλ για να έχουν πρόσβαση στα πολυµέσα. Είναι όµως 
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βασική προϋπόθεση για να µπορούν να σχολιάζουν και να δηµιουργούν λίστες 
αγαπηµένων. 
 

4. Sites κοινωνικής ∆ικτύωσης (Social Networking Sites) 
Τα sites κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν εφαρµογές που δίνουν τη 
δυνατότητα στους χρήστες να έρθουν σε επαφή δηµιουργώντας ένα 
προσωπικό προφίλ, προσκαλώντας φίλους να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό 
και αποστέλλοντας µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή ακόµη και άµεσα 
µηνύµατα µεταξύ τους. Το προφίλ ενός χρήστη µπορεί να περιλαµβάνει 
πληροφορίες οποιουδήποτε τύπου. Από εικόνες, βίντεο και αρχεία ήχου, έως 
συνδέσµους σε blogs και άλλες σελίδες. Τα sites κοινωνικής δικτύωσης, 
αποτελούν την πιο δηµοφιλή κατηγορία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης 
καθώς συνδυάζουν πολλά από τα χαρακτηριστικά των υπόλοιπων µέσων. Σε 
αυτήν ανήκουν τα κορυφαία, από πλευράς επισκεψιµότητας, Facebook, 
Twitter, το Google+ και το LinkedIn. Να τονιστεί στο σηµείο αυτό, πως τα 
περισσότερα µέσα κοινωνικής δικτύωσης συνδυάζουν πλέον χαρακτηριστικά 
από τις διάφορες κατηγορίες, οπότε στην κατηγορία αυτή θα µπορούσε να 
ανήκει ένα µεγάλο µέρος από αυτά. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριµένες 
εφαρµογές που αναφέρθηκαν προηγουµένως είναι οι πιο χαρακτηριστικές 
καθώς βρίσκονται στην κορυφή της επισκεψιµότητας σε πολλές χώρες, 
ξεπερνώντας ακόµη και τη µηχανή αναζήτησης της Google. Παράδειγµα 
αποτελεί η Ελλάδα, όπου σύµφωνα µε την Alexa.com, το Facebook για το 
Σεπτέµβριο 2012 ήταν ο πιο δηµοφιλής διαδικτυακός τόπος. 
 

5. Εικονικοί κόσµοι παιχνιδιών (Virtual Game Worlds) 
Οι εικονικοί κόσµοι, αποτελούν πλατφόρµες που αναπαράγουν ένα 
τρισδιάστατο περιβάλλον, στο οποίο οι χρήστες εµφανίζονται µε τη µορφή 
avatars και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους όπως θα έκαναν και στην 
πραγµατικότητα. Οι εικονικοί αυτοί κόσµοι παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο 
κοινωνικής παρουσίας και αφθονίας µέσων σε σχέση µε τις εφαρµογές των 
υπόλοιπων κατηγοριών και διακρίνονται σε δύο επιµέρους τύπους. Ο πρώτος 
είναι οι εικονικοί κόσµοι παιχνιδιών. Σε αυτούς, απαιτείται οι χρήστες να 
συµπεριφέρονται σύµφωνα µε αυστηρούς κανόνες στα πλαίσια  ενός Μαζικού 
Πολυχρηστικού ∆ιαδικτυακού παιχνιδιού ρόλων (MMORPG). Στην 
κατηγορία αυτή εµπίπτει το War of Warcraft. Οι κανόνες των παιχνιδιών 
αυτών, συνήθως περιορίζουν το βαθµό αυτο-παρουσίασης και αυτο-
αποκάλυψης. 
 

6. Εικονικοί κοινωνικοί κόσµοι (Virtual Social Worlds) 
Η δεύτερη οµάδα εικονικών κόσµων είναι οι εικονικοί κοινωνικού κόσµοι, 
όπου επιτρέπεται οι «κάτοικοί» τους να επιλέξουν τη συµπεριφορά τους πιο 
ελεύθερα σε σχέση µε τους κόσµους παιχνιδιών, και οι οποίοι βιώνουν 
ουσιαστικά µια εικονική ζωή παρόµοια µε την πραγµατική τους. Και σε αυτήν 
την περίπτωση, οι χρήστες εµφανίζονται µε τη µορφή avatars και 
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αλληλεπιδρούν σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον. Ωστόσο, δεν 
υπάρχουν κανόνες που να περιορίζουν τις ενέργειές τους και εποµένως το 
γεγονός αυτό, επιτρέπει τη δηµιουργία ενός πολύ µεγάλου εύρους 
στρατηγικών αυτο-παρουσίασης. [13] 

2.3 ∆ηµοφιλή µέσα κοινωνικής δικτύωσης 
 

Στη λίστα που ακολουθεί, παρουσιάζονται ορισµένα από τα πιο δηµοφιλή µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και κάποια νεότερα, που τον τελευταίο χρόνο διαγράφουν µια 
εξαιρετική πορεία και το µέλλον τους φαίνεται ελπιδοφόρο. 

1. Facebook: Το πιο διαδεδοµένο µέσο κοινωνικής δικτύωσης. Για την 
πρόσβαση σε αυτό, απαραίτητη είναι η εγγραφή του χρήστη, ο οποίος 
ακολούθως, µπορεί να δηµιουργήσει το προσωπικό του προφίλ, να προσθέσει 
φίλους, να ανταλλάξει µηνύµατα µε αυτούς και να λάβει ενηµερώσεις. 
Επιπλέον, µέσω των προτάσεων, µπορεί να ανακαλύψει άτοµα µε κοινά, 
ενδεχοµένως, ενδιαφέροντα, να ανεβάσει και να επισηµάνει περιεχόµενο όπως 
φωτογραφίες και βίντεο και να παίξει παιχνίδια. 

2. Twitter: Αποτελεί υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης που βασίζεται στο 
microblogging και είναι το δεύτερο πιο δηµοφιλές µέσο µετά το Facebook. 
Βασίζεται στην κοινοποίηση σύντοµων µηνυµάτων κειµένου και στη λογική 
του να «ακολουθήσει» ο χρήστης τα άτοµα που τον ενδιαφέρουν. Το Twitter 
παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην επόµενη ενότητα. 

3. YouTube: Το µεγαλύτερο δίκτυο διαµοιρασµού βίντεο παγκοσµίως. Οι 
επισκέπτες του µπορούν να παρακολουθήσουν ελεύθερα οποιουδήποτε είδους 
βίντεο: από ερασιτεχνικά βίντεο που έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν οι 
εγγεγραµµένοι χρήστες, έως µουσικά βίντεο και ταινίες. Στα µέλη, δίνεται 
επίσης η δυνατότητα να βαθµολογήσουν και να σχολιάσουν τα βίντεο που 
παρακολουθούν.  

4. LinkedIn: Είναι µια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται 
κυρίως σε επαγγελµατίες. Στα εγγεγραµµένα µέλη, δίνεται η δυνατότητα να 
αναζητήσουν εργασία αφού πρώτα δηµιουργήσουν το προσωπικό τους 
προφίλ, να συνδεθούν µε άλλους χρήστες ή να προσφέρουν θέσεις εργασίας. 

5. Google+: Η υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης της Google. Η βασική 
δραστηριότητα του Google+ είναι η επικοινωνία των χρηστών και η 
ανταλλαγή πληροφοριών. Ο χρήστες του, µπορούν να προσθέσουν τους 
φίλους τους, να επικοινωνήσουν µαζί τους, να κάνουν βίντεο κλήση, να 
µοιραστούν φωτογραφίες και πληροφορίες µέσω χαρακτηριστικών όπως τα 
Circles, Sparks και Hangouts. 

6. Foursquare: Αποτελεί ένα location based social network, γεγονός που 
σηµαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κοινοποιήσουν την 
παρουσία τους (check-in) στα διάφορα σηµεία όπου βρίσκονται. Έτσι, 
µπορούν να συγκεντρώνουν πόντους, να αφήνουν θετικά ή αρνητικά σχόλια, 
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να βλέπουν που βρίσκονται οι φίλοι τους αλλά και να ανακαλύπτουν νέες 
τοποθεσίες και νέους τρόπους διασκέδασης. 

7. Tumblr: Αποτελεί µια πλατφόρµα microblogging που επιτρέπει στους 
εγγεγραµµένους χρήστες της να δηµιουργήσουν το δικό τους microblog όπου 
θα µπορούν να αναρτήσουν περιεχόµενο, να ακολουθήσουν τα blogs άλλων 
χρηστών και να προωθήσουν ένα post που τους άρεσε. 

8. Pinterest: Είναι ένας εικονικός πίνακας ανακοινώσεων όπου οι χρήστες 
µπορούν να «καρφιτσώσουν», να οργανώσουν και να µοιραστούν εικόνες που 
ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες και αντιπροσωπεύουν τα ενδιαφέροντα των 
χρηστών, αντικείµενα που θέλουν να αποκτήσουν ή απλά κάτι που τους άρεσε 
στο διαδίκτυο. 

9. Flickr: Είναι ένα δίκτυο στο οποίο οι χρήστες ανεβάζουν και µοιράζονται 
κυρίως φωτογραφίες και σε µικρότερο βαθµό βίντεο. Πρόσβαση στις 
φωτογραφίες µπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε χρήστης αλλά για να µπορέσει 
να ανεβάσει φωτογραφίες, να δηµιουργήσει προφίλ, συλλογές φωτογραφιών 
και να έρθει σε επαφή µε άλλους χρήστες, είναι απαραίτητη η εγγραφή του. 

10. Digg: Αποτελεί διαδικτυακό τόπο social news. Επιτρέπει στους χρήστες να 
δώσουν θετική ή αρνητική ψήφο στα άρθρα που ανεβαίνουν, τα οποία 
κατατάσσονται προς εµφάνιση βάσει της ανταπόκρισης που λαµβάνουν από 
αυτούς και επιπλέον παρέχει τη λειτουργία follow µεταξύ των χρηστών.  

Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται µια εκτενέστερη αναφορά στο Twitter, τις 
λειτουργίες που παρέχει στους χρήστες και τις τεχνολογίες που χρησιµοποιεί καθώς η 
εφαρµογή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας βασίζεται σε 
αυτό και εφαρµόζει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του. 

 

2.4 Twitter 

 

To Twitter είναι µια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και microblogging που 
επιτρέπει στους χρήστες του να επικοινωνούν µεταξύ τους και να µένουν ενήµεροι 
για τις τελευταίες εξελίξεις στέλνοντας και λαµβάνοντας µηνύµατα κειµένου. Το 
µήκος των µηνυµάτων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 140 χαρακτήρες και 
είναι ευρέως γνωστά µε την ονοµασία tweets. Στα µηνύµατα αυτά, οι χρήστες 
µπορούν να ενσωµατώσουν και φωτογραφίες, καθώς επίσης και πληροφορίες για την 
τοποθεσία όπου βρίσκονται. Το Twitter, ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2006 από τους 
Jack Dorsey, Noah Glass, Evan Williams και Biz Stone και βρίσκεται πλέον σταθερά 
στην πρώτη δεκάδα των πιο δηµοφιλών διαδικτυακών τόπων σε παγκόσµια κλίµακα 
[26], ενώ αριθµεί ήδη πάνω από 500.000.000 εγγεγραµµένους χρήστες. Όσοι χρήστες 
δεν είναι εγγεγραµµένοι, µπορούν να διαβάζουν τα µηνύµατα που συντάσσει κάποιος. 
Για να µπορέσουν όµως να στείλουν ένα tweet, πρέπει να εγγραφούν πρώτα στην 
υπηρεσία και έπειτα τους παρέχεται η δυνατότητα αποστολής µέσω της διαδικτυακής 
διεπαφής, µέσω SMS ή διαφόρων εφαρµογών για φορητές συσκευές. Η δυνατότητα 
αποστολής tweet µέσω SMS είναι διαθέσιµη µόνο για συγκεκριµένες χώρες [10]. 



11 

 

2.4.1 Χαρακτηριστικά 

Τα προφίλ των χρηστών είναι, εξ ορισµού, δηµοσίως ορατά από κάθε άτοµο. Αυτό 
σηµαίνει ότι ο οποιοσδήποτε µπορεί να δει τα tweets ενός χρήστη αν επισκεφτεί το 
προφίλ του. Παρόλα αυτά, δίνεται η δυνατότητα σε όποιον χρήστη επιθυµεί να το 
κλειδώσει, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτό µόνο όσοι τον ακολουθούν. Μια 
από τις πιο βασικές λειτουργίες του Twitter είναι η follow, η δυνατότητα δηλαδή που 
παρέχεται σε κάποιον να ακολουθήσει ένα χρήστη και να λαµβάνει στο timeline του 
όλα τα tweets που εκπέµπει. Παράλληλα, προσφέρεται και η αντίστροφη λειτουργία, 
η unfollow. 

Οι χρήστες µπορούν να κατηγοριοποιήσουν τα tweets ανάλογα µε το θέµα στο οποίο 
αναφέρονται. Η διαδικασία αυτή, επιτυγχάνεται µε την ενσωµάτωση hashtags στο 
µήνυµα. Το hashtag είναι µια λέξη που έχει ως πρόθεµα το χαρακτήρα «#» και 
χρησιµοποιείται ως λέξη κλειδί για να περιγράψει ή να επισηµάνει ένα µήνυµα και να 
καταστεί εφικτή η εύρεσή του από τη µηχανή αναζήτησης του Twitter. Για να γίνει 
αναφορά σε κάποιον χρήστη ή να δοθεί απάντηση σε αυτόν, προτάσσεται παροµοίως 
ο χαρακτήρας «@» του username του υποκείµενου χρήστη. Επίσης, πολύ δηµοφιλής 
είναι η λειτουργία Retweet µέσω της οποίας ένας χρήστης µπορεί να κοινοποιήσει 
ένα ενδιαφέρον µήνυµα που έλαβε στο timeline του, στα άτοµα που τον ακολουθούν.  

Τα tweets που µπορεί να συντάξει κάποιος, περιορίζονται στους 140 χαρακτήρες, 
όπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, λόγω συµβατότητας µε τα µηνύµατα 
SMS. Εξαιτίας αυτού του περιορισµού, χρησιµοποιήθηκαν διάφορες υπηρεσίες από 
το Twitter για τη συρρίκνωση των συνδέσµων URL που ήταν πιθανό να περιέχουν τα 
tweets έτσι ώστε να καταλαµβάνουν όσο το δυνατό λιγότερους χαρακτήρες σε µήκος 
και οι υπόλοιποι ελεύθεροι χαρακτήρες που αποµένουν να χρησιµοποιούνται για να 
εκφράσει ο χρήστης πληρέστερα την κατάστασή του. Τέτοιες υπηρεσίες είναι οι bit.ly 
και goo.gl αλλά το Twitter χρησιµοποιεί πλέον τη δικιά του υπηρεσία t.co [24]. 

Επιπλέον, το Twitter έχει αναπτύξει ένα σύστηµα προτάσεων µέσω του οποίου 
προτείνει στους χρήστες να ακολουθήσουν άτοµα τα οποία µπορεί να τους 
ενδιαφέρουν. Εκτός αυτού, σε µια ειδική ενότητα της αρχικής σελίδας, παρουσιάζει 
τα trending topics δηλαδή τα πιο δηµοφιλή θέµατα για τα οποία γίνεται συζήτηση τη 
δεδοµένη χρονική στιγµή. Τα hashtags µε τα οποία επισηµαίνονται τα µηνύµατα 
παίζουν καθοριστικό ρόλο στον προσδιορισµό των trending topics. 

Στην παρακάτω ενότητα, ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά στις τεχνολογίες 
ανάπτυξης του Twitter και στην αρχιτεκτονική του. 

2.4.2 Τεχνολογία ανάπτυξης 

Το Twitter βασίζεται σε ένα µεγάλο βαθµό σε λογισµικό ανοιχτού κώδικα. 
Αναπτύχθηκε αρχικά µέσω του framework Ruby-on-Rails και για την αποθήκευση 
των δεδοµένων χρησιµοποιείται κυρίως η MySQL. Όσο όµως ωρίµαζε σαν 
εφαρµογή, προέκυπταν προβλήµατα απόδοσης και εποµένως κρίθηκε σκόπιµη η 
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αντικατάσταση κάποιων υπηρεσιών γραµµένων σε Ruby στο back-end, µε εφαρµογές 
που εκτελούνται στη Java Virtual Machine και έχουν αναπτυχθεί στη γλώσσα 
προγραµµατισµού Scala. Ωστόσο,  για την υλοποίηση του front-end, εξακολουθεί να 
χρησιµοποιείται η Ruby καθώς είναι ιδανική για αυτήν την περίπτωση [25]. 

 

Εικόνα 2: ∆ιαδικασία υποβολής tweet και λήψης από τους followers [15] 

 

Η διαχείριση των tweets γινόταν αρχικά από έναν διακοµιστή Ruby, τον Starling, 
αργότερα όµως και η υλοποίηση αυτή αντικαταστάθηκε από ένα διακοµιστή που 
αναπτύχθηκε στη γλώσσα Scala, τον Kestrel. Σε κάθε tweet που υποβάλλεται, 
αποδίδεται πρώτα ένα µοναδικό αναγνωριστικό µέσω του λογισµικού Snowflake και 
έπειτα προστίθενται και οι πληροφορίες geolocation χρησιµοποιώντας το Rockdove. 
Αµέσως µετά ελέγχεται το tweet µέσω της υπηρεσίας t.co για να εξακριβωθεί το 
ενδεχόµενο να περιέχει κάποιο σύνδεσµο spam και αν η συνθήκη αυτή δεν ισχύει, ο 
σύνδεσµος που µπορεί να υπάρχει στο µήνυµα συµπτύσσεται µέσω αυτής. Αφού 
ολοκληρωθεί και αυτό το στάδιο, κάθε tweet, αποθηκεύεται σε µια βάση δεδοµένων 
MySQL µέσω του Gizzard. Το Gizzard είναι ένα framework για τη δηµιουργία 
κατανεµηµένων βάσεων δεδοµένων. Αποτελεί ουσιαστικά ενδιάµεσο λογισµικό που 
διαχειρίζεται την κατάτµηση των δεδοµένων για την αποθήκευσή τους σε κάποια 
βάση δεδοµένων [11]. 
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Εικόνα 3: Το Gizzard ως ενδιάµεσο λογισµικό  
Πηγή: https://github.com/twitter/gizzard#readme 

Στη συνέχεια, τα tweets αποστέλλονται σε µηχανές αναζήτησης µέσω του Streaming 
API Firehose. Στο σηµείο αυτό, η διαδικασία επεξεργασίας ολοκληρώνεται και τα 
tweets είναι έτοιµα να εµφανιστούν στους followers του χρήστη. Την όλη διαδικασία 
διαχειρίζεται η FlockDB, που αποτελεί µια βάση δεδοµένων γράφων, ανοιχτού 
κώδικα, που ανακτά δεδοµένα από τη MySQL και περιέχει τους κοινωνικούς 
γράφους, δηλαδή όλους τους χρήστες που είναι εγγεγραµµένοι στο Twitter και τις 
µεταξύ τους σχέσεις. Αφού ανακτηθούν και οι followers του χρήστη από τη FlockDB,  
τα tweets γίνονται πλέον ορατά σε αυτούς. Ο χρόνος που απαιτείται για να 
ολοκληρωθεί το σύνολο αυτών των ενεργειών, είναι περίπου 350ms. Η διαδικασία 
απεικονίζεται στην Εικόνα 2. [23], [15] 

Η αναζήτηση, αποτελεί µια σηµαντική λειτουργία στην οποία το Twitter επενδύει. 
Όσον αφορά το κοµµάτι της αναζήτησης στο Twitter, αρχικά το front-end είχε 
υλοποιηθεί σε Ruby-in-Rails ενώ το back-end σε MySQL. Όσο όµως αυξανόταν ο 
αριθµός των χρηστών, αυξανόταν και τα ερωτήµατα αναζήτησης και κατά συνέπεια, 
η αρχιτεκτονική της λειτουργίας αυτής έπρεπε να αλλάξει για να υποστηρίζονται και 
νέες δυνατότητες που θα κάλυπταν τις ανάγκες των χρηστών. 

Η αναζήτηση στο Twitter στην παρούσα της έκδοση, εµφανίζει τα αποτελέσµατα που 
είναι πιο σχετικά µε το χρήστη που εισάγει ένα ερώτηµα, παράγει δηλαδή 
εξατοµικευµένα αποτελέσµατα. Για να είναι εφικτή η λειτουργία αυτή, απαιτείται η 
ύπαρξη τριών ειδών σηµάτων: 

• Στατικά, που προστίθενται κατά την ευρετηρίαση, όπως η γλώσσα στην οποία 
έχουν γραφεί τα tweets ή πληροφορίες αναφορικά µε τους χρήστες που τα 
εξέπεµψαν. 



 

• Σήµατα που ενηµερώνονται

περιγράφουν για παράδειγµα
tweets. 

• Πληροφορίες για τον

Όλα αυτά τα σήµατα, πρέπει
το γεγονός αυτό δυνατό, έπρεπε
λειτουργίας αναζήτησης. Έτσι

υψηλής απόδοσης ανάστροφο
τη διεξαγωγή real-time 
µηχανής αναζήτησης σε

ευρετηρίασης, δηλαδή ο χρόνος
µήνυµα µέχρι να γίνει αυτό
στο ευρετήριο τα tweets
πληροφορίες όπως η γλώσσα

ευρετήριο, τo οποίο υποστηρίζει
Τέτοιες δυναµικές ενηµερώσεις

των χρηστών µε τα tweets
συνεχώς προωθεί τέτοια δυναµικά

Εικόνα 
Πηγή: http://engineering.twitter.com/2011/05/engineering

 

που ενηµερώνονται δυναµικά ανά τακτά χρονικά διαστήµατα
περιγράφουν για παράδειγµα τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών

Πληροφορίες για τον χρήστη που διεξάγει την αναζήτηση. 

σήµατα πρέπει να καταχωρούνται στο ευρετήριο. Για να καταστεί
δυνατό, έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές στην αρχιτεκτονική

αναζήτησης. Έτσι πλέον, η αρχιτεκτονική του back-end βασίζεται
απόδοσης ανάστροφο ευρετήριο (inverted index), το Earlybird

 αναζητήσεων, χρησιµοποιεί το Lucene, µια
ησης σε Java, µε την οποία µειώθηκε σηµαντικά

δηλαδή ο χρόνος που απαιτείται από τη στιγµή που εκπέµπεται
να γίνει αυτό διαθέσιµο προς αναζήτηση. Πριν όµως καταχωρηθούν

tweets, στο ingestion pipeline, επισηµαίνονται µε

όπως η γλώσσα στην οποία έχουν γραφεί. Έπειτα, αντιγράφονται
οποίο υποστηρίζει επιπλέον τη διεξαγωγή δυναµικών ενηµερώσεων

δυναµικές ενηµερώσεις αφορούν παραδείγµατος χάριν, την αλληλεπίδρ
tweets. Για τις ενηµερώσεις αυτές, είναι υπεύθυνος ο

προωθεί τέτοια δυναµικά σήµατα στο Earlybird. [22] 

Εικόνα 4: H αρχιτεκτονική αναζήτησης του Twitter  
http://engineering.twitter.com/2011/05/engineering-behind-twitters-new
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χρονικά διαστήµατα, και 
αλληλεπίδρασης των χρηστών µε τα 

ευρετήριο Για να καταστεί όµως 
στην αρχιτεκτονική της 

βασίζεται σε ένα 
Earlybird, το οποίο, για 

, µια βιβλιοθήκη 
µειώθηκε σηµαντικά ο χρόνος 

στιγµή που εκπέµπεται ένα 
Πριν όµως καταχωρηθούν 

επισηµαίνονται µε στατικές 
Έπειτα αντιγράφονται στο 
δυναµικών ενηµερώσεων. 
χάριν την αλληλεπίδραση 
υπεύθυνος ο Updater που 

 

new-search.html 
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Αναφορικά µε το front-end, αντικαταστάθηκε η υλοποίηση της Ruby-on-Rails από 
έναν Java server, τον Blender [23], ο οποίος αναλύει και προωθεί το ερώτηµα 
αναζήτησης, µαζί µε τον κοινωνικό γράφο του χρήστη σε πολλαπλούς servers 
Earlybird. Αυτοί χρησιµοποιούν στη συνέχεια µια εξειδικευµένη συνάρτηση 
ιεράρχησης που συνδυάζει τα σήµατα σχετικότητας και τον κοινωνικό γράφο του 
χρήστη για να υπολογιστεί το εξατοµικευµένο ποσοστό συνάφειας για κάθε tweet. Τα 
tweets που βρίσκονται υψηλότερα στην κατάταξη και είναι πιο πρόσφατα, 
επιστρέφονται στο Blender όπου συγχωνεύονται και ανακατατάσσονται πριν 
εµφανιστούν στο χρήστη. 

 Ένα ερώτηµα που υποβάλλει ο χρήστης πρέπει να παράγει άµεσα αποτελέσµατα µε 
όσο το δυνατόν µικρότερη καθυστέρηση. Εξαιτίας των αλλαγών που έλαβαν χώρα 
στην αρχιτεκτονική της λειτουργίας αυτής,  η αναζήτηση καταστάθηκε ταχύτερη σε 
σχέση µε το παρελθόν, παρά την πολυπλοκότητα  της. 

 

Εικόνα 5: Η αρχική σελίδα χρήστη του Twitter 

Η εφαρµογή που αναπτύχθηκε, εµπνέεται από τα χαρακτηριστικά Twitter. Υπάρχουν 
όµως κι άλλες εφαρµογές που αξιοποιούν λειτουργίες του συγκεκριµένου κοινωνικού 
δικτύου και απευθύνονται σε ερευνητές. Οι πιο γνωστές από αυτές αναφέρονται 
ακολούθως. 

2.5 Παρόµοιες εφαρµογές 
 
ResearchGate 

Το ResearchGate είναι ένα κοινωνικό δίκτυο καθώς και ένα εργαλείο συνεργασίας 
που απευθύνεται σε ερευνητές από όλες τις επιστήµες. Επιτρέπει στους χρήστες να 
επικοινωνούν µεταξύ τους, να δηµοσιεύουν αρχεία, ερευνητικές εργασίες και να 
διεξάγουν αναζήτηση στις περιλήψεις τους. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα 
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δηµιουργίας οµάδων και ενσωµατώνει τις ευρέως διαδεδοµένες λειτουργίες follow 
και like αλλά και λίστα µε προσφερόµενες θέσεις εργασίας. 

 

 

Εικόνα 6: Η αρχική σελίδα χρήστη του ResearchGate 

Academia 

Άλλη παρόµοια εφαρµογή είναι η Academia.edu, µέσω της οποίας οι χρήστες 
µπορούν επίσης να ανταλλάξουν papers και να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στην 
έρευνα ενός επιστηµονικού πεδίου. Για να διακρίνεται από τα υπόλοιπα δίκτυα, 
εφαρµόζει την έννοια της ακαδηµαϊκής γενεαλογίας, εµφανίζοντας τους χρήστες σε 
µια διάταξη δέντρου συνδέοντάς τους µε το πανεπιστήµιο και τµήµα που ανήκουν. 
Επίσης υπάρχει και το Epernicus που είναι περισσότερο δηµοφιλές σε ερευνητές των 
επιστηµών υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Τεχνολογίες Ανάπτυξης 
 
Για την υλοποίηση της εφαρµογής, χρησιµοποιήθηκε ένας συνδυασµός από 
διαφορετικές τεχνολογίες και εργαλεία. Η ανάπτυξή του λογισµικού εξυπηρετητή 
πραγµατοποιήθηκε µε τη γλώσσα PHP και για την αποθήκευση των δεδοµένων, 
χρησιµοποιήθηκε η MySQL. Όσον αφορά το front-end, η ανάπτυξή του έλαβε χώρα 
µε CSS και HTML και επιπλέον, έγινε χρήση της JavaScript και Ajax για τη 
διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τη µεριά του πελάτη. Για να είναι εφικτή η 
δυνατότητα αυτόµατης συµπλήρωσης κατά τη διενέργεια αναζητήσεων, 
εφαρµόστηκαν χαρακτηριστικά της βιβλιοθήκης jQuery. 

Αναφορικά µε τη συγγραφή του κώδικα PHP, CSS και JavaScript, αξιοποιήθηκε το 
εργαλείο NetBeans 7.1. Το NetBeans αποτελεί ένα ολοκληρωµένο Περιβάλλον 
Ανάπτυξης (IDE), που χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγο για την ανάπτυξη 
εφαρµογών Java. Ωστόσο, επειδή παρέχει πολύ καλή υποστήριξη και για τις 
τεχνολογίες αυτές, επελέγη ως ο βασικός editor. 

Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται αναφορά σε κάθε µια από αυτές τις 
τεχνολογίες. 

 

3.1 PHP 

 

H PHP είναι µια γλώσσα συγγραφής σεναρίων (scripting language) σχεδιασµένη 
ειδικά για διαδικτυακές εφαρµογές, που ενσωµατώνεται µέσα στον κώδικα της 
HTML και εκτελείται στην πλευρά του server. Ο κώδικας διερµηνεύεται από τον 
server µέσω µιας µονάδας λογισµικού PHP (module), η οποία εκτελεί τις εντολές και 
παράγει τη σελίδα που τελικά εµφανίζεται στο χρήστη. Με τον τρόπο αυτό, 
καθίσταται δυνατή η δηµιουργία δυναµικών εφαρµογών, των οποίων το περιεχόµενο 
δεν είναι στατικό, όπως συµβαίνει µε τις σελίδες που αποτελούνται αµιγώς από 
HTML, αλλά προσαρµόζεται κάθε φορά ανάλογα µε την αλληλεπίδραση µε το 
χρήστη.  

Η PHP είναι µια γλώσσα ανοιχτού κώδικα και το όνοµά της αποτελεί ακρωνύµιο του 
PHP: Hypertext Preprocessor, το οποίο σηµαίνει ότι επεξεργάζεται τα αρχεία 
υπερκειµένου πριν σταλούν στον περιηγητή Ιστού του χρήστη. Η µεγάλη διαφορά της 
από άλλες γλώσσες προγραµµατισµού, όπως οι C, Perl, Python, είναι ο συνδυασµός 
της µε την HTML και η εύκολη χρήση της για τη δηµιουργία εφαρµογών. 
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3.1.1 Ιστορική αναδροµή 

Η ιδέα για την δηµιουργία της PHP ελήφθη το 1994 από τον Rasmus Lerdorf που 
χρησιµοποίησε τη γλώσσα προγραµµατισµού C για την ανάπτυξή της. Οι πρώτες 
ανεπίσηµες εκδόσεις της PHP εφαρµόστηκαν στην αρχική του σελίδα για να µπορεί 
να καταγράφει στατιστικά για τις επισκέψεις που δεχόταν και η πρώτη έκδοση που 
δόθηκε για χρήση στο κοινό ήταν διαθέσιµη στις αρχές του 1995 µε το όνοµα 
Personal Home Page Tools. Στη συνέχεια, εµπλουτίστηκε µε περισσότερες 
δυνατότητες και ονοµάστηκε PHP/FI από τα αρχικά Personal Home Page/Form 
Interpreter. Το 1997 η PHP/FI έφθασε στην έκδοση 2.0, ενώ αργότερα οι Andi 
Gutmans και Zeev Suraski ξαναέγραψαν τη γλώσσα από την αρχή, έχοντας όµως σαν 
βάση την PHP/FI 2.0. ∆ηµιούργησαν έτσι το 1998 την έκδοση 3.0 και η γλώσσα 
µετονοµάστηκε σε PHP. Ακολούθησε το Μάιο του 2000 η έκδοση 4 της PHP και τον 
Ιούλιο του 2004 διατέθηκε η έκδοση 5. Η πιο πρόσφατη έκδοση της PHP αυτήν τη 
στιγµή, είναι η 5.4.8, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012. [19], [28] 

3.1.2 Τρόπος λειτουργίας της PHP 

Στην Εικόνα 7, αναπαρίσταται γραφικά ο τρόπος λειτουργίας της PHP. Έστω ότι 
χρήστης θέλει να προσπελάσει µια σελίδα PHP. Για να το επιτύχει αυτό,  αποστέλλει 
ένα αίτηµα στον server για να λάβει το συγκεκριµένο αρχείο. Μόλις ο server δεχτεί 
το αίτηµα, ανακτά το αρχείο και στο προωθεί στον διερµηνευτή PHP, ο οποίος το 
αναλύει αναζητώντας εντολές PHP, και αν τις εντοπίσει, τις αντικαθιστά µε την έξοδο 
που παράγουν. Επιπλέον, αν είναι απαραίτητο, επικοινωνεί και µε το Σύστηµα 
Αρχείων ή κάποια βάση δεδοµένων και µόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της 
ανάλυσης, το αρχείο αποστέλλεται στον browser του χρήστη χωρίς να περιλαµβάνει 
τον κώδικα PHP. Στην περίπτωση που το αίτηµα αφορούσε ένα απλό αρχείο HTML, 
ο server θα το είχε στείλει άµεσα στον client. [21] 

 

Εικόνα 7: Τρόπος λειτουργίας της PHP 
Πηγή: http://www.w3schools.in/php-tutorial/intro/ 



19 

 

3.1.3 Πλεονεκτήµατα της PHP 

 Η PHP είναι µια γλώσσα εξαιρετικά δηµοφιλής γιατί παρουσιάζει αρκετά 
πλεονεκτήµατα, ορισµένα εκ των οποίων παρατίθενται ακολούθως: 

• Υψηλή απόδοση:  
Η PHP είναι πολύ αποτελεσµατική καθώς µε ένα µόνο διακοµιστή ιστού 
µπορούν να εξυπηρετηθούν εκατοµµύρια επισκέψεις σε καθηµερινή βάση. 

• ∆ιασυνδέσεις µε διαφορετικά συστήµατα βάσεων δεδοµένων:  
Η PHP διαθέτει συνδέσεις που επιτρέπουν τη συνεργασία και επικοινωνία µε 
ένα µεγάλο αριθµό συστηµάτων βάσεων δεδοµένων. Έτσι, εκτός από τη 
MySQL, µπορεί να συνεργαστεί µε την PostgreSQL, SQL Server, Oracle, 
SQLite και άλλες. 

• Ενσωµατωµένες βιβλιοθήκες για συνηθισµένες διαδικασίες: 
 Έχει αναπτυχθεί ένας µεγάλος αριθµός ενσωµατωµένων βιβλιοθηκών, οι 
οποίες αναλαµβάνουν την εκτέλεση πολλών χρήσιµων λειτουργιών σχετικών 
µε το Web. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται απλούστερη η δηµιουργία PDF 
αρχείων και εικόνων GIF, η αποστολή e-mail ή η ανάλυση XML. 

• Μηδαµινό κόστος:  
Για την απόκτηση της PHP δε γίνεται καµία χρέωση καθώς παρέχεται 
δωρεάν. 

• Ευκολία εκµάθησης και χρήσης: 
 Παρουσιάζει µια αυξηµένη ευκολία εκµάθησης σε σχέση µε άλλες γλώσσες, 
καθώς η σύνταξή της βασίζεται σε γλώσσες προγραµµατισµού όπως η C, 
PERL και Java. Εποµένως, κάποιος που γνωρίζει µια από αυτές, µπορεί να 
προσαρµοστεί στις ιδιαιτερότητές της άµεσα. 

• Αντικειµενοστραφής υποστήριξη:  
Με την έκδοση 5, υποστηρίζονται πλήρεις αντικειµενοστραφείς λειτουργίες. 

• Μεταφερσιµότητα:  
∆ιατίθεται για διαφορετικά λειτουργικά συστήµατα. Από Microsoft Windows 
και Linux, έως Mac OS X. 

• ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης:  
Ο κάθε χρήστης έχει δυνατότητα πρόσβασης στον κώδικα προέλευσης της 
PHP. Συνεπώς, µπορεί να τον τροποποιήσει ανά πάσα στιγµή, ανάλογα µε τις 
ανάγκες του.  

• ∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης:  
Υπάρχει µια µεγάλη κοινότητα στην οποία κάθε προγραµµατιστής µπορεί να 
απευθυνθεί αν προκύψει κάποιο πρόβληµα. [28] 
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∆είγµα κώδικα PHP 

<? 
    $total_grades = (9+5+8+7); 
    $total_subjects = 4; 
    $average = $total_grades / $total_subjects; 
    echo ‘Your average grade is: $average’; 

?> 

Το παραπάνω απλό παράδειγµα κώδικα HTML, αθροίζει τις βαθµολογίες των 
µαθηµάτων του εξαµήνου ενός φοιτητή, και στη συνέχεια υπολογίζει το µέσο όρο του 
και τον εκτυπώνει, µαζί ένα µήνυµα στην οθόνη. 

 

3.2 MySQL 

 

Η MySQL είναι ένα υψηλής απόδοσης σύστηµα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων (RDBMS) ανοικτού κώδικα. Ένα τέτοιο σύστηµα, επιτρέπει την 
αποθήκευση, αναζήτηση, ταξινόµηση και ανάκτηση των δεδοµένων µε 
αποτελεσµατικό τρόπο. Το πρόγραµµα τρέχει σε έναν εξυπηρετητή παρέχοντας τη 
δυνατότητα σε πολλούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα σύνολο βάσεων 
δεδοµένων αποτελώντας ουσιαστικά έναν ισχυρό, πολυνηµατικό server πολλαπλών 
χρηστών. Ο MySQL server ελέγχει την πρόσβαση στα δεδοµένα της βάσης, για να 
καταστεί εφικτή η ταυτόχρονη και γρήγορη προσπέλαση τους και να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση σε αυτά µόνο από πιστοποιηµένους χρήστες. Χρησιµοποιεί την SQL 
(Structured Query Language ) την τυπική γλώσσα ερωτηµάτων για βάσεις 
δεδοµένων, σε παγκόσµια κλίµακα. Η MySQL ακολουθεί µια διπλή πολιτική (Dual 
License) αδειών χρήσης. Έτσι, ο κώδικας της είναι διαθέσιµος µέσω της GNU 
General Public License εκτός κι αν χρησιµοποιηθεί σε κάποια εµπορική εφαρµογή 
οπότε και διατίθεται µε εµπορική άδεια χρήσης. Σύµφωνα µε τον επίσηµο ιστότοπο 
της MySQL, 65000 λήψεις του λογισµικού λαµβάνουν χώρα σε καθηµερινή βάση 
[18]. Επιπλέον, αποτελεί την πιο δηµοφιλή επιλογή ανοικτού κώδικα για χρήση σε 
διαδικτυακές εφαρµογές, και χρησιµοποιείται από ένα µεγάλο αριθµό διαδικτυακών 
τόπων µε εξαιρετικά µεγάλη επισκεψιµότητα όπως το Facebook, η Wikipedia, το 
YouTube και το Flickr. [17]. H MySQL είναι διαθέσιµη από το 1996. [28] 

3.2.1 Πλεονεκτήµατα της MySQL 

Η MySQL έχει µια πληθώρα από πλεονεκτήµατα, µερικά εκ των οποίων 
παρουσιάζονται παρακάτω. 

• Υψηλή απόδοση:  
Η MySQL είναι αρκετά γρήγορη, σε αρκετές περιπτώσεις ταχύτερη και από 
άλλα συστήµατα βάσεων δεδοµένων σύµφωνα µε µετρήσεις που έχουν 
διεξαχθεί. 
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• Χαµηλό κόστος:  
∆ιατίθεται µε εµπορική άδεια µόνο αν πρόκειται να διανεµηθεί µαζί µε την 
εφαρµογή που δηµιουργείται. Σε διαφορετική περίπτωση, παρέχεται δωρεάν. 

• Ευκολία χρήσης: 
Οι περισσότερες σύγχρονες βάσεις δεδοµένων χρησιµοποιούν SQL. Συνεπώς, 
όποιος χρήστης έχει προηγούµενη εµπειρία σε κάποιο άλλο σύστηµα 
διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, θα προσαρµοστεί εύκολα στη MySQL. 

• Μεταφερσιµότητα: 
Η MySQL µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς πρόβληµα στα περισσότερα 
λειτουργικά συστήµατα. Από τα Microsoft Windows, έως τα διάφορα 
συστήµατα UNIX.  

• ∆ιαθεσιµότητα του κώδικα προέλευσης: 
Για το λόγο ότι είναι έργο ανοικτού κώδικα, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να 
τροποποιήσει τον κώδικα προέλευσης της MySQL αν κριθεί αυτό απαραίτητο 
σύµφωνα µε τις ανάγκες του. Το γεγονός αυτό παρέχει επιπλέον ασφάλεια, 
καθώς προασπίζει τη συνέχισή της MySQL στο µέλλον. 

• ∆ιαθεσιµότητα υποστήριξης: 
Η MySQL AB, είναι η γονική εταιρία της MySQL, που προσφέρει στους 
χρήστες της υποστήριξη και συµβουλές, εκπαίδευση και πιστοποιητικά, σε 
αντίθεση µε κάποια άλλα προϊόντα ανοικτού κώδικα για τα οποία δεν 
παρέχεται καµία υποστήριξη. [28]  
 

3.3 HyperText Markup Language (HTML)  

 

Η HTML είναι µια γλώσσα σήµανσης υπερκειµένου η οποία χρησιµοποιείται για τη 
δηµιουργία ιστοσελίδων. Γλώσσα σήµανσης, ονοµάζεται µια γλώσσα που 
αποτελείται από εντολές που χειρίζονται το περιεχόµενο µιας ιστοσελίδας και οι 
οποίες είναι ενσωµατωµένες στο κείµενό της. Αποτελεί ακρωνύµιο των λέξεων 
HyperText Markup Language και βασίζεται στη γλώσσα SGML. Συνίσταται από 
ετικέτες (tags) που είναι ουσιαστικά εντολές που καθορίζουν τη διάταξη και την 
εµφάνιση των περιεχοµένων µιας ιστοσελίδας και περικλείονται µέσα στα σύµβολα 
<> έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές από το φυλλοµετρητή για να ερµηνεύσει τον 
κώδικα µιας ιστοσελίδας και να οργανώσει το κείµενο που βρίσκεται ανάµεσά τους. 

Η HTML παρέχει ένα τρόπο για τη δηµιουργία δοµηµένων αρχείων καθώς 
χρησιµοποιεί σηµασιολογία όπως κεφαλίδες, παραγράφους, λίστες και µπορούν να 
ενσωµατωθούν σε αυτή σενάρια JavaScript καθώς επίσης εικόνες και αντικείµενα. Ο 
κώδικας αποθηκεύεται συνήθως σε αρχεία HTML. Αυτά είναι απλά αρχεία κειµένου 
τα οποία περιλαµβάνουν ετικέτες που επισηµαίνουν το περιεχόµενο τους και 
µετατρέπονται σε ιστοσελίδες όταν γίνουν διαθέσιµα στο διαδίκτυο µέσω ενός 
εξυπηρετητή. Τα στοιχεία της HTML αποτελούν δοµικά συστατικά όλων των 
δικτυακών τόπων.  
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Επινοήθηκε µαζί µε το World Wide Web από τον Tim Berners-Lee στο CERN, το 
1991 και από την αρχική έκδοση έχουν αλλάξει πολλά χαρακτηριστικά της και έχει 
εµπλουτιστεί σε σηµαντικό βαθµό. Αυτή τη στιγµή, είναι υπό ανάπτυξη η HTML 5 η 
οποία περιλαµβάνει πολλές νέες δυνατότητες και στοχεύει στη µείωση των 
ιδιόκτητων plug-ins, όπως του Adobe Flash. [21] 

∆είγµα κώδικα HTML 

<html> 
    <head> 
        <title>First Web Page</title> 
    <head> 
    <body> 
        <h1>My First Heading</h1> 
        <p>My first paragraph.</p> 
    </body> 
</html> 

 

Ο παραπάνω κώδικας, ορίζει τον τίτλο της σελίδας που θα εµφανίζεται στη γραµµή 
τίτλου του παραθύρου του φυλλοµετρητή, το κείµενο που θα µετατραπεί σε 
επικεφαλίδα και το κείµενο που θα συµπεριληφθεί σε µια παράγραφο. 

 

3.4 Cascading Style Sheets (CSS) 

 

Τα tags της HTML σχεδιάσθηκαν αρχικά για να ορίσουν τη δοµή ενός εγγράφου. Η 
διάταξη του (layout), ήταν υπόθεση του φυλλοµετρητή, και δεν παρέχονταν tags 
µορφοποίησης. Επειδή όµως ο συντάκτης του HTML αρχείου δεν µπορούσε να 
ορίσει τον τρόπο που αυτό θα εµφανιζόταν, άρχισαν να υποστηρίζονται και  tags 
µορφοποίησης. Με τον καιρό όµως, γινόταν ολοένα και περισσότερο αισθητή η 
ανάγκη διαχωρισµού του περιεχοµένου από την εµφάνιση του αρχείου. 

Τα διαδοχικά φύλλα στυλ ή αλλιώς CSS αναπτύχθηκαν για να διαχωρίσουν το 
περιεχόµενο ενός αρχείου HTML από την παρουσίασή του, δηλαδή τον τρόπο µε τον 
οποίο αυτό εµφανίζεται. Ο διαχωρισµός αυτός είναι σηµαντικός τόσο από 
σχεδιαστικής πλευράς όσο και από πλευράς διαχείρισης καθώς κρίνεται απαραίτητη η 
διατήρηση της οµοιοµορφίας, αναφορικά µε την εµφάνιση, σε όλες τις σελίδες ενός 
δικτυακού τόπου αλλά και για να υπάρχει µια οργανωµένη δοµή έτσι ώστε όπου 
χρειάζεται να διαφοροποιηθούν κάποια σηµεία, να είναι εφικτή η άµεση τροποποίησή 
τους. Επιπλέον, διευκολύνει τη διαδικασία συντήρησης. 

Τα φύλλα CSS συµβάλλουν στο διαχωρισµό αυτό παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
προγραµµατιστές – σχεδιαστές να ορίσουν τρία είδη στυλ στις σελίδες HTML, 
δηλαδή να ορίσουν κανόνες µορφοποίησης: 

• Inline style: CSS στυλ µέσα σε ετικέτες HTML 

• Internal style: Μέσα στο τµήµα header της σελίδας 
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• External style: Κανόνες µορφοποίησης σε ένα εξωτερικό αρχείο .css το οποίο 
µπορεί να συµπεριληφθεί στη σελίδα. 

Έτσι τα στυλ, µπορούν να εφαρµοστούν σε τρία διαφορετικά επίπεδα: σε ένα 
συγκεκριµένο στοιχείο, σε µια συγκεκριµένη σελίδα ή σε ολόκληρο το site 
αντίστοιχα. Επιτρέπεται επίσης ο συνδυασµός διαφορετικών στυλ από διαφορετικά 
αρχεία CSS. [3], [21] 

3.4.1 Πλεονεκτήµατα CSS 

Η χρήση των διαδοχικών φύλλων στυλ, παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήµατα. 
Ορισµένα από αυτά παρατίθενται παρακάτω. 

• Οι κανόνες µορφοποίησης ορίζονται µια µόνο φορά.  
Με τη χρήση των CSS, αν κάποια στιγµή κριθεί απαραίτητο να αλλάξει, για 
παράδειγµα, ο τρόπος εµφάνισης των headers, µπορούν απλώς να 
ενηµερωθούν οι αντίστοιχες ιδιότητες στο αρχείο CSS µια φορά.  Αντιθέτως, 
µε τη χρήση των HTML tags, θα έπρεπε να αλλάξει η µορφοποίηση σε κάθε 
ένα στοιχείο του είδους ξεχωριστά. 

• Η σχεδίαση της σελίδας είναι πλήρως ξεχωριστή από την ανάπτυξη του 
προγραµµατιστικού της µέρους: 
Συνήθως η οµάδα που είναι υπεύθυνη για το προγραµµατιστικό κοµµάτι µιας 
εφαρµογής, είναι διαφορετική από την οµάδα που αναπτύσσει το σχεδιασµό 
της. Ο διαχωρισµός του οπτικού της µέρους σε ένα σύνολο από αρχεία CSS, 
επιτρέπει τους προγραµµατιστές να ασχολούνται αποκλειστικά µε τον 
προγραµµατισµό της σελίδας χωρίς να έχουν καµία επαφή µε την οπτική της 
παρουσίαση. Το γεγονός αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα καθώς κάνει πιο 
κατανοητό τον κώδικα για κάθε οµάδα από τη στιγµή που δεν εµπλέκονται τα 
δύο είδη κώδικα. 

• Η σχεδίαση δεν εξαρτάται από τη δοµή της σελίδας: 
Με µια καλή ανάπτυξη της δοµής της σελίδας σε HTML, το µόνο που 
χρειάζεται για τη ριζική αναµόρφωση της είναι να γίνουν αλλαγές στο CSS 
αρχείο. 

• Είναι µια γλώσσα εύκολα αντιληπτή: 
Η CSS έχει σαφή δοµή και ιδιότητες που ο καθένας, χωρίς να έχει 
προγενέστερη εµπειρία µπορεί να κατανοήσει και να χρησιµοποιήσει άµεσα. 
[16] 

Τα CSS προτυποποιήθηκαν από το World Wide Web Consortium (W3C) το 1996 και 
διακρίνονται σε επίπεδα: CSS1, CSS2 που κυκλοφόρησε το 1998 και CSS3 που 
υποστηρίζει πολλές νέες δυνατότητες όπως χρωµατικές διαβαθµίσεις και σκίαση στα 
διάφορα στοιχεία και αναπτύσσεται συνεχώς [21]. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ενιαία 
υποστήριξη, της CSS3 κυρίως, από όλους τους Web browsers, µε αποτέλεσµα 
χαρακτηριστικά που λειτουργούν σε έναν φυλλοµετρητή να µη λειτουργούν σε 
κάποιον άλλο και να συνεπώς, να αναγκάζονται οι προγραµµατιστές του front-end να 
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χρησιµοποιούν διάφορα hacks για να απεικονίζονται οι σελίδες τους µε ενιαίο τρόπο 
σε όλους τους περιηγητές ιστού. 

3.4.2 Box Model 

Για τον σχεδιασµό ενός layout, χρησιµοποιείται το Box Model. Έτσι, το Box Model 
της CSS αποτελεί ουσιαστικά ένα πλαίσιο το οποίο περιβάλλει στοιχεία HTML και 
επιτρέπει να καθοριστούν τα µεταξύ τους περιθώρια και αποστάσεις, ορίζοντας στην 
ουσία τον τρόπο µε τον οποίο θα εµφανίζονται και θα αλληλεπιδρούν. Το  Box Model 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 8. [3] 

 

Εικόνα 8: CSS Box Model  
Πηγή: http://xhtml.com/en/css/reference/box-model/ 

Margin: Καθορίζει µια διάφανη περιοχή γύρω από το περιθώριο.  

Border: Ένα περίγραµµα που περιβάλλει το padding και το content 

Padding: Καθορίζει µια περιοχή γύρω από το περιεχόµενο στο οποίο θέλουµε να 
εφαρµόσουµε. 

Content: Η περιοχή όπου εµφανίζεται το κείµενο και οι εικόνες. [5] 

 

∆είγµα κώδικα CSS 

h1 { 
    font-family:"Times New Roman"; 
    font-size:20px; 
    color: blue; 
} 

Κώδικας που ορίζει ότι όλα τα headings1, θα έχουν γραµµατοσειρά Times New 
Roman, µέγεθος γραµµατοσειράς 20px και χρώµα µπλε. 
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3.5 JavaScript 
 

Η JavaScript αποτελεί την πιο ευρέως χρησιµοποιούµενη γλώσσα σεναρίων που 
µπορεί να εκτελεστεί στους περιηγητές ιστού. Ο κώδικάς της µπορεί να ενσωµατωθεί 
στα αρχεία HTML ή να κληθεί από αυτά και έτσι, µπορεί να δηµιουργήσει δυναµικό 
περιεχόµενο, βοηθώντας τους προγραµµατιστές στην κατασκευή διαδραστικών και 
λειτουργικών εφαρµογών. 

Η γλώσσα σεναρίων, είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού που συνήθως 
διερµηνεύεται αντί να µεταγλωττίζεται και εκτελείται σε ένα συγκεκριµένο 
περιβάλλον. Κατά συνέπεια για να µπορέσει ένας browser να εκτελέσει ένα σενάριο 
JavaScript, θα πρέπει να διαθέτει τον αντίστοιχο διερµηνευτή. Σενάριο πλευράς 
πελάτη είναι ένα πρόγραµµα που µπορεί να συνοδεύει ένα αρχείο HTML ή να 
ενσωµατωθεί άµεσα σε αυτό.  

Η JavaScript, χρησιµοποιείται κυρίως για τρεις σκοπούς: 

• Για τη βελτίωση της εµπειρίας του χρήστη κατά την αλληλεπίδραση του µε 
µια εφαρµογή περιηγητή. Επί παραδείγµατι, αξιοποιείται για τη δηµιουργία 
αναδυόµενων παραθύρων και διαδραστικών µενού. Σε συνδυασµό µε το 
DOM και τη CSS αποτελούν τη βάση της ∆υναµικής HTML (DHTML), που 
καθιστά τις εφαρµογές περιηγητή ιστού πιο διαδραστικές.  

• Για να µειώσει το φόρτο επεξεργασίας του εξυπηρετητή, δίνοντας 
αρµοδιότητες και στον πελάτη, όπως για παράδειγµα τη δυνατότητα 
διεκπεραίωσης επικύρωσης φόρµας πριν αυτή υποβληθεί στον εξυπηρετητή 
για επεξεργασία. 

• Για να δώσει τη δυνατότητα στις υλοποιήσεις Ajax να παρέχουν απρόσκοπτη 
αλληλεπίδραση µεταξύ πελάτη-διακοµιστή. 

Η JavaScript αναπτύχθηκε το 1995 από τη Netscape και εισήχθη για πρώτη φορά 
στον Netscape Navigator 2.0. Η αρχική της ονοµασία ήταν LiveScript αλλά αργότερα 
µετονοµάστηκε σε JavaScript και έκτοτε συγχέεται µε τη Java παρά το γεγονός ότι 
δεν έχουν κοινά. Παρόλο που ο όρος JavaScript χρησιµοποιείται ευρέως, αναφέρεται 
µόνο στην έκδοση του Netscape. Σους περιηγητές της Microsoft, χρησιµοποιείται µια 
άλλη έκδοση η JScript και επιπλέον, υπάρχει η έκδοση ECMAScript. [21] 

3.5.1 Το Document Object Model (DOM) 

Το DOM, αποτελεί προδιαγραφή του W3C και επιτρέπει στις γλώσσες σεναρίων, 
όπως τη JavaScript, να αποκτούν πρόσβαση και να ενηµερώνουν το περιεχόµενο, τη 
δοµή και το στυλ των αρχείων ανεξάρτητα από την πλατφόρµα που χρησιµοποιείται. 
Είναι ουσιαστικά ένα εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς όλων των αντικειµένων ενός 
HTML αρχείου και  αναπαρίσταται ως µια ιεραρχία κόµβων, κάποιοι από τους 
οποίους µπορούν να έχουν κόµβους-παιδιά και κάποιοι να είναι κόµβοι-φύλλα. 
Παραδείγµατος χάριν, ο κόµβος document, µπορεί να έχει µόνο ένα παιδί του τύπου 
element. Από την άλλη µεριά, ό κόµβος element µπορεί να έχει πολλαπλούς κόµβους 
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- παιδιά, τα οποία µπορεί µε τη σειρά τους να είναι elements. Ένας κόµβος κειµένου 
(text) αποτελεί φύλλο, καθώς δεν είναι δυνατό να έχει κόµβους-παιδιά. Η JavaScript 
έχει το δικό της τρόπο µοντελοποίησης του Document Object, µέρος του οποίου 
προέρχεται απευθείας από το πρότυπο W3C DOM και µέρος του είναι αποκλειστικά 
της JavaScript [21]. Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται µια απλοποιηµένη έκδοση του 
ιεραρχικού µοντέλου DOM για JavaScript. 

 

 

Εικόνα 9: Ιεραρχικό µοντέλο DOM για JavaScript  
Πηγή: http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/javascript-and-the-dom-series-lesson-1 

 
3.5.2 Χαρακτηριστικά της JavaScript 

Τα δοµικά συστατικά της JavaScript είναι παρόµοια µε αυτά άλλων γλωσσών 
προγραµµατισµού, όπως της C, C++, C# και της Java, υπάρχουν ωστόσο, σηµαντικές 
διαφορές. Η πιο προφανής διαφορά από αυτές, είναι ότι δεν είναι τόσο αυστηρή στον 
τρόπο συγγραφής κώδικα, υπό την έννοια ότι για να δηλωθεί µια µεταβλητή, 
χρειάζεται να οριστεί µόνο το όνοµά της και όχι ο τύπος της. Είναι επιπλέον δυνατή η 
χρήση της ίδιας µεταβλητής για να γίνει αναφορά σε διαφορετικούς τύπους 
δεδοµένων σε διαφορετικές στιγµές, γεγονός το οποίο δεν είναι εφικτό σε γλώσσες 
όπως η Java  αλλά µπορεί να εφαρµοστεί µε την PHP η οποία επίσης δεν είναι τόσο 
αυστηρή. [21] 

∆είγµα κώδικα JavaScript 

Ο κώδικας Javascript όταν ενσωµατωθεί σε µια σελίδα περικλείεται από τα HTML 
tags <script language=javascript> και </script>. Ο παρακάτω κώδικας εµφανίζει το 
µήνυµα Hello World σε µια σελίδα HTML. 

 
<script language=javascript> 
document.write('Hello world!'); 
</script>   
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3.6 Ajax 

 

Η Ajax δεν είναι µια νέα τεχνολογία, αλλά αποτελείται από ένα σύνολο επιµέρους 
τεχνολογιών που συνδυάζονται. O όρος αυτός είναι ακρωνύµιο της φράσης 
Asynchronous JavaScript and XML και επινοήθηκε το 2005 από τον  Jesse James 
Garrett σε ένα άρθρο του που αναφέρεται στις τεχνολογίες αυτές ενώ ένα χρόνο 
αργότερα προτυποποιήθηκε από το W3C. 

Χρησιµοποιείται κυρίως για την ασύγχρονη ενηµέρωση µέρους του περιεχοµένου 
µιας σελίδας από τον εξυπηρετητή. Αυτό σηµαίνει ότι ο χρήστης δε χρειάζεται να 
περιµένει τον εξυπηρετητή να αποκριθεί στο αίτηµά του έτσι ώστε να συνεχίσει την 
αλληλεπίδρασή του µε την εφαρµογή αλλά η εφαρµογή συνεχίζει να εξυπηρετεί το 
χρήστη ενώ παράλληλα χειρίζεται την απόκριση που λαµβάνει από τον εξυπηρετητή. 

 

Εικόνα 10: Ασύγχρονη επικοινωνία µε Ajax 
Πηγή: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications 

 

 Στην Ajax ενσωµατώνονται τα εξής:  

� XHTML και CSS για την παρουσίαση των πληροφοριών. 
� Χρήση του Document Object Model για δυναµική απεικόνιση και 

αλληλεπίδραση του χρήστη µε το περιεχόµενο που παρουσιάζεται . 
� XML και XSLT που επιτρέπουν την ανταλλαγή δεδοµένων και το χειρισµό 

τους αντίστοιχα ή JSON. 
� Το συστατικό XMLHttpRequest για την ασύγχρονη ανάκτηση δεδοµένων, 

που επιτρέπει τις εφαρµογές να στέλνουν αιτήµατα στον διακοµιστή και να 
λαµβάνουν απόκριση χωρίς να αντικαθίσταται ή να ανανεώνεται ολόκληρη η 
σελίδα από την οποία προήλθε το αίτηµα. 

� JavaScript, η οποία πλαισιώνει όλες τις παραπάνω τεχνολογίες. 
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Εικόνα 11: Αρχιτεκτονική Ajax  
Πηγή: http://www.adaptivepath.com/ideas/ajax-new-approach-web-applications 

 
Μια εφαρµογή Ajax, διαφέρει από τις υπόλοιπες στο ότι εισάγει ένα ενδιάµεσο 
στοιχείο ανάµεσα στον πελάτη και τον εξυπηρετητή, την Ajax engine που βρίσκεται 
στην πλευρά του πελάτη. Αντί ο φυλλοµετρητής να φορτώνει µια σελίδα στην αρχή 
της συνεδρίας, φορτώνει την Ajax engine, η οποία έχει δύο αρµοδιότητες: να 
επεξεργάζεται τα αιτήµατα του πελάτη και να επικοινωνεί ασύγχρονα µε τον 
εξυπηρετητή, όταν είναι απαραίτητο, για να λαµβάνει αυτή τα δεδοµένα απόκρισης 
µε τα οποία θα ενηµερώνει τη σελίδα στο φυλλοµετρητή µέσω του DOM. Η Ajax 
engine χειρίζεται µόνη της ενέργειες όπως επικύρωση στοιχείων και πλοήγηση. Για 
οποιαδήποτε άλλη ενέργεια όµως που απαιτείται επικοινωνία µε τον εξυπηρετητή, 
όπως υποβολή ή ανάκτηση δεδοµένων, η Ajax engine στέλνει τα αιτήµατα 
ασύγχρονα, έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί. [9], [21] 

Ορισµένες γνωστές εφαρµογές που χρησιµοποιούν Ajax, είναι το Google Maps, το 
Flickr και το Gmail. 

Τα κεφάλαια που ακολουθούν, πραγµατεύονται την εφαρµογή που αναπτύχθηκε για 
τις ανάγκες της διπλωµατικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Απαιτήσεις Συστήµατος 
 

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, αναπτύχθηκε µια εφαρµογή 
κοινωνικής δικτύωσης για ερευνητικούς σκοπούς, που εµπνέεται από τα 
χαρακτηριστικά του Twitter. Της αποδόθηκε το όνοµα ScienceSquare. Ο όρος square 
έχει δύο κύριες ερµηνείες: τετράγωνο και πλατεία. Υπό το πρίσµα αυτό, όπως µια 
πλατεία αποτελεί σηµείο συνάντησης και αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, έτσι και το 
κοινωνικό αυτό δίκτυο, θα µπορούσε να αποτελέσει χώρο συγκέντρωσης ερευνητών 
που ανταλλάσσουν απόψεις και εµπειρίες συµβάλλοντας στη διάδοση της γνώσης. 

Ωστόσο, πριν από την έναρξη της ανάπτυξης ενός συστήµατος προγραµµατιστικά, 
είναι απαραίτητος ο προσδιορισµός των απαιτήσεων και η σχεδίασή του. Η 
καταγραφή των απαιτήσεων είναι ένα πολύ σηµαντικό βήµα που πρέπει να γίνει 
ούτως ώστε να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα σύστηµα 
προκειµένου να εκπληρώνει το σκοπό του. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
αναπτύσσεται στις επόµενες σελίδες. 

4.1 Καταγραφή των απαιτήσεων 
Για την αποτελεσµατική καταγραφή των απαιτήσεων πρέπει πρώτα να βρεθούν οι 
χαρακτήρες (actors), δηλαδή οι διαφορετικοί τύποι χρηστών που θα έχει το σύστηµα. 

Στην εφαρµογή που αναπτύχθηκε (ScienceSquare), υπάρχουν δύο χαρακτήρες: Ο 
Επισκέπτης και ο Εγγεγραµµένος χρήστης (Μέλος). Για κάθε έναν, σχεδιάστηκε από 
ένα διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης που αναπαριστά τις βασικές λειτουργίες που θα 
µπορεί να πραγµατοποιεί έκαστος και τα οποία ουσιαστικά µοντελοποιούν τη 
συµπεριφορά του συστήµατος καθώς µέσω αυτών διαµερίζεται η λειτουργικότητα 
του σε συναλλαγές που έχουν νόηµα για τους χαρακτήρες. 

Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης, καθώς και η τεκµηρίωσή τους, παρατίθενται 
στην επόµενη ενότητα. 

4.2 Περιπτώσεις χρήσης 
4.2.1. Περιπτώσεις χρήσης Επισκέπτη 

 

Σχήµα 1: Περιπτώσεις χρήσης Επισκέπτη 
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1. Σύνδεση στο σύστηµα 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε έναν επισκέπτη της εφαρµογής να συνδεθεί 
σε αυτήν. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο επισκέπτης πρέπει να προσπελαύνει την αρχική σελίδα µέσω ενός Internet 
browser. 

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο επισκέπτης αποφασίσει να συνδεθεί στο 
σύστηµα. Για να επιτευχθεί η ενέργεια αυτή, πρέπει να εισάγει το username 
και το password του στα αντίστοιχα πεδία κειµένου που παρέχονται. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν τα στοιχεία δεν επαληθευτούν ή αν δεν εισαχθεί κάποια από τις 
απαιτούµενες πληροφορίες εκτυπώνεται ένα µήνυµα σφάλµατος 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, η είσοδός του στο την εφαρµογή 
επιτυγχάνεται. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος παραµένει αναλλοίωτη. 
 

2. Εγγραφή στο σύστηµα 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε έναν επισκέπτη να εγγραφεί στην 
εφαρµογή. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο επισκέπτης πρέπει να επιλέξει το κουµπί «Εγγραφή» της αρχικής σελίδας 
για να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα εγγραφής. 

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο επισκέπτης αποφασίσει να εγγραφεί στο 
σύστηµα. Για να επιτευχθεί η ενέργεια αυτή, πρέπει να εισάγει τα στοιχεία 
που απαιτούνται στα αντίστοιχα πεδία κειµένου που παρέχονται. Επιλέγοντας 
τη λειτουργία ∆ηµιουργία λογαριασµού, αποθηκεύονται τα στοιχεία στη βάση 
δεδοµένων. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν τα στοιχεία δεν επαληθευτούν ή αν δεν εισαχθεί κάποια από τις 
απαιτούµενες πληροφορίες εκτυπώνονται µηνύµατα σφάλµατος. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, η εγγραφή στην εφαρµογή 
επιτυγχάνεται. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος παραµένει αναλλοίωτη. 
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4.2.2 Περιπτώσεις χρήσης Εγγεγραµµένου χρήστη (Μέλους) 

 

Σχήµα 2: Περιπτώσεις χρήσης Εγγεγραµµένου Χρήστη 
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1. Προβολή προφίλ χρήστη 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η περίπτωση χρήσης επιτρέπει σε έναν εγγεγραµµένο χρήστη της εφαρµογής 
να δει το προφίλ του. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή «Προφίλ» του Μενού ή στο 
username του στη σελίδα welcome.php.  

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Μέσω της σελίδας προφίλ, ο χρήστης µπορεί να δει τα µηνύµατά του, τα 
άτοµα που ακολουθεί και τον ακολουθούν, τις δηµοσιεύσεις του και όσα 
µηνύµατα έχει προσθέσει στα αγαπηµένα, επιλέγοντας τα αντίστοιχα κουµπιά 
που προκαλούν την προβολή των πληροφοριών αυτών. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν τα στοιχεία δεν επαληθευτούν ή αν δεν εισαχθεί κάποια από τις 
απαιτούµενες πληροφορίες εκτυπώνεται ένα µήνυµα σφάλµατος. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, ο χρήστης µπορεί να δει τις 
πληροφορίες προφίλ που επιθυµεί. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος 
παραµένει αναλλοίωτη. 
 

2. Επεξεργασία προφίλ 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Μέσω της συγκεκριµένης περίπτωσης χρήσης, δίνεται η δυνατότητα στο 
χρήστη να επεξεργαστεί το προφίλ του. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ στην επιλογή «Ρυθµίσεις» του Μενού ή στο 
κουµπί «Επεξεργασία Προφίλ» της σελίδας προφίλ.  

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης αποφασίσει να κάνει αλλαγές στο 
προφίλ του. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τα προσωπικά του στοιχεία, τον 
κωδικό, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδροµείου καθώς επίσης και 
την εικόνα προφίλ. Εισάγοντας στα πεδία κειµένου που παρέχονται τα νέα 
δεδοµένα και επιλέγοντας το κουµπί «Αποθήκευση» για κάθε περίπτωση, οι 
αλλαγές λαµβάνουν χώρα. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν τα νέα στοιχεία δεν επαληθευτούν εκτυπώνονται µηνύµατα σφάλµατος. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, η ενηµέρωση των στοιχείων προφίλ 
του χρήστη επιτυγχάνεται και µπορούν να εµφανιστούν όποτε είναι 
απαραίτητο. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος παραµένει αναλλοίωτη. 
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3. Follow / Unfollow Ερευνητή 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η περίπτωση χρήσης παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να ακολουθήσει ή να 
σταµατήσει να ακολουθεί κάποιον άλλον ερευνητή. 

b. Προ-συνθήκες 
Πρέπει να εµφανίζονται στο χρήστη κάποιοι ερευνητές είτε µέσω του 
συστήµατος προτάσεων είτε µέσω της αναζήτησης ή ο χρήστης να πλοηγείται 
σε ένα άλλο προφίλ. 

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Επιλέγοντας το σύνδεσµο follow που ενεργοποιείται δίπλα από κάθε 
ερευνητή, ο χρήστης µπορεί να τον ακολουθήσει για να λαµβάνει τα 
µηνύµατά του στο timeline της αρχικής σελίδας του. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν ο χρήστης ακολουθεί ήδη το συγκεκριµένο ερευνητή, εµφανίζεται ο 
σύνδεσµος unfollow για να λάβει χώρα η αντίστροφη διαδικασία. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, ο χρήστης λαµβάνει τα µηνύµατα του 
ερευνητή που έκανε follow αλλιώς, για την περίπτωση του unfollow, παύει να 
τα δέχεται. 
 

4. Ανάρτηση µηνύµατος 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η συγκεκριµένη περίπτωση χρήσης, επιτρέπει σε ένα χρήστη της εφαρµογής 
να αναρτήσει ένα µήνυµα στο σύστηµα. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο χρήστης πρέπει να προσπελαύνει την αρχική σελίδα του.  

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης αποφασίσει να: 
• γράψει ένα µήνυµα. Συντάσσοντας το επιθυµητό µήνυµα στην περιοχή 

κειµένου της αρχικής του σελίδας και επιλέγοντας το κουµπί «Υποβολή», 
το µήνυµα καταχωρείται.  

• ανεβάσει µια δηµοσίευση. Επιλέγοντας το επιθυµητό αρχείο PDF και 
εισάγοντας στην περιοχή κειµένου λέξεις – κλειδιά που το περιγράφουν και 
έχουν ως πρόθεµα το χαρακτήρα «#», καθίσταται δυνατή η µεταφόρτωση 
του αφού επιλεγεί και πάλι το κουµπί «Υποβολή».  

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
• Αν το µήνυµα είναι µεγαλύτερο από 140 χαρακτήρες δεν καταχωρείται 

ολόκληρο. 
• Αν το αρχείο δεν είναι PDF έως 15ΜΒ ή αν δεν εισαχθούν λέξεις – κλειδιά 

που να το κατηγοριοποιούν, η µεταφόρτωση δεν επιτρέπεται και 
εµφανίζονται µηνύµατα σφάλµατος. 
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e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, το µήνυµα αποθηκεύεται ακέραιο στη 
βάση δεδοµένων και το αρχείο ανεβαίνει στον server, κατηγοριοποιείται και 
ευρετηριοποιείται. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος παραµένει 
αναλλοίωτη. 
 

5. Ενέργειες στα µηνύµατα 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Μέσω της παρούσας περίπτωσης χρήσης, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 
επιτελέσει διάφορες ενέργειες στα µηνύµατα που εµφανίζονται. 

b. Προ-συνθήκες 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να εµφανίζεται κάποιο µήνυµα στο χρήστη.  

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης αποφασίσει να χρησιµοποιήσει 
τις λειτουργίες που παρέχονται σε κάθε µήνυµα. Οι λειτουργίες αυτές είναι η 
διαγραφή του µηνύµατος, η διάδοσή του στους followers του, η προσθήκη 
στα αγαπηµένα και η προβολή όσων το καταχώρησαν στα αγαπηµένα τους. 
Επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσµο ενεργοποιείται η κάθε λειτουργία. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Ανάλογα µε το αν το µήνυµα ανήκει ή όχι στο χρήστη στον οποίο 
προβάλλεται, οι διαθέσιµες επιλογές µεταβάλλονται. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, πραγµατοποιούνται οι επιλεγείσες 
ενέργειες στο µήνυµα. Αλλιώς, η κατάσταση του συστήµατος παραµένει 
αναλλοίωτη. 
 

6. Αναζήτηση 
 
a. Σύντοµη περιγραφή 

Η τελευταία περίπτωση χρήσης, επιτρέπει σε ένα χρήστη της εφαρµογής να 
αναζητήσει ερευνητές ή δηµοσιεύσεις. 

b. Προ-συνθήκες 
Ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει, από οποιαδήποτε σελίδα της 
εφαρµογής, το πεδίο «Αναζήτηση» που βρίσκεται στη γραµµή µενού.  

c. Κύρια ροή γεγονότων  
Η περίπτωση χρήσης ξεκινά όταν ο χρήστης αποφασίσει να αναζητήσει 
κάποιον ερευνητή ή κάποια δηµοσίευση. Για την πρώτη περίπτωση, ο όρος 
αναζήτησης πρέπει να έπεται του χαρακτήρα «@». Όσον αφορά τη δεύτερη 
περίπτωση, η αναζήτηση δηµοσίευσης µπορεί να γίνει βάσει της κατηγορίας 
όπου ανήκει, θέτοντας το χαρακτήρα «#» πριν από αυτήν ή βάσει του 
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κειµένου που περιέχει γράφοντας απλώς τις επιθυµητές λέξεις. Επιλέγοντας το 
κουµπί «Αναζήτηση», αποστέλλεται σχετικό ερώτηµα στη βάση δεδοµένων. 

d. Εναλλακτική ροή γεγονότων 
Αν δεν υπάρχουν στη βάση δεδοµένων οι όροι αναζήτησης που εισήγαγε ο 
χρήστης, εκτυπώνεται µήνυµα σφάλµατος. 

e. Μετά-συνθήκες 
Αν η περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής, ο χρήστης λαµβάνει στα 
αποτελέσµατα τον ερευνητή ή τη δηµοσίευση που αναζήτησε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 

 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος επηρεάζει τη λειτουργικότητα, 
αποτελεσµατικότητα, απόδοση, συντήρηση και επέκταση του καθ’ όλη τη διάρκεια 
ζωής του και για αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο αρχικό στάδιο σχεδίασης 
ώστε το σύστηµα να είναι σωστά δοµηµένο. 

 

5.1 Αρχιτεκτονική Πελάτη - Εξυπηρετητή 

 

Στις εφαρµογές διαδικτύου ήταν ευρέως διαδεδοµένη παλιότερα, η αρχιτεκτονική 
πελάτη - εξυπηρετητή (client – server). Σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική αυτή, ο 
πελάτης στέλνει ένα αίτηµα στον εξυπηρετητή και αυτός του επιστρέφει µια 
απόκριση, την οποία επεξεργάζεται και εµφανίζει στο χρήστη τα αποτελέσµατα. Το 
πρόβληµα µε αυτή την προσέγγιση είναι ότι ο πελάτης, ο web browser δηλαδή, 
αναλαµβάνει την εµφάνιση των δεδοµένων αλλά και την επεξεργασία τους. Αν για 
κάποιο λόγο πρέπει να γίνει αλλαγή στο user interface ή στη λογική του 
προγράµµατος τότε θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά η client εφαρµογή. 

Κατά συνέπεια, για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων στις εφαρµογές 
διαδικτύου, υιοθετήθηκε η αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων (3-Tier Architecture), η 
οποία ακολουθήθηκε και κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του προγραµµατιστικού µέρους 
της διπλωµατικής εργασίας. [12] 

 

5.2 Αρχιτεκτονική Τριών Στρωµάτων 
 

Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική, θεωρείται ότι τα διάφορα τµήµατα ενός 
έργου λογισµικού έχουν διακριτούς ρόλους και εποµένως, η διεπαφή χρήστη, η 
λογική επεξεργασίας των δεδοµένων και η αποθήκευση και πρόσβαση σε αυτά, 
αναπτύσσονται και συντηρούνται ως ανεξάρτητες µονάδες, συνήθως σε ξεχωριστές 
πλατφόρµες. Η διαίρεση της εφαρµογής σε στρώµατα, βοηθάει στο να γίνει διάκριση 
µεταξύ των διαφορετικών ειδών ενεργειών που εκτελούνται από τα τµήµατα αυτά. 

Η αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων, αποτελείται από τα ακόλουθα συστατικά: 

1. Στρώµα παρουσίασης (Presentation Tier) 

2. Στρώµα επεξεργασίας (Business Logic Tier) 

3. Στρώµα δεδοµένων (Data Tier) 
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Στρώµα Παρουσίασης 

Το στρώµα παρουσίασης είναι στην ουσία το user interface, ό,τι δηλαδή  εµφανίζεται 
στο χρήστη. Σε µια συνηθισµένη web-εφαρµογή, αποτελείται από έναν web browser 
ο οποίος εκτελείται στον υπολογιστή του πελάτη και ο οποίος χειρίζεται την 
παρουσίαση χρησιµοποιώντας HTML, CSS, JavaScript.  

Λειτουργίες 

• Συλλογή πληροφοριών από τον χρήστη 

• Αποστολή πληροφορίας προς το Business Logic tier για επεξεργασία 

• Λήψη αποτελεσµάτων από το Business Logic tier 

• Παρουσίαση των αποτελεσµάτων στον χρήστη 

 

Στρώµα επεξεργασίας 

Όλη η λογική της εφαρµογής και η επεξεργασία που πρέπει να γίνει στα δεδοµένα, 
υλοποιείται σε αυτό το ενδιάµεσο στρώµα. Ουσιαστικά αποτελεί τον «εγκέφαλο» της 
εφαρµογής καθώς διαχειρίζεται τα δεδοµένα και περιέχει γενικά τους κανόνες που 
διέπουν την εφαρµογή. Εκτελείται σε έναν τερµατικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) 
ή σε κάποιον server εφαρµογών 

 

Λειτουργίες 

• Λήψη πληροφορίας από το Presentation tier 

• Επεξεργασία και εξακρίβωση πληροφορίας που λαµβάνεται από το 
Presentation tier 

• Επικοινωνία µε το Data tier για την εκτέλεση διεργασιών στα δεδοµένα 

• Επιστροφή αποτελεσµάτων στο Presentation tier 

 

Στρώµα δεδοµένων 

Αποτελεί τον χώρο στον οποίο αποθηκεύονται τελικά τα δεδοµένα. Το συγκεκριµένο 
στρώµα είναι στην ουσία το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων όπως η 
MySQL, η Access, SQL Server, Oracle. Αυτό χειρίζεται αποκλειστικά την 
αποθήκευση και την ανάκτηση των πληροφοριών και διατηρεί τα δεδοµένα 
ανεξάρτητα από τη λογική της εφαρµογής και την παρουσίασή της. Εκτελείται σε 
κάποιον database server ή κεντρική µονάδα Η/Υ. 
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Λειτουργίες 

• Παρέχει δυνατότητες για αποθήκευση, ανάγνωση, ενηµέρωση και διαγραφή 
(CRUD) επί των δεδοµένων του συστήµατος καθώς επίσης και για αναζήτησή 
τους. 

• Ακεραιότητα στα δεδοµένα 

• Ανεµπόδιστη και γρήγορη πρόσβαση στα δεδοµένα  

[8], [21] 

Στην παρακάτω εικόνα αναπαρίσταται γραφικά ένα σύστηµα 3 στρωµάτων.  

 

Εικόνα 12: Γραφική αναπαράσταση συστήµατος τριών επιπέδων  
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture#Three-tier_architecture 

 
5.2.1 Πλεονεκτήµατα αρχιτεκτονικής 3-tier 

Η χρήση της αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα 
κάποια από τα οποία παρατίθενται ακολούθως: 

� ∆ιευκολύνει τη δηµιουργία ενός συστήµατος που υποστηρίζει 
επαναχρησιµοποίηση των συστατικών του. 
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� Αποµακρύνει ένα µεγάλο µέρος του κώδικα από τον πελάτη και τον τοποθετεί 
στον εξυπηρετητή. 

� Αποµονώνει την τεχνολογία βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιείται για την 
εφαρµογή του τελικού στρώµατος. Έτσι, η αναβάθµιση σε κάποια άλλη βάση 
δεδοµένων καθίσταται απλή διαδικασία. 

� Μεγιστοποιεί τη δυνατότητα συντήρησης του κώδικα. 
� Οριοθετεί σαφώς τις περιοχές όπου πρέπει να εισαχθεί µια συγκεκριµένη 

τεχνολογία ή να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν τη σχεδίαση της 
εφαρµογής.  [12], [14] 

 
5.3 Αρχιτεκτονική σχεδίαση της εφαρµογής 
 

Για τη σχεδίαση της εφαρµογής, έγινε ο καταµερισµός της σε επιµέρους τµήµατα 
σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική τριών στρωµάτων που περιγράφηκε στις 
προηγούµενες σελίδες. Κατά συνέπεια, στο στρώµα παρουσίασης αντιστοιχούν τα 
αρχεία που αναλαµβάνουν τη δηµιουργία του user interface, δηλαδή όλα τα αρχεία 
που περιέχουν κανόνες CSS και οι PHP σελίδες που περιέχουν HTML κώδικα. Όσον 
αφορά το στρώµα επεξεργασίας, αντιστοιχούν σε αυτό τα αρχεία που περιέχουν 
κώδικα PHP µέσω του οποίου γίνεται λειτουργική η εφαρµογή και καθίσταται εφικτή 
η παροχή διαφόρων δυνατοτήτων στους χρήστες της, ενώ στο στρώµα δεδοµένων, η 
βάση δεδοµένων MySQL όπου φιλοξενείται το σύνολο των δεδοµένων της 
εφαρµογής. 

5.3.1 Σχεδίαση του User Interface 

Για την άρτια οπτική απεικόνιση της εφαρµογής στους χρήστες, δηµιουργήθηκε από 
µηδενική βάση ένα νέο layout κάνοντας χρήση των Cascading Style Sheets (CSS) 
[3],[4]. Έπειτα από κάποια προσχέδια, αποφασίστηκε το layout αυτό να αποτελείται 
από 2 στήλες, έτσι ώστε στην αριστερή να εµφανίζονται οι πληροφορίες που αφορούν 
το χρήστη και να του δίνεται η δυνατότητα να επιτελεί διάφορες ενέργειες και η δεξιά 
να φιλοξενεί το κυρίως περιεχόµενο, είτε αυτό είναι τα µηνύµατα που θα λαµβάνει 
από τους χρήστες που ακολουθεί (timeline) είτε τα αποτελέσµατα των ενεργειών που 
εκτελεί. Για τη δηµιουργία του, έγινε εκτενής χρήση της ετικέτας <div> της HTML. 
Η ετικέτα αυτή ορίζει ένα τµήµα στο HTML έγγραφο όπου οµαδοποιούνται τα 
περιεχόµενα που βρίσκονται µέσα στις ετικέτες <div>...</div>  ώστε να µπορούµε να 
αποδίδουµε σε αυτό ένα ενιαίο στυλ. Στην εφαρµογή, χρησιµοποιούνται τρεις 
παραλλαγές του συγκεκριµένου layout, η βασική του δοµή όµως παραµένει η ίδια. 

� index.php 

Η αρχική σελίδα της εφαρµογής, η index.php, έχει τη µορφή που παρουσιάζεται στην 
Εικόνα 2. 

Αρχικά, χρησιµοποιείται η ετικέτα <div> της HTML για να ορίσει ένα container το 
οποίο θα περικλείει όλα τα επιµέρους στοιχεία της σελίδας.  
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1. Και πάλι µέσω της <div>, ορίζεται η περιοχή header στην οποία εµφανίζεται 
το λογότυπο της εφαρµογής καθώς επίσης και το motto της. 

Έπειτα δηµιουργείται το divider µέσα στο οποίο θα εµφανίζεται το κυρίως 
περιεχόµενο της αρχικής σελίδας. Σε αυτό, ορίζονται δύο ακόµα περιοχές: 

2. η αριστερή, appInfo, η οποία παρέχει στο χρήστη πληροφορίες για την 
εφαρµογή. 

3. η δεξιά, loginForm, που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εισέλθει στο 
σύστηµα εισάγοντας το username και password του. 

4. Τέλος, κάνοντας χρήση και πάλι της ετικέτας <div>, δηµιουργείται η περιοχή 
footer, µέσω της οποίας µπορεί ο χρήστης να εγγραφεί στο σύστηµα. 

 

Εικόνα 13: Layout της σελίδας index.php 

� welcome.php 

Η σελίδα welcome.php, είναι η βασική σελίδα της εφαρµογής, καθώς σε αυτήν ο 
χρήστης µπορεί να συντάξει τα δικά του µηνύµατα και να λάβει τα µηνύµατα όσων 
ακολουθεί. Η σχεδίαση αυτής της σελίδας διαφοροποιείται σε σχέση µε την 
index.php καθώς πρέπει να προστεθούν πολλά νέα συστατικά στοιχεία, τα οποία θα 
βοηθούν το χρήστη να κάνει αποτελεσµατική χρήση της εφαρµογής. 

Και πάλι, χρησιµοποιείται ένα container για να περικλείει όλα αυτά τα στοιχεία. 
Όµως λαµβάνουν χώρα οι παρακάτω αλλαγές: 

1. Στο header, αντικαθίσταται το λογότυπο από µια γραµµή µενού, η οποία 
προσφέρει νέες δυνατότητες στο χρήστη. 

Στο αριστερό divider, ορίζονται µέσω της ετικέτας <div> οι παρακάτω νέες περιοχές. 

- motto 
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2. Προσωπικά στοιχεία χρήστη: Τµήµα στο οποίο εµφανίζεται η φωτογραφία και 
το όνοµα του χρήστη, µαζί µε τις σύντοµες βιογραφικές πληροφορίες που 
εισήγαγε κατά την εγγραφή του. Επιπλέον, στο κάτω µέρος της περιοχής 
αυτής, παρουσιάζονται κάποια στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τη χρήση της 
εφαρµογής. 

3. Προστάσεις ερευνητών: Περιοχή στην οποία εµφανίζονται οι ερευνητές που 
το σύστηµα προτείνει ως όµοιους στο χρήστη. 

4. Προτάσεις δηµοσιεύσεων: Τµήµα όπου εµφανίζονται οι δηµοσιεύσεις που το 
σύστηµα προτείνει στο χρήστη ως ενδιαφέρουσες. 

5. Κατηγορίες στον κλάδο: Μια ακόµη περιοχή η οποία περικλείει όλες τις 
λέξεις – κλειδιά στις οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί οι δηµοσιεύσεις ενός 
κλάδου.  

 

Εικόνα 14: Layout της σελίδας welcome.php 

Logo 
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Όσον αφορά το δεξί divider, ορίζονται µέσω της ετικέτας <div> οι ακόλουθες νέες 
περιοχές. 

6. Περιοχή προσθήκης µηνύµατος: Στο textarea το οποίο περιέχει, µπορεί κάθε 
χρήστης να εισάγει το µήνυµά του και επιπλέον, µέσω του πεδίου αναζήτησης 
αρχείων, δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει ένα αρχείο PDF για να 
µεταφορτώσει στο σύστηµα. 

7. Περιοχή ανάκτησης µηνυµάτων: Αποτελεί το timeline του χρήστη, το τµήµα 
της σελίδας όπου συγκεντρώνονται όλα τα µηνύµατα που εκπέµπουν οι 
ερευνητές που ακολουθεί και εµφανίζονται µε φθίνουσα χρονολογική σειρά. 

8. Τέλος, αµέσως µετά το container <div>, έπεται ο footer, όπου εµφανίζονται 
πληροφορίες σχετικές µε τη δηµιουργία της εφαρµογής. 

Στην Εικόνα 3, παρουσιάζεται το layout της σελίδας welcome.php. 

 

� profile.php 

Στη σελίδα profile.php, εµφανίζονται οι πληροφορίες προφίλ ενός χρήστη. Η διάταξή 
της είναι παρόµοια µε αυτήν της welcome.php. ∆ηλαδή, 

1. Εξακολουθεί να εµφανίζεται η γραµµή µενού στην περιοχή header. 
2. Στο divider αριστερά, περιλαµβάνεται και πάλι το τµήµα µε τα προσωπικά 

στοιχεία του χρήστη, όµως τα στατιστικά στοιχεία που υπήρχαν στην 
περίπτωση της welcome.php, αντικαθίστανται από ένα κουµπί µέσω του 
οποίου ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην σελίδα επεξεργασίας 
προφίλ. 

3. Επιπλέον, τα υπόλοιπα τµήµατα των προτάσεων και των topics που υπήρχαν, 
δίνουν τη θέση τους σε µια περιοχή από όπου ο χρήστης µπορεί να 
πραγµατοποιήσει συγκεκριµένες ενέργειες επιλέγοντας τα αντίστοιχα 
κουµπιά. 

4. Στο δεξί divider, οριοθετείται η περιοχή στην οποία εµφανίζονται τα 
αποτελέσµατα των ενεργειών που θέτει σε λειτουργία ο χρήστης. 

5. Και σε αυτήν την περίπτωση, έπεται ο footer, όπου εµφανίζονται 
πληροφορίες σχετικές µε τη δηµιουργία της εφαρµογής. 

Στην εικόνα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η σελίδα profile.php. 
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Εικόνα 15: Layout της σελίδας profile.php 

 

Για τη µορφοποίηση όλων αυτών των περιοχών, χρησιµοποιήθηκαν ιδιότητες της 
CSS2 και CSS3 έτσι ώστε η τελική εµφάνιση της εφαρµογής που θα δέχεται µέσω 
του browser του ο χρήστης να είναι σύγχρονη και άρτια από αισθητικής πλευράς. 
Όλος ο κώδικας CSS που ήταν απαραίτητος, τοποθετήθηκε σε ξεχωριστά αρχεία του 
τύπου .css, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διαχωρισµός της εµφάνισης από το 
περιεχόµενο. Τα αρχεία που δηµιουργήθηκαν για το σκοπό αυτό είναι τα εξής: 

• autocomplete_styles.css: Στυλ που εφαρµόζεται στο πλαίσιο που εµφανίζεται 
κατά τη λειτουργία της αυτόµατης συµπλήρωσης στην Αναζήτηση. 

• log_registration.css: Το αρχείο αυτό, περιέχει τον απαραίτητο κώδικα για τη 
µορφοποίηση της αρχικής σελίδας και της σελίδας εγγραφής. 

• menu_style.css: Στο συγκεκριµένο αρχείο υπάρχει ο κώδικας για τη 
µορφοποίηση του µενού. 

• profile_styles.css: Περιλαµβάνει τους απαραίτητους κανόνες για την 
τροποποίηση της εµφάνισης της σελίδας προφίλ του χρήστη. 

• reset.css: Αρχείο που επαναφέρει το στυλ όλων των στοιχείων HTML στις 
αρχικές τους τιµές. 

• welcome_styles.css: Tο συγκεκριµένο αρχείο περιέχει τον απαραίτητο κώδικα 
για τη µορφοποίηση της σελίδας welcome.php. 

 

 

 

Logo 
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5.3.2 ∆ιάρθρωση του κώδικα  

Για την υλοποίηση των διαφόρων λειτουργιών της εφαρµογής, δηµιουργήθηκαν 
αρχεία τα οποία περιέχουν τον απαραίτητο κώδικα PHP που καθιστά δυνατή την 
παροχή δυναµικού περιεχοµένου στους χρήστες και θέτουν σε εφαρµογή τη λογική 
του συστήµατος. Κάθε ένα είναι υπεύθυνο για την πραγµατοποίηση µιας ξεχωριστής 
λειτουργίας. Το σύνολο των αρχείων αυτών παρουσιάζεται ακολούθως. 

• action.php: Σελίδα η οποία χρησιµοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει µια από 
τις λειτουργίες follow, unfollow ή block για κάποιον άλλο χρήστη και µέσω 
της οποίας αυτές πραγµατοποιούνται. 

• actions-on-post.php: Στο αρχείο αυτό, περιλαµβάνεται ο κώδικας που εκτελεί 
τις επιλεγείσες από το χρήστη λειτουργίες στα µηνύµατα. 

• add-photo.php: Περιέχει τον απαιτούµενο κώδικα για την µεταφόρτωση µιας 
εικόνας προφίλ. 

• add-post.php: Περιέχει όλες τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να λάβουν 
χώρα, έτσι ώστε να ανέβει επιτυχώς στο σύστηµα ένα post ή ένα paper. 

• appvars.php: Αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι σταθερές που 
χρησιµοποιούνται στην εφαρµογή. 

• change-email.php: Στη συγκεκριµένη σελίδα, εκτελούνται όλες οι διαδικασίες 
που είναι απαραίτητες για την αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του 
χρήστη. 

• change-password.php: Περιέχει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την 
αλλαγή του κωδικού. 

• change-userinfo.php:  Στη σελίδα αυτή, βρίσκεται ο κώδικας που είναι 
υπεύθυνος για τις αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία του χρήστη. 

• dbconnection.php: Αρχείο που περιέχει τις µεταβλητές και τον κώδικα για τη 
σύνδεση µε τη βάση δεδοµένων. 

• edit-photo.php: Αρχείο, µέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η επεξεργασία 
της εικόνας που ανεβάζει στο σύστηµα ο χρήστης. 

• functions.php: Το συγκεκριµένο αρχείο περιέχει το µεγαλύτερο τµήµα των 
συναρτήσεων που χρησιµοποιούνται από την εφαρµογή. 

• index.php: Η αρχική σελίδα της εφαρµογής.  
• jaccard-test.php: Μέσω του αρχείου αυτού, γίνεται κλήση στις συναρτήσεις 

που είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία προτάσεων. 
• logout.php: Περιέχει τον κώδικα που εκτελεί την αποσύνδεση του χρήστη από 

το σύστηµα. 

• members.php: Χρησιµοποιείται για την προβολή των χρηστών της εφαρµογής 
που έχουν κάνει Spread ή έχουν προσθέσει στα αγαπηµένα τους ένα µήνυµα. 

• profile.php: Η σελίδα προφίλ του χρήστη. 

• profile-edit.php: Η σελίδα στην οποία µεταφέρεται ο χρήστης αν επιθυµεί να 
πραγµατοποιήσει αλλαγές στο προφίλ του. 
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• registration.php: Αποτελεί τη σελίδα που παρέχει τη δυνατότητα σε έναν 
επισκέπτη της εφαρµογής να εγγραφεί στο σύστηµα. 

• results.php: Το συγκεκριµένο αρχείο, περιέχει όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
που πρέπει να λάβουν χώρα για να εµφανιστούν στο χρήστη τα αποτελέσµατα 
της αναζήτησης που διεξήγαγε. 

• rpc.php: Το αρχείο αυτό, είναι υπεύθυνο για την επιλογή των κατάλληλων 
συναρτήσεων και την αποστολή δεδοµένων κατά  τη λειτουργία της 
αυτόµατης συµπλήρωσης στο πεδίο αναζήτησης. Καλείται µέσω javascript. 

• validate.php: Περιλαµβάνει συναρτήσεις ελέγχου των δεδοµένων που 
εισάγονται από έναν επισκέπτη της εφαρµογής κατά την εγγραφή του. 

• welcome.php: Αποτελεί την κύρια σελίδα της εφαρµογής. Είναι η σελίδα η 
οποία περιλαµβάνει το timeline του χρήστη, τη δυνατότητα προσθήκης 
µηνύµατος και paper και προτείνει σε αυτόν ενδιαφέρουσες, ενδεχοµένως, 
δηµοσιεύσεις και ερευνητές, σύµφωνα µε το ιστορικό του. 

 

5.3.3 Σχεδίαση Βάσης ∆εδοµένων 

Για την αποθήκευση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η MySQL όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Μέσω της εφαρµογής phpMyAdmin, δηµιουργήθηκε η βάση δεδοµένων 
sciencesquare, στην οποία αποδόθηκε collation: utf8_unicode_ci και MySQL 
Connection Collation επίσης utf8_unicode_ci για την υποστήριξη των ελληνικών 
καθώς επίσης και των υπόλοιπων Unicode χαρακτήρων. Στη συνέχεια, 
δηµιουργήθηκαν οι πίνακες που θα αποθηκεύουν τα δεδοµένα, οι οποίοι 
παρουσιάζονται αµέσως παρακάτω. 

Συνολικά, δηµιουργήθηκαν 13 πίνακες: 

• members: Πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται τα προσωπικά στοιχεία των 
µελών της εφαρµογής.  

• followed: Πίνακας που χρησιµοποιείται για να καθίσταται γνωστό ποιους 
άλλους ερευνητές ακολουθεί ένας χρήστης. 

• posts: Στον πίνακα αυτό αποθηκεύονται τα µηνύµατα των χρηστών. 
• papers: Περιλαµβάνει τις πληροφορίες για τις δηµοσιεύσεις που ανεβάζουν οι 

χρήστες στην εφαρµογή. 

• spreads: Πίνακας στον οποίο αποθηκεύονται τα στοιχεία για ένα µήνυµα που 
διαδίδεται µέσω της λειτουργίας Spread. 

• favorites: Πίνακας όπου αποθηκεύονται, αντίστοιχα, οι πληροφορίες για ένα 
µήνυµα που έχει προστεθεί στα αγαπηµένα µέσω της λειτουργίας Favorite. 

• member_photo: Περιέχει πληροφορίες για τις εικόνες προφίλ που ανεβάζουν 
οι χρήστες. 

• paper_keywords: Στον συγκεκριµένο πίνακα, αποθηκεύονται τα µοναδικά 
keywords στα οποία κατηγοριοποιούν τις δηµοσιεύσεις οι χρήστες. 

• scientific_area: Περιέχει τους κλάδους που µπορεί να ανήκει ένας χρήστης.  
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• search_document: Πίνακας στον οποίο αποθηκεύεται το όνοµα κάθε αρχείου 
που ευρετηριοποιείται. 

• search_term: Ο πίνακας αυτός, περιέχει τις λέξεις που εξάγονται από κάθε 
αρχείο που µεταφορτώνουν οι χρήστες. 

• search_index: Συνδέει τους όρους από τον search_term µε το κάθε αρχείο από 
τον search_document. 

• search_stop_word: Στον συγκεκριµένο πίνακα περιλαµβάνονται λέξεις που 
δεν πρέπει να καταχωρηθούν στο ευρετήριο. 

 

members 

member_id: Αυτόµατη Αρίθµηση bio: varchar [120] 

username: varchar [50] university: varchar [80] 

password: varchar [40] location: varchar [40] 

firstname: varchar [30] website: varchar [60] 

lastname: varchar [40] registrationdate: datetime 

email: varchar [40] status: enum('inactive','active') 

area_id: int [11]  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

followed 

member_id: int [11] 

follower_id: int [11] 

member_photo 

photo_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

member_id: int [11] 

name: varchar [255] 

type: varchar [50] MIME: text/plain 

size:  int [11] 

data_path:  varchar [255] 

upload_date:  datetime 

posts 

post_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

member_id: int [11] 

post_body:  varchar [140] 

post_date:  datetime 

is_spread:  tinyint[1] paper_keywords 

keyword_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

keyword:  varchar [255] 

area_id:  int [11] 

papers 

paper_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

member_id: int [11] 

name: varchar [255] 

keyword: varchar [255] 

area_id: int [11] 

type: varchar [50] MIME: text/plain 

size:  int [11] 

data_path:  varchar [255] 

upload_date:  datetime 

scientific_area 

area_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

area_name :  varchar [50] 
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search_document 

document_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

document_name:  varchar [255] 

spreads 

spread_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

post_id: int [11] 

post_by_member :  int [11] 

new_post_id:  int [11] 

spread_by_member:  int [11] 

spread_date:  datetime 

search_term 

term_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

term_value :  varchar [255] 

search_index 

term_id:  int [10] 

document_id:   int [10] 

offset:  int [10] 

favorites 

favorite_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

post_id:  int [11] 

member_id:  int [11] 

favorite:  tinyint [1] 

date_favorited:  datetime 

search_stop_word 

stop_word_id:  Αυτόµατη Αρίθµηση 

term_value:  varchar [50] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ανάπτυξη της Εφαρµογής 
 

Βάσει των περιπτώσεων χρήσης που καταγράφηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο, η 
εφαρµογή διαιρείται σε επιµέρους τµήµατα καθένα από τα οποία επιτελεί ξεχωριστές 
λειτουργίες. Η υλοποίηση των λειτουργιών αυτών προγραµµατιστικά, έγινε 
ξεχωριστά για κάθε µια περίπτωση χρήσης. Στις ενότητες που ακολουθούν, γίνεται 
µια αναλυτική περιγραφή των λειτουργιών του συστήµατος, όπως αυτές 
αναπτύχθηκαν προγραµµατιστικά. 

6.1 Εγγραφή και σύνδεση επισκέπτη 

 

Ένας επισκέπτης της εφαρµογής, έχει πρόσβαση µόνο στην αρχική της σελίδα, την 
index.php. Σε καµία άλλη σελίδα δεν επιτρέπεται η προσπέλαση αν, πρωτίστως, δεν 
ταυτοποιηθεί ως χρήστης και κατά συνέπεια, παρουσιάζεται σε αυτόν απαγορευτικό 
µήνυµα. Η ταυτοποίηση πραγµατοποιείται µέσω των ελέγχων SESSION που 
διενεργούνται σε κάθε αρχείο php που χρησιµοποιείται. Ένα SESSION, επιτρέπει τη 
διατήρηση πληροφοριών σύνδεσης από σελίδα σε σελίδα.  

Έτσι, στην index.php, που είναι προσπελάσιµη από τους επισκέπτες, παρέχονται 
κάποιες συνοπτικές πληροφορίες για το σκοπό και το ρόλο που επιτελεί η εν λόγω 
εφαρµογή ως κοινωνικό δίκτυο. Εκτός όµως αυτών των πληροφοριών, µέσω της 
συγκεκριµένης σελίδας, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να πράξει δύο ενέργειες: 

• Σύνδεση στην εφαρµογή, αν είναι ήδη εγγεγραµµένος και έχει το δικό του 
προσωπικό λογαριασµό. 

• Εγγραφή στην εφαρµογή, για να αποκτήσει λογαριασµό, µε τον οποίο θα 
µπορεί να πλοηγείται στις σελίδες της και θα γίνουν διαθέσιµες διάφορες 
λειτουργίες που προσφέρονται µόνο στα µέλη. 

6.1.1 Σύνδεση επισκέπτη 

Όταν ένας επισκέπτης της εφαρµογής έχει ήδη προσωπικό λογαριασµό, µπορεί να 
χρησιµοποιήσει το username του και το password για να εισέλθει στο σύστηµα και να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διατίθενται. Συνεπώς, στην αρχική σελίδα, στα πεδία 
κειµένου «Όνοµα χρήστη» και «Κωδικός πρόσβασης» µπορεί να εισάγει τις 
αντίστοιχες πληροφορίες. Το αίτηµά του για να συνδεθεί, υποβάλλεται επιλέγοντας 
µε το ποντίκι το κουµπί «Σύνδεση». Πρώτα από όλα όµως, εξετάζεται κατά πόσο και 
τα δύο πεδία περιέχουν πληροφορίες και επιπλέον, µέσω ερωτήµατος SQL, 
διερευνάται το αν ταυτίζονται. Μόλις διαπιστωθεί η ορθότητα των δεδοµένων αυτών, 
ο χρήστης εισέρχεται στο σύστηµα αποκτώντας πρόσβαση στη σελίδα welcome.php. 
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∆ιαφορετικά, η είσοδος δεν επιτρέπεται και εµφανίζεται για κάθε περίπτωση µήνυµα 
σφάλµατος. 

6.1.2 Εγγραφή επισκέπτη 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, ο επισκέπτης της εφαρµογής έχει τη 
δυνατότητα να δηµιουργήσει ένα προσωπικό λογαριασµό στο σύστηµα, µέσω του 
οποίου θα µπορεί να βρίσκει και να ακολουθεί άλλους χρήστες, να υποβάλλει και να 
λαµβάνει µηνύµατα, να ανεβάζει αλλά και να αναζητεί δηµοσιεύσεις. Αυτό 
καθίσταται εφικτό µε την επιλογή «Εγγραφή», η οποία εµφανίζει τη σελίδα 
registration.php, όπου ο επισκέπτης µπορεί να εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία και 
να αποκτήσει µε τον τρόπο αυτό, το δικό του λογαριασµό. 

Αναλυτικότερα, ζητείται από τον επισκέπτη να καταχωρήσει τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Όνοµα: Το πραγµατικό όνοµα του επισκέπτη. 
• Επώνυµο: Το πραγµατικό του επώνυµο.  

• Email: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που χρησιµοποιεί. 
• Επαλήθευση email: Η ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για λόγους 

επαλήθευσης. 
• Όνοµα χρήστη: Ένα ψευδώνυµο που θα επιλέξει ο επισκέπτης και θα 

χρησιµοποιείται για τη σύνδεση στην εφαρµογή καθώς επίσης και για την 
πλοήγηση σε αυτή. 

• Κωδικός πρόσβασης: Ένας κωδικός, τουλάχιστον 6 χαρακτήρων, που σε 
συνδυασµό µε το όνοµα χρήστη, θα επιτρέπει την πρόσβαση στο σύστηµα.  

• Επαλήθευση κωδικού: Ο ίδιος κωδικός, ο οποίος πρέπει να εισαχθεί ακόµη µια 
φορά για λόγους επαλήθευσης.  

• Κλάδος: Ο επιστηµονικός κλάδος στον οποίο ανήκει ο επισκέπτης, τον οποίο 
µπορεί να επιλέξει από την αναπτυσσόµενη λίστα που παρέχεται. 

• Σύντοµο βιογραφικό: Συνοπτικές πληροφορίες που αφορούν τον επισκέπτη. Η 
εισαγωγή τους είναι προαιρετική. 

Η υποβολή της φόρµας αυτής, πραγµατοποιείται µέσω του κουµπιού «∆ηµιουργία 
λογαριασµού». Σε περίπτωση που γίνει υποβολή, τα στοιχεία αυτά δεν 
καταχωρούνται άµεσα στη βάση δεδοµένων. Απεναντίας, ελέγχονται πρώτα για την 
πληρότητα και ορθότητά τους. Κατά συνέπεια, ενεργοποιείται µια σειρά ελέγχων οι 
οποίοι περιγράφονται στην παρακάτω υποενότητα. 

6.1.3 Επικύρωση εγγραφής 

Καταρχάς, απαραίτητη προϋπόθεση για να δηµιουργηθεί ένας νέος λογαριασµός, 
είναι ο επισκέπτης να συµπληρώσει όλα τα πεδία που εµφανίζονται στη σελίδα 
registration.php, εκτός από το «Σύντοµο βιογραφικό», του οποίου η συµπλήρωση 
είναι προαιρετική. Εποµένως, εξετάζεται αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία περιέχουν 
πληροφορίες. Αν κάποιο από αυτά είναι κενό, παρουσιάζεται µήνυµα σφάλµατος. Αν 
όχι, πραγµατοποιούνται και επιπλέον έλεγχοι. 
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Κατά συνέπεια, σε δεύτερη φάση, διερευνάται το αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου είναι έγκυρη. Ο συγκεκριµένος έλεγχος, επιτελείται µέσω της 
συνάρτησης validate_email($email), όπου χρησιµοποιώντας µια κανονική έκφραση 
αναγνωρίζονται πιθανά σφάλµατα στη διεύθυνση αυτή. Αν το e-mail δεν είναι 
έγκυρο, επιστρέφεται στο χρήστη µήνυµα σφάλµατος αλλιώς, ελέγχεται σε επόµενο 
βήµα αν ταυτίζονται και οι δύο διευθύνσεις e-mail που έχουν πληκτρολογηθεί. Στην 
περίπτωση που δεν ταυτίζονται, προβάλλεται πάλι µήνυµα σφάλµατος, εναλλακτικά, 
συνεχίζεται η διαδικασία των ελέγχων. 

Έπειτα, εξετάζεται αν το όνοµα χρήστη που εισήχθηκε έχει ήδη δεσµευτεί από 
κάποιον άλλο χρήστη. Το γεγονός αυτό µπορεί να διαπιστωθεί µε κλήση της 
συνάρτησης username_exists($username), που αποστέλλει σχετικό ερώτηµα στον 
πίνακα members της βάσης δεδοµένων. Αν επιστραφεί true, σηµαίνει ότι το username 
που επέλεξε ο χρήστης χρησιµοποιείται και εµφανίζεται µήνυµα σφάλµατος. 
∆ιαφορετικά, αν και το µήκος του είναι µεταξύ 2 και 30 χαρακτήρων γίνεται 
µετάβαση στον επόµενο έλεγχο. 

Στη συνέχεια, ελέγχεται ο κωδικός πρόσβασης. Ένας κωδικός πρόσβασης πρέπει να 
αποτελείται από 6 χαρακτήρες τουλάχιστον, έτσι ώστε να παρέχεται µεγαλύτερη 
ασφάλεια. Κατά συνέπεια, αν το µήκος του δεν είναι µεταξύ 6 και 40 χαρακτήρων, ο 
επισκέπτης ενηµερώνεται µε κατάλληλο µήνυµα σφάλµατος. Εναλλακτικά, ο κωδικός 
γίνεται αποδεκτός και ακολούθως εξετάζεται αν ταυτίζεται µε το δεύτερο κωδικό που 
πληκτρολογήθηκε. Αν η συνθήκη είναι ψευδής, παρουσιάζεται σχετικό µήνυµα 
σφάλµατος. Στην αντίθετη περίπτωση, και δεδοµένου ότι όλα τα υπόλοιπα 
υποχρεωτικά πεδία έχουν συµπληρωθεί, οι πληροφορίες καταχωρούνται στον πίνακα 
members της βάσης δεδοµένων µέσω ερωτήµατος SQL.  

Αν η καταχώρηση είναι επιτυχής, το username του χρήστη αποθηκεύεται σε µια 
µεταβλητή SESSION ούτως ώστε να παραµείνει συνδεδεµένος στο σύστηµα µέχρι να 
επιλέξει ο ίδιος να αποσυνδεθεί. Επιπλέον, ο χρήστης ενηµερώνεται για την επιτυχή 
έκβαση της διαδικασίας και προτρέπεται να συνεχίσει την πλοήγησή του στην 
εφαρµογή κάνοντας απλώς κλικ στο σύνδεσµο «Συνέχεια» που τον προωθεί στη 
σελίδα welcome.php. Αυτή είναι η κύρια σελίδα της εφαρµογής, η οποία 
περιλαµβάνει εκτός των άλλων χαρακτηριστικών, το timeline του χρήστη και τη 
δυνατότητα εκποµπής σύντοµων µηνυµάτων. 

Κατά αυτόν τον τρόπο, ο επισκέπτης εγγράφεται στο σύστηµα αποκτώντας δικό του 
λογαριασµό και παράλληλα πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες της εφαρµογής. 

Στην περίπτωση που ένας χρήστης αποκτήσει, µε κάποιον τρόπο, πρόσβαση στη 
σελίδα registration.php ενώ είναι ήδη συνδεδεµένος στο σύστηµα, η φόρµα εγγραφής 
δεν εµφανίζεται. Αντικαθίσταται όµως από ένα ενηµερωτικό µήνυµα που τον 
προτρέπει να επιστρέψει στην αρχική του σελίδα. 



51 

 

6.2 Προβολή προφίλ χρήστη 

 

Η πρώτη σελίδα που προβάλλεται στο χρήστη όταν συνδεθεί µε το username του στο 
σύστηµα, είναι η welcome.php. Σε αυτήν εµφανίζεται µια περιοχή εισαγωγής 
κειµένου για να καταχωρεί µηνύµατα, ανακτώνται και παρουσιάζονται, 
συγκεντρωτικά, όλα τα µηνύµατα των ερευνητών που αυτός ακολουθεί και επίσης, 
γίνονται προτάσεις για άλλους ερευνητές και δηµοσιεύσεις που ενδεχοµένως τον 
ενδιαφέρουν. Στο χρήστη όµως παρέχεται και η δυνατότητα προβολής του προφίλ 
του. Η δυνατότητα δηλαδή να δει πληροφορίες για τον εαυτό του και τη 
δραστηριότητά του στο σύστηµα, από την εγγραφή του µέχρι τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή.  

Η πρόσβαση στο προφίλ του, µπορεί να επιτευχθεί µε πολλούς τρόπους: 

• Επιλέγοντας µε το ποντίκι το username του από την περιοχή µε τις βασικές 
πληροφορίες που τον αφορούν, στο πάνω αριστερά τµήµα της σελίδας 
welcome.php. 

• Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Προφίλ» του Μενού που βρίσκεται στην 
κορυφή κάθε σελίδας. 

• Επιλέγοντας το σύνδεσµο µε το όνοµά του που εµφανίζεται σε κάθε σχόλιό 
του. 

• Εισάγοντας στο πεδίο «Αναζήτηση» το χαρακτήρα «@» και έπειτα το 
username του αναζητώντας τον εαυτό του, και στο αποτέλεσµα που θα 
προκύψει, κάνοντας ξανά κλικ στο όνοµά του. 

Από τη στιγµή που ο χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ του, µπορεί να 
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες: 

1. Προβολή µηνυµάτων 
2. Προβολή ερευνητών που ακολουθεί 
3. Προβολή ερευνητών που τον ακολουθούν (followers) 
4. Προβολή δηµοσιεύσεων 
5. Προβολή αγαπηµένων 

6.2.1 Προβολή µηνυµάτων 

Η συγκεκριµένη επιλογή, εµφανίζει όλα τα µηνύµατα που έχει γράψει ο χρήστης. 
Αποτελεί την default επιλογή, οπότε ενεργοποιείται άµεσα όταν ο χρήστης κάνει 
προβολή του προφίλ του, ή εναλλακτικά, όταν πατήσει το κουµπί «Μηνύµατα» στο 
αριστερό τµήµα της σελίδας profile.php. Στην περίπτωση που πατηθεί το κουµπί, 
µέσω της συνάρτησης show_posts($validUser), ανακτώνται και προβάλλονται τα 
µηνύµατά του, τα οποία ο χρήστης µπορεί να διαγράψει, να προσθέσει στα 
αγαπηµένα και να δει τους ερευνητές στους οποίους επίσης άρεσαν, µέσω των 
συνδέσµων που εµφανίζονται κάτω από κάθε µήνυµα και εκτελούν την αντίστοιχη 
λειτουργία.  Οι λειτουργίες αυτές, περιγράφονται αναλυτικά σε επόµενη ενότητα. 
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6.2.2 Προβολή ερευνητών που ο χρήστης ακολουθεί 

Μέσω της λειτουργίας αυτής, ο χρήστης µπορεί να δει ποιους ερευνητές ακολουθεί 
συνολικά. Επιλέγοντας από το προφίλ το κουµπί “Following”, εµφανίζονται όλοι οι 
ερευνητές από τους οποίους λαµβάνει ενηµερώσεις. Η ενέργεια αυτή υλοποιείται 
µέσω της συνάρτησης show_member_followees($memberId) που λαµβάνει ως όρισµα 
το id του χρήστη και εξάγει από τον πίνακα followed της βάσης τα αντίστοιχα ids. 
Μέσω αυτών, παρουσιάζονται τελικά στο χρήστη τα ονόµατα των ερευνητών µαζί µε 
τη φωτογραφία προφίλ τους και επιπλέον, το σύνδεσµο unfollow ούτως ώστε να έχει 
ο χρήστης τη δυνατότητα να σταµατήσει να δέχεται µηνύµατα από ένα συγκεκριµένο 
ερευνητή, εφόσον το επιθυµεί. Επίσης, εµφανίζεται και ένα ενηµερωτικό µήνυµα 
αναφορικά µε το πλήθος όσων ακολουθεί. 

6.2.3 Προβολή ερευνητών που ακολουθούν το χρήστη (followers) 

Στο χρήστη παρέχεται επιπροσθέτως και η δυνατότητα να δει ποιοι ερευνητές τον 
ακολουθούν, µε άλλα λόγια, πόσους followers έχει ή πόσο δηµοφιλής είναι. 
Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Followers” της σελίδας προφίλ του, παρουσιάζεται η 
λίστα µε τους ερευνητές που επέλεξαν να λαµβάνουν µηνύµατά του. Η ενέργεια αυτή 
καθίσταται εφικτή µέσω της συνάρτησης show_member_followers($memberId) που 
δέχεται επίσης ως όρισµα το id του χρήστη και εξάγει από τον πίνακα followed της 
βάσης τα αντίστοιχα ids. Ουσιαστικά, επιτελεί τη αντίστροφη  λειτουργία σε σχέση 
µε την show_member_followees($memberId) στην οποία έγινε αναφορά 
προηγουµένως. Έτσι, αµέσως µόλις επιστραφούν τα κατάλληλα ids, εµφανίζονται στο 
χρήστη η φωτογραφία και το όνοµα του κάθε follower, µε τη διαφορά όµως πως 
γίνεται ορατός και ένας νέος σύνδεσµος, ο σύνδεσµος block. Επιλέγοντάς τον, ο 
χρήστης µπορεί να διαγράψει ερευνητές από τη λίστα µε τους followers του, αν για 
κάποιο λόγο κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, παρουσιάζεται και µήνυµα που 
ενηµερώνει το χρήστη πόσους followers έχει ούτως ώστε να γνωρίζει, ανά πάσα 
στιγµή, πόση «δύναµη» έχει ο λόγος του. 

6.2.4 Προβολή δηµοσιεύσεων 

Μέσω του προφίλ του, ο χρήστης µπορεί να δει, εκτός των άλλων, και αναλυτικές 
πληροφορίες που αφορούν τις δηµοσιεύσεις που έχει µεταφορτώσει στο σύστηµα. Για 
να ενεργοποιηθεί  η δυνατότητα αυτή, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το κουµπί 
«∆ηµοσιεύσεις». Αµέσως, γίνεται κλήση στη συνάρτηση show_member_papers 
($memberId), που αποστέλλει ερώτηµα επιλογής στον πίνακα papers και επιστρέφει 
τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατά συνέπεια, εµφανίζεται στο χρήστη, αρχικά ένα 
ενηµερωτικό µήνυµα αναφορικά µε τον αριθµό των δηµοσιεύσεων που έχει ανεβάσει 
και στη συνέχεια προβάλλονται όλες οι δηµοσιεύσεις του µε το όνοµά τους, το οποίο 
λειτουργεί και ως σύνδεσµος στο αρχείο PDF έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάγνωσή 
του µε εύκολο τρόπο. Επιπλέον, µέσω της shrink_long_filenemes($fileName, 
$desirableLength), αν το όνοµα ενός αρχείου είναι αρκετά µεγάλο, συρρικνώνεται 
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στους 40 χαρακτήρες και προστίθενται αποσιωπητικά. Γίνεται επίσης ορατή η 
ηµεροµηνία και ώρα που µεταφορτώθηκε ένα αρχείο και στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι θεµατικές περιοχές στις οποίες αυτό έχει κατηγοριοποιηθεί. Η 
εύρεση των περιοχών που ανήκει ένα αρχείο είναι εφικτή µέσω της συνάρτησης 
find_paper_topic($paperName), µε σχετικό ερώτηµα στον πίνακα papers και αυτές 
παρουσιάζονται στο χρήστη ως σύνδεσµοι που αν επιλεγούν µε το ποντίκι 
εµφανίζουν όλες τις δηµοσιεύσεις του κλάδου που έχουν κατηγοριοποιηθεί στη 
συγκεκριµένη θεµατική περιοχή. Στην πραγµατικότητα, µέσω της µεθόδου GET 
περνάει το όνοµα της περιοχής ως µεταβλητή στη σελίδα results.php και οι 
δηµοσιεύσεις εµφανίζονται ως αποτελέσµατα αναζήτησης. Τέλος, παρέχεται η 
λειτουργία της διαγραφής µιας δηµοσίευσης. Γίνεται όµως ορατή µόνο στην 
περίπτωση που ο χρήστης που πλοηγείται στο προφίλ είναι ο ίδιος ο χρήστης στον 
οποίο αυτό ανήκει. Κάνοντας κλικ στο κουµπί «∆ιαγραφή», αφού πρώτα εµφανιστεί 
µήνυµα JavaScript για την επιβεβαίωση της, ενεργοποιείται η δυνατότητα να 
αφαιρεθεί από το σύστηµα το συγκεκριµένο αρχείο. Η ενέργεια αυτή, 
πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια της συνάρτησης delete_paper($memberId, 
$paperName), που το διαγράφει από τη βάση δεδοµένων. 

6.2.5 Προβολή αγαπηµένων 

Η λειτουργία αυτή, εµφανίζει το σύνολο των µηνυµάτων που έχει καταχωρήσει ο 
χρήστης στα «Αγαπηµένα». Στα µηνύµατα αυτά, µπορεί να έχει πρόσβαση 
επιλέγοντας το κουµπί «Αγαπηµένα» του προφίλ. Η συνάρτηση που αναλαµβάνει τη 
διεκπεραίωση της διαδικασίας αυτής είναι η show_member_favorites($memberId). 
∆έχεται ως όρισµα το id του χρήστη και έπειτα από συνδυαστικό ερώτηµα στη βάση 
δεδοµένων εµφανίζει σε αυτόν όλα τα µηνύµατα που προσέθεσε στα αγαπηµένα. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται και το όνοµα και η φωτογραφία του ερευνητή που 
εξέπεµψε αρχικά τα µηνύµατα. ∆ίνεται επιπροσθέτως, η δυνατότητα στο χρήστη να 
αφαιρέσει από τα αγαπηµένα κάποιο µήνυµα αν τυχόν αλλάξει γνώµη. Κατά 
συνέπεια, εµφανίζεται ο σύνδεσµος «Αφαίρεση» µέσω του οποίου καλείται µε τη 
µέθοδο GET, η συνάρτηση delete_favorite_post($memberId, $postId) που διαγράφει 
από τον πίνακα favorites το µήνυµα. Επίσης, παρουσιάζεται και ένας ακόµη 
σύνδεσµος, ο οποίος πληροφορεί το χρήστη πόσοι ερευνητές έχουν προσθέσει το 
µήνυµα στα αγαπηµένα τους. Επιλέγοντάς τον, µπορεί να δει ποιοι είναι αυτοί οι 
ερευνητές και επιπλέον να τους κάνει follow / unfollow. Πέρα όµως από όλα αυτά, 
προβάλλεται και ένα µήνυµα που τον ενηµερώνει πόσες προσθήκες αγαπηµένων έχει 
κάνει.  
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Εικόνα 16: Η περιοχή µε τις γενικές πληροφορίες του χρήστη όπου εµφανίζονται τα 
στατιστικά στοιχεία του 

Οι τέσσερις πρώτες από τις ενέργειες που περιγράφηκαν παραπάνω, µπορούν να 
εκτελεστούν και από τη σελίδα welcome.php. Στο πάνω – αριστερά τµήµα της 
σελίδας όπου εµφανίζονται οι γενικές πληροφορίες του χρήστη, παρουσιάζονται και 
κάποια στατιστικά στοιχεία, όπως ο αριθµός των posts που έχει καταχωρήσει, των 
ερευνητών που ακολουθεί, των followers του και των δηµοσιεύσεων που έχει 
µεταφορτώσει στο σύστηµα. Όλοι αυτοί οι αριθµοί, αποτελούν στην ουσία links στις 
αντίστοιχες επιλογές που περιλαµβάνονται στη σελίδα profile.php. Στην Εικόνα 16 
παρουσιάζεται η περιοχή γενικών πληροφοριών µε τους σχετικούς συνδέσµους. 

Για να προβληθούν πιο αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά, πρέπει να 
γίνει κλικ στον αντίστοιχο αριθµό. Με τον τρόπο αυτό, µέσω της µεταβλητής GET, 
επιλέγεται η κατάλληλη ενέργεια και εµφανίζονται οι επιθυµητές πληροφορίες στη 
σελίδα προφίλ του χρήστη.  

6.2.6 Προβολή προφίλ άλλου ερευνητή 

Όσο ο χρήστης είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα, µπορεί να επισκεφτεί το προφίλ 
κάποιου άλλου ερευνητή. Οι λειτουργίες που του προσφέρονται είναι οι ίδιες, όµως 
τίθενται κάποιοι περιορισµοί. 

1. Καταρχάς, στον χρήστη που πλοηγείται στο προφίλ ενός άλλου ερευνητή δεν 
εµφανίζεται το κουµπί «Επεξεργασία προφίλ» καθώς δεν έχει δικαίωµα να 
αλλάζει της πληροφορίες ενός τρίτου. Κατά συνέπεια, αυτό αντικαθίσταται 
από ένα κουµπί follow / unfollow, έτσι ώστε να τον ακολουθήσει, αν δεν το 
πράττει ήδη, ή να σταµατήσει να τον ακολουθεί στην αντίθετη περίπτωση. 

2. Στην προβολή µηνυµάτων, η λειτουργία της «∆ιαγραφής» δίνει τη θέση της 
στη λειτουργία Spread, έτσι ώστε να µην µπορεί ο χρήστης να διαγράψει 
µήνυµα που ανήκει σε άλλον. Εναλλακτικά, όµως να µπορεί να το προωθήσει 
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στους followers του µέσω της Spread. Επίσης, αν επιλέξει τη λειτουργία 
«Αγαπηµένα», θα το προσθέσει στα δικά του αγαπηµένα. 

3. Στην προβολή των ατόµων που ακολουθεί ο ερευνητής, το προφίλ του οποίου 
προσπελαύνει ο χρήστης, η λειτουργία unfollow αφαιρείται από κάθε άτοµο. 

4. Παροµοίως, κατά την εµφάνιση των followers του ερευνητή η επιλογή block 
αποκρύπτεται. 

5. Επιπλέον, όταν ο χρήστης προβάλλει τις δηµοσιεύσεις κάποιου τρίτου, δεν 
έχει δικαίωµα διαγραφής τους. Εποµένως το κουµπί «∆ιαγραφή» δεν 
εµφανίζεται. 

6. Εν κατακλείδι, κατά την προσπέλαση των αγαπηµένων του ερευνητή, η 
επιλογή «Αφαίρεση» επίσης απενεργοποιείται. 

Για να αποφασιστεί ποιες λειτουργίες θα εµφανιστούν και ποιες όχι γίνεται ένας 
απλός έλεγχος: εξετάζεται σε κάθε περίπτωση αν o χρήστης που προσπελαύνει το 
προφίλ είναι ο ίδιος µε αυτόν στον οποίο ανήκει το προφίλ. Αν δηλαδή το id του, 
είναι ίδιο µε το id του προφίλ που βλέπει και το οποίο έχει ανακτηθεί µέσω της 
µεθόδου GET. Με τον τρόπο αυτό,  γίνονται ορατές ή όχι, κάποιες λειτουργίες που 
αφορούν κυρίως επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών και περιεχοµένου. 

 

6.3 Επεξεργασία προφίλ χρήστη 

 

Η εφαρµογή, προσφέρει επιπλέον στο χρήστη την επιλογή να επεξεργαστεί το προφίλ 
του. Με άλλα λόγια, του επιτρέπει να ενηµερώσει τα προσωπικά του στοιχεία και να 
εισάγει νέες πληροφορίες για τον εαυτό του.  

Ο χρήστης, µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες αυτές µε διάφορους 
τρόπους: 

• Μέσω της επιλογής «Ρυθµίσεις» από το Μενού που βρίσκεται στην κορυφή 
κάθε σελίδας. 

• Επιλέγοντας το κουµπί «Επεξεργασία προφίλ», το οποίο εµφανίζεται 
αριστερά, στη σελίδα προφίλ του. 

Από τη στιγµή που θα διαλέξει έναν από τους παραπάνω τρόπους προσπέλασης της 
σελίδας επεξεργασίας edit-profile.php, του παρέχεται πρόσβαση στις εξής 
δυνατότητες: 

1. Αλλαγή εικόνας 
2. Αλλαγή / ενηµέρωση προσωπικών στοιχείων 
3. Αλλαγή κωδικού 
4. Αλλαγή διεύθυνσης e-mail 

 

 



56 

 

6.3.1 Αλλαγή εικόνας 

Σε κάθε νέο προφίλ που δηµιουργείται, αποδίδεται εξ’ ορισµού µια συγκεκριµένη 
εικόνα προφίλ. Εφόσον όµως ο χρήστης το επιθυµεί, µπορεί εύκολα να την αλλάξει. 
Επιλέγοντας το κουµπί «Αλλαγή» που εµφανίζεται στη σελίδα επεξεργασίας, ή 
εναλλακτικά κάνοντας κλικ στο κουµπί «Εικόνα» της ίδιας σελίδας, παρουσιάζεται η 
σελίδα edit-photo.php, όπου ο χρήστης δύναται να αναζητήσει µια φωτογραφία που 
είναι αποθηκευµένη στον υπολογιστή του. Για να υπάρχει όµως οµοιοµορφία σε όλα 
τα προφίλ των χρηστών και επιπλέον για να περιοριστούν οι πιθανότητες να 
προκύψουν προβλήµατα στο presentation tier, ήτοι στο CSS layout που 
δηµιουργήθηκε, όλες οι εικόνες που ανεβαίνουν ως φωτογραφία προφίλ πρέπει να 
έχουν συγκεκριµένες διαστάσεις και γενικότερα να πληρούν ορισµένες 
προδιαγραφές. Στην περίπτωση της εφαρµογής, οι διαστάσεις πρέπει οπωσδήποτε να 
είναι 100x75 pixel, το µέγεθος έως 3ΜΒ και ο τύπος αρχείου JPG, PNG ή GIF. 

Ωστόσο, η φωτογραφία που επιθυµεί να ανεβάσει ο χρήστης ενδέχεται να έχει 
οποιεσδήποτε διαστάσεις και επιπλέον, είναι εξαιρετικά σπάνιο το γεγονός να έχει 
κάποιος φωτογραφίες που να πληρούν το σύνολο των απαιτούµενων προδιαγραφών.  

Για να παρακαµφθεί το πρόβληµα, χρησιµοποιείται ένα εργαλείο µεταφόρτωσης και 
επεξεργασίας εικόνων γραµµένο σε jQuery, το jquery_upload_cropv1.2 [34]. Έτσι, ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει µια φωτογραφία οποιωνδήποτε διαστάσεων και όταν την 
υποβάλλει, σε περίπτωση που είναι αρκετά µεγάλη, σµικρύνεται έτσι ώστε το µέγιστο 
µήκος της να είναι 440px, για να χωρέσει στην περιοχή εµφάνισης της εφαρµογής. 
Από το σηµείο αυτό και έπειτα, ο χρήστης µπορεί να επιλέξει, σύροντας µε το ποντίκι 
την περιοχή που θέλει να εµφανίζεται. Οποιαδήποτε περιοχή επιλέξει θα µετατραπεί 
σε thumbnail διαστάσεων 100x75px, το οποίο µπορεί να παρακολουθεί σε 
προεπισκόπηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Επιλέγοντας µε το ποντίκι το 
κουµπί «Αποθήκευση εικόνας», το thumbnail αποθηκεύεται και εµφανίζεται πλέον 
ως εικόνα προφίλ. Η εµφάνιση της εικόνας προφίλ ενός χρήστη διενεργείται µε τη 
συνδροµή της συνάρτησης show_profile_photo($memberId), η οποία λαµβάνει από 
τον πίνακα member_photo το όνοµα της εικόνας που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο 
χρήστη και την προβάλλει. Αν δεν έχει ανεβάσει ο χρήστης δική του εικόνα, 
εµφανίζει τη default. 

Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να επιστρέψει στην προηγούµενη εικόνα 
προφίλ που χρησιµοποιούσε, µπορεί να επιλέξει τη λειτουργία «Αφαίρεση εικόνας». 
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όµως µόνο όταν ο χρήστης έχει ανεβάσει 
φωτογραφία. Αυτό εξακριβώνεται από τη συνάρτηση 
member_has_profile_photo($memberId). Αν όντως υπάρχει φωτογραφία που να 
αντιστοιχεί στο χρήστη, εµφανίζεται επιπλέον το κουµπί αφαίρεσης εικόνας, και η 
διαγραφή επιτελείται µέσω της συνάρτησης delete_profile_photo($memberId, 
$photoName). 

 



57 

 

6.3.2 Αλλαγή / ενηµέρωση προσωπικών στοιχείων 

Εκτός από την εικόνα του, ο χρήστης µπορεί να ενηµερώσει και τα προσωπικά του 
στοιχεία. Τα στοιχεία που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει είναι το username του, οι 
σύντοµες βιογραφικές πληροφορίες, ο κλάδος στον οποίο ανήκει, το πανεπιστήµιό 
του, η περιοχή διαµονής και ο ιστότοπός  του. Η ενηµέρωση των πληροφοριών αυτών 
είναι εφικτή µέσω αντίστοιχων πεδίων κειµένου. Για κάθε πεδίο στο οποίο είχε 
εισάγει τις ζητούµενες πληροφορίες κατά την εγγραφή του στη εφαρµογή, οι 
πληροφορίες ανακτώνται και εµφανίζονται ως default κείµενο στα κατάλληλα πεδία 
της επεξεργασίας προφίλ. Με τον τρόπο αυτό, ο χρήστης αποκτά πλήρη εποπτεία 
όσον αφορά τα προσωπικά δεδοµένα που εισάγει στο σύστηµα. 

Όταν ο χρήστης πραγµατοποιήσει τις επιθυµητές αλλαγές και πατήσει το κουµπί 
«Αποθήκευση αλλαγών», τα νέα δεδοµένα αποστέλλονται στη σελίδα change-
userinfo.php, όπου ελέγχονται για την ορθότητά τους και στη συνέχεια ενηµερώνεται 
η βάση δεδοµένων  µε τις νέες τιµές. Αναφορικά µε το username που ο χρήστης 
µπορεί να θέλει να αλλάξει, ελέγχεται πάντα αν το όνοµα που εισάγεται το έχει 
δεσµεύσει ήδη κάποιος άλλος χρήστης και σε περίπτωση που η συνθήκη ισχύει, η 
µεταβολή αυτή δεν επιτρέπεται και προβάλλεται σχετικό ενηµερωτικό µήνυµα. 

6.3.3 Αλλαγή κωδικού 

Επιπλέον, αν κριθεί απαραίτητο, ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής 
του στην εφαρµογή. Η διαδικασία αυτή διεξάγεται  µέσω των πεδίων κειµένου «Νέος 
κωδικός» και «Επαλήθευση κωδικού», όπου πρέπει να εισάγει δύο φορές το νέο 
κωδικό πρόσβασης έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόµενο λάθους πληκτρολόγησης. 
Κάνοντας κλικ στο κουµπί «Αποθήκευση κωδικού», τα δεδοµένα αποστέλλονται 
µέσω της µεθόδου POST στη σελίδα change-password.php όπου πρώτα 
διενεργούνται έλεγχοι για την ορθότητά τους. Εποµένως, εξετάζεται αν το µήκος του 
κωδικού είναι µεταξύ 6 και 40 χαρακτήρων και έπειτα αν ταυτίζονται οι δύο κωδικοί 
που πληκτρολόγησε ο χρήστης. Στην περίπτωση που και οι δύο συνθήκες είναι 
αληθείς, αποθηκεύεται ο νέος κωδικός στη βάση και ο χρήστης ενηµερώνεται για την 
επιτυχή έκβαση της διαδικασίας. Εναλλακτικά, προβάλλονται µηνύµατα σφάλµατος 
που τον ενηµερώνουν ανάλογα µε την περίπτωση. 

6.3.4 Αλλαγή διεύθυνσης e-mail 

Αντίστοιχα µε την παραπάνω λειτουργία, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει 
και τη διεύθυνση e-mail του. Και σε αυτήν την περίπτωση είναι διαθέσιµα δύο πεδία 
κειµένου, τα πεδία «Εισαγωγή νέου e-mail» και «Επαλήθευση νέου e-mail» στα 
οποία πρέπει να εισαχθεί η νέα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη. 
Όταν επιλεγεί το κουµπί «Αποθήκευση νέου e-mail», τα δεδοµένα αποστέλλονται 
στη σελίδα change-email.php, όπου επίσης ελέγχονται για την ορθότητά τους. Έτσι, 
µέσω της συνάρτησης validate_email($email) εξετάζεται µε µια κανονική έκφραση 
αν η διεύθυνση αυτή είναι έγκυρη και επιπλέον αν και τα δύο e-mail που 
πληκτρολόγησε ο χρήστης ταυτίζονται. Στην περίπτωση που ισχύουν και οι δύο 
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συνθήκες, το πεδίο e-mail της βάσης δεδοµένων ενηµερώνεται µε τη νέα τιµή. 
Αλλιώς εµφανίζονται µηνύµατα που ενηµερώνουν το χρήστη ανάλογα µε το σφάλµα 
που προέκυψε. 

Στη συνέχεια, περιγράφονται η λειτουργίες follow και unfollow που παρέχει η 
εφαρµογή. 
 

6.4 Οι λειτουργίες follow και unfollow 
 
Σε όλες τις υπηρεσίες microblogging, και πρωτίστως στο Twitter, παρέχεται η 
δυνατότητα σε κάθε εγγεγραµµένο χρήστη να ακολουθήσει κάποιον τρίτο χρήστη τον 
οποίο θεωρεί ενδιαφέροντα. Με άλλα λόγια, µπορεί να τον κάνει follow, όπως 
παγιώθηκε σαν όρος η λειτουργία αυτή. Το γεγονός αυτό, σηµαίνει ότι ο χρήστης, θα 
λαµβάνει πλέον στο timeline του, όλες τις ενηµερώσεις κατάστασης, όλα τα 
µηνύµατα δηλαδή, που δηµοσιεύει ο συγκεκριµένος χρήστης τον οποίο ακολουθεί. Η 
αντίστροφη λειτουργία, ονοµάζεται unfollow. 

Κατά αντιστοιχία, προσφέρονται οι δύο αυτές λειτουργίες και στα µέλη της 
εφαρµογής που αναπτύχθηκε. 

6.4.1 Υλοποίηση των λειτουργιών follow και unfollow 

Για την υλοποίηση της λειτουργίας αυτής, δηµιουργήθηκε στη βάση δεδοµένων ένας 
πίνακας µέσω του οποίου µπορεί να βρει κανείς ποιους ερευνητές ακολουθεί ένας 
χρήστης. Ο συγκεκριµένος πίνακας ονοµάζεται followed και αποτελείται από τα 
πεδία member_id και follower_id, τα οποία ορίστηκαν και ως πρωτεύοντα κλειδιά. 
Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στην εφαρµογή να δηµιουργεί γρήγορα 
λίστες «ακολούθων» (followers) και έτσι να αποστέλλει εύκολα τα µηνύµατα ενός 
ερευνητή σε κάθε έναν από τους  χρήστες που τον ακολουθούν. 

Κάθε φορά που προτείνονται ερευνητές στο χρήστη από το σύστηµα προτάσεων ή 
όποτε ο χρήστης πλοηγείται στο προφίλ κάποιου άλλου, του παρέχεται η δυνατότητα 
να κάνει follow/unfollow το συγκεκριµένο ερευνητή. Η επιλογή follow εµφανίζεται 
όταν δεν τον ακολουθεί ενώ στην αντίθετη περίπτωση, την αντικαθιστά η εντολή 
unfollow. Για να αποφασιστεί ποια τελικά από τις δύο επιλογές θα γίνει ορατή, 
χρησιµοποιείται η συνάρτηση following($validUser) που δέχεται ως όρισµα τον 
τρέχοντα χρήστη. Μέσω αυτής βρίσκονται οι ερευνητές που ήδη ακολουθεί και 
επιστρέφεται ένας πίνακας µε τα αναγνωριστικά τους. Στη συνέχεια, εξετάζεται αν 
κάθε ένας από τους ερευνητές που εµφανίζονται περιέχεται στον πίνακα. Στην 
περίπτωση που η συνθήκη αυτή είναι αληθής, η επιλογή unfollow γίνεται ορατή έτσι 
ώστε ο χρήστης να σταµατήσει να λαµβάνει µηνύµατα, αν το επιθυµεί. Αλλιώς, 
ενεργοποιείται η follow για να καταστεί δυνατή η αντίθετη ενέργεια.  

Όταν ο χρήστης επιλέξει µε το ποντίκι το σύνδεσµο follow, αποστέλλονται στη 
σελίδα action.php, µέσω της µεθόδου GET, το id του ερευνητή στον οποίο θα 
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ενεργήσει ο σύνδεσµος και το αναγνωριστικό της λειτουργίας αυτής για να επιλεγεί η 
σωστή συνάρτηση που θα την εκτελέσει. Κατά συνέπεια, γίνεται κλήση στη 
follow_member($validUser, $idToActOn).  Η συνάρτηση όµως αυτή, πρέπει πρώτα 
να διαπιστώσει αν όντως δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο χρηστών στον πίνακα 
following. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της check_count($validUser, $idToActOn) η 
οποία µετράει τις εγγραφές όπου είναι καταχωρηµένος ο συνδυασµός των ids των 
χρηστών. Αν είναι µηδέν,  τότε ο χρήστης όντως δεν ακολουθεί τον συγκεκριµένο 
ερευνητή και εποµένως καταχωρούνται τα αναγνωριστικά στον πίνακα. Έπειτα, 
γίνεται ανακατεύθυνση στη σελίδα welcome.php όπου πλέον εµφανίζονται τα 
µηνύµατα του ερευνητή που µόλις ακολούθησε ο χρήστης. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η λειτουργία unfollow, αφού αποσταλούν στη σελίδα 
action.php, και πάλι µέσω της µεθόδου GET, το id του ερευνητή στον οποίο θα 
ενεργήσει ο σύνδεσµος και το αναγνωριστικό της λειτουργίας, καλείται η συνάρτηση 
unfollow_member($validUser, $idToActOn). Στην περίπτωση που η 
check_count($validUser, $idToActOn) επιστρέψει αριθµό διάφορο του µηδενός, 
συµπεραίνεται ότι ο ερευνητής ακολουθείται ήδη από τον χρήστη. Συνεπώς µε το 
ανάλογο ερώτηµα στον πίνακα followed, διαγράφεται η εγγραφή στην οποία είναι 
καταχωρηµένος ο συνδυασµός των ids τους και γίνεται ανακατεύθυνση στη 
welcome.php, όπου τα µηνύµατα του ερευνητή που δέχτηκε την ενέργεια unfollow, 
δεν εµφανίζονται πλέον στο timeline του χρήστη.  

Ο τρόπος µε τον οποίο καταχωρούνται τα µηνύµατα των χρηστών στη βάση 
δεδοµένων και στη συνέχεια ανακτώνται για εµφάνιση, περιγράφεται στην ενότητα 
που ακολουθεί. 

 

6.5 Ανάρτηση µηνύµατος 
 
Στην εφαρµογή αυτή, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να αναρτούν σύντοµα 
µηνύµατα κειµένου. Το µήκος των µηνυµάτων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 
140 χαρακτήρες, όπως συµβαίνει και στο Twitter. Η φιλοσοφία που κρύβεται πίσω 
από αυτόν τον περιορισµό είναι η εκποµπή µηνυµάτων, περιεκτικών σε ουσιώδεις 
πληροφορίες, από τους χρήστες. Ελαττώνοντας το επιτρεπτό µήκος κειµένου, ο 
χρήστης υποχρεώνεται να εκφράσει την άποψή του µέσα σε λίγες µόνο λέξεις, 
καταγράφοντας έτσι την ουσία και απαλείφοντας περιττές πληροφορίες. 

Εκτός όµως από την ανάρτηση σύντοµων µηνυµάτων, ο χρήστης µπορεί να 
µεταφορτώσει στο σύστηµα και δηµοσιεύσεις. Για να γίνει το γεγονός αυτό εφικτό, 
πρέπει πρώτα να κατηγοριοποιήσει στην περιοχή κειµένου τη δηµοσίευση που 
επιθυµεί να ανεβάσει, σε θεµατικές περιοχές στις οποίες ενδεχοµένως αυτή ανήκει. Η 
κατηγοριοποίηση, µπορεί να γίνει δηλώνοντας στο textarea την ή τις θεµατικές 
περιοχές που την περιγράφουν, οι οποίες λειτουργούν ως keywords, τοποθετώντας 
απαραιτήτως µπροστά από κάθε ένα, το χαρακτήρα «#». Παραδείγµατος χάριν, 
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µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε µια δηµοσίευση στις θεµατικές περιοχές 
#softwareeng, #scrum, εφόσον είναι σχετική µε την Τεχνολογία Λογισµικού και τη 
µεθοδολογία Scrum. 

6.5.1 Τρόπος λειτουργίας 

Σε γενικές γραµµές, η καταχώρηση µηνύµατος λειτουργεί ως εξής: 

Αν ο χρήστης γράψει κείµενο στο textarea,  

• Καταχωρείται στον πίνακα posts ως µήνυµα για να είναι δυνατή η ανάκτηση 
και η εµφάνισή του στους followers του χρήστη. 

• Αν το κείµενο αυτό περιέχει λέξεις – κλειδιά, δεδοµένου ότι έχει επιλεγεί και 
κάποιο αρχείο, το µήνυµα καταχωρείται στον πίνακα posts και επιπλέον, στον 
πίνακα papers, αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες για τη δηµοσίευση που 
επιθυµεί να ανεβάσει ο χρήστης µαζί µε τα keywords που την περιγράφουν.  

Αναλυτικότερα, ορίζεται πρωτίστως στην HTML το maxlength του textarea να είναι 
140 έτσι ώστε να µην µπορεί ο χρήστης να εισάγει σε αυτό περισσότερους 
χαρακτήρες. Για να καταστεί όµως βέβαιο το ότι θα αποθηκευτούν στη βάση µόνο 
140 χαρακτήρες, πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια συνάρτηση substring, η οποία θα 
εξάγει τους 140 πρώτους χαρακτήρες του µηνύµατος. Επειδή το µήνυµα ενδέχεται να 
είναι στα ελληνικά, για να αποθηκευτεί σωστά στη βάση δεδοµένων, χρησιµοποιείται 
η συνάρτηση της PHP mb_substr($_POST['postBody'],0,140,'UTF-8'), όπου ορίζεται 
ως κωδικοποίηση η UTF-8. ∆ιαφορετικά, αποθηκεύονται µόνο οι 75 πρώτοι 
χαρακτήρες των ελληνικών µηνυµάτων. 

∆ιακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

1. Αν δεν έχει γραφεί κάποιο µήνυµα και ο χρήστης πατήσει την υποβολή ή αν 
το περιεχόµενο του µηνύµατος είναι µόνο διαδοχικοί κενοί χαρακτήρες, 
τελείες ή κόµµατα, δεν αποθηκεύεται τίποτα στη βάση δεδοµένων και στο 
χρήστη εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα. 

2. Αλλιώς, αν ο χρήστης έχει γράψει κάποιο µήνυµα, όταν πατήσει το κουµπί 
«Υποβολή», αποστέλλεται µέσω της µεθόδου POST  στη σελίδα add-
post.php. Εκεί, το µήνυµα ελέγχεται πρωτίστως για να εξακριβωθεί το 
ενδεχόµενο να περιέχει κάποιο URL µιας άλλης σελίδας έτσι ώστε να 
µετατραπεί σε σύνδεσµο για  να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτήν οι 
ερευνητές που θα το δουν. Μέσω της συνάρτησης check_for_link($postBody), 
η οποία δέχεται ως όρισµα το κείµενο του χρήστη, χρησιµοποιείται µια 
κανονική έκφραση – φίλτρο που µε τη βοήθεια της preg_match διαπιστώνεται 
αν υπάρχει στο κείµενο του post. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο ισχύει, το 
κείµενο που αντιστοιχίστηκε µετατρέπεται σε link προς το συγκεκριµένο URL 
και επιστρέφεται µαζί µε το υπόλοιπο κείµενο στη σελίδα add-post.php. 
Εναλλακτικά, επιστρέφεται ξανά το απλό κείµενο του µηνύµατος. Ό,τι 
επιστραφεί από τη συνάρτηση  check_for_link($postBody), εισάγεται ως 
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όρισµα στη συνάρτηση add_post($memberId, $postBody), η οποία καταχωρεί 
το µήνυµα στον πίνακα posts της Βάσης ∆εδοµένων µαζί µε πληροφορίες 
όπως το id του χρήστη που έγραψε το µήνυµα και την ηµεροµηνία και ώρα 
καταχώρησης. 

3. Επιπλέον, υπάρχει η περίπτωση ο χρήστης να επέλεξε να ανεβάσει στο 
σύστηµα µια δηµοσίευση. Κατά συνέπεια, ελέγχεται αρχικά µέσω της 
superglobal µεταβλητής $_FILES, αν το µέγεθος του αρχείου είναι 
µεγαλύτερο από 0. Στη µεταβλητή $_FILES, αποθηκεύονται αυτόµατα όλες οι 
πληροφορίες για το αρχείο, όπως το όνοµα του, το προσωρινό του όνοµα, το 
µέγεθος και ο τύπος του, µε το που θα γίνει η υποβολή του. Αν η συνθήκη 
είναι αληθής, σηµαίνει ότι ο χρήστης όντως προσπαθεί να µεταφορτώσει ένα 
αρχείο. Ο µόνος τύπος αρχείων όµως που επιτρέπεται να ανεβάσουν οι 
χρήστες είναι τα PDF για το λόγο ότι οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
αποθηκεύονται  συνήθως ως αρχεία αυτής της µορφής. Κατά συνέπεια, 
εξετάζεται στη συνέχεια ο τύπος του αρχείου που προσπαθεί να µεταφορτώσει 
ο χρήστης. Αν δεν είναι PDF µε µέγεθος έως 15MB, εµφανίζεται µήνυµα που 
ενηµερώνει το χρήστη σχετικά µε το τί είναι αποδεκτό από το σύστηµα. 
Αλλιώς διενεργείται ξανά µια σειρά ελέγχων που καλύπτουν διάφορες 
περιπτώσεις. 

4. Για να ανέβει µια δηµοσίευση, ο χρήστης πρέπει πρώτα να την 
κατηγοριοποιήσει γράφοντας στην περιοχή κειµένου, διάφορες λέξεις - 
κλειδιά που περιγράφουν το αρχείο αυτό, τοποθετώντας όµως απαραιτήτως 
µπροστά από κάθε µια τον χαρακτήρα «#» που δηλώνει ότι µια συγκεκριµένη 
λέξη είναι keyword. Εποµένως, ελέγχεται µέσω της strpos() αν όντως υπάρχει 
στο κείµενο του post η δίεση. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, ο χρήστης δεν έχει 
κατηγοριοποιήσει την δηµοσίευση που προσπαθεί να ανεβάσει και κατά 
συνέπεια, δεν του επιτρέπεται αυτή η ενέργεια. Ωστόσο, εµφανίζεται ανάλογο 
ενηµερωτικό µήνυµα. 

5. Αντιθέτως, αν υπάρχουν λέξεις - κλειδιά στο post του χρήστη, διενεργείται 
έλεγχος για το αν έχει καταχωρηθεί ήδη στο σύστηµα το συγκεκριµένο 
αρχείο. Ο έλεγχος αυτός λαµβάνει χώρα µε τη συνάρτηση 
pdf_file_exists($fileName) και επιστρέφει true αν το paper υπάρχει στη βάση 
δεδοµένων. Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι ψευδής, το paper µπορεί 
πλέον να µεταφορτωθεί. Έτσι, χρησιµοποιείται πρωτίστως, η συνάρτηση της 
PHP move_uploaded_file($tmpName, $destinationPath) για να µεταφερθεί το 
paper από τον προσωρινό (temp) φάκελο που βρίσκεται, στο path που 
επιθυµούµε, στον server. Αν η µεταφορά αυτή δεν καταστεί εφικτή, τότε ο 
χρήστης ενηµερώνεται για την αποτυχία µεταφόρτωσης µε κατάλληλο 
µήνυµα. Αλλιώς, µέσω της συνάρτησης find_hashtag_keywords ($memberId, 
$postBody) εξάγονται οι λέξεις - κλειδιά που έχει εισάγει στο post του ο 
χρήστης και καταχωρούνται στον πίνακα papers της βάσης δεδοµένων µαζί µε 
όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες που αφορούν το συγκεκριµένο αρχείο, όπως 
το όνοµά του, το id του χρήστη που το ανέβασε, τον τύπο, το µέγεθος και τη 
διαδροµή του, τον κλάδο στον οποίο ανήκει και την ηµεροµηνία 
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µεταφόρτωσής του. Παράλληλα, καταχωρούνται τα keywords που είναι 
µοναδικά στον πίνακα paper_keywords µε τη βοήθεια της συνάρτησης  
insert_unique_keyword_in_paper _keywords_array($memberId, $keyword), η 
οποία ελέγχει πρώτα το ενδεχόµενο να υπάρχει ήδη η λέξη - κλειδί στον 
πίνακα αυτόν. Αν και η εισαγωγή όλων των παραπάνω δεδοµένων στη βάση 
είναι επιτυχής, ο χρήστης ενηµερώνεται ότι το αρχείο του ανέβηκε στο 
σύστηµα. Έπειτα χρησιµοποιείται ξανά η συνάρτηση add_post($memberId, 
$postBodyAndFilename), για να προστεθεί στον πίνακα posts το µήνυµα του 
χρήστη και να εµφανιστεί αργότερα στον τοίχο του µέσω της συνάρτησης 
show_followees_posts($memberFolloweesIds). Αυτή τη φορά όµως 
προστίθεται στο κείµενο ως σύνδεσµος και το όνοµα του αρχείου που µόλις 
ανέβασε ο χρήστης έτσι ώστε να µπορέσει να έχει άµεση πρόσβαση στη 
δηµοσίευση αυτή κάποιος που θα δει το post. Ο σύνδεσµος του αρχείου αν 
έχει µήκος µεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες, «συρρικνώνεται» µέσω της 
συνάρτησης shrink_long_filenemes($fileName, $desirableLength) για λόγους 
οικονοµίας χώρου. Στη συνέχεια, λαµβάνει χώρα η διαδικασία Indexing του 
αρχείου, δηλαδή το περιεχόµενο του αρχείου ευρετηριοποιείται στη βάση 
δεδοµένων έτσι ώστε να είναι εφικτή η αναζήτηση του. Στη διαδικασία αυτή, 
καθώς επίσης και στον τρόπο µε τον οποίο εξάγεται το κείµενο από το PDF 
αρχείο θα γίνει αναφορά στις υποενότητες που ακολουθούν. 

6. Στην περίπτωση που το αρχείο που θέλει να ανεβάσει ο χρήστης υπάρχει ήδη 
στη βάση δεδοµένων, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν να το 
κατηγοριοποιήσει και σε νέες θεµατικές περιοχές εφόσον αυτό κριθεί 
απαραίτητο. Όταν καταχωρείται ένα paper στη βάση, αποθηκεύονται και όλες 
οι λέξεις - κλειδιά που το περιγράφουν. Έτσι, στην περίπτωση που ο χρήστης 
εισάγει νέα keywords στο post του για ένα συγκεκριµένο αρχείο, εξετάζεται 
αν κάθε ένα από αυτά έχει καταχωρηθεί ήδη για το αρχείο.  Αν το γεγονός 
αυτό ισχύει, εµφανίζεται στο χρήστη το µήνυµα ότι το keyword έχει ήδη 
εισαχθεί. Αλλιώς, καταχωρούνται όλες οι νέες λέξεις κλειδιά και 
αντιστοιχίζονται µε το αρχείο. 

6.5.2 Εξαγωγή κειµένου από PDF αρχεία 

Για να είναι δυνατή η καταχώρηση του κειµένου των δηµοσιεύσεων στη βάση 
δεδοµένων έτσι ώστε να µπορέσει κάποιος χρήστης να αναζητήσει συγκεκριµένους 
όρους και να λάβει ως αποτέλεσµα τα αρχεία στα οποία οι όροι αυτοί περιέχονται, 
πρέπει το κείµενο των PDF αρχείων να µετατραπεί σε µορφή text, δηλαδή µορφή 
απλού κειµένου. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται  ένας pdf-to-text µετατροπέας, ο 
pdftotext, ο οποίος αποτελεί component του Xpdf, ενός προγράµµατος προβολής 
αρχείων PDF ανοικτού κώδικα. Ο µετατροπέας αυτός είναι ένα .exe αρχείο, το οποίο 
εκτελείται µέσω της shell_exec() της PHP και εξάγει από το έγγραφο που θα λάβει 
για ανάγνωση, καθαρό κείµενο, αφαιρώντας εικόνες και σχεδιαγράµµατα. Στην 
περίπτωση όµως που το αρχείο είναι κλειδωµένο, η εξαγωγή κειµένου από αυτό δεν 
είναι εφικτή. 
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6.5.3 Indexing 

Για να υφίσταται η δυνατότητα αναζήτησης δηµοσιεύσεων βάσει κειµένου, πρέπει το 
περιεχόµενο κάθε δηµοσίευσης να αποθηκευτεί στη βάση δεδοµένων. Ο τρόπος µε 
τον οποίο υλοποιείται η διαδικασία αυτή, είναι µέσω ενός ανάστροφου ευρετηρίου 
(inverted index). 

Γενικότερα ένα ευρετήριο είναι µια βοηθητική δοµή δεδοµένων που συνδράµει στην 
εύρεση αναγνωριστικών εγγραφών που ικανοποιούν µια συνθήκη επιλογής. [20] 

Το ανάστροφο ευρετήριο (inverted index), είναι επίσης µια δοµή δεδοµένων που 
αποθηκεύει για κάθε όρο που περιλαµβάνεται σε ένα σύνολο εγγράφων, πληροφορίες 
για το αρχείο στο οποίο περιέχεται και τη θέση του µέσα σε αυτό. Αντιστοιχίζει 
δηλαδή λέξεις µε αρχεία. [6], [29]. Χρησιµοποιείται στους αλγόριθµους αναζήτησης 
για τη βελτιστοποίηση της ταχύτητας των ερωτηµάτων. Ο συµβιβασµός που πρέπει 
να γίνει κατά τη χρήση του µεταξύ αυτού και των υπόλοιπων συστηµάτων 
ευρετηρίασης είναι ότι η αποθήκευση των δεδοµένων στο ευρετήριο και η συντήρησή 
του είναι πιο χρονοβόρες διαδικασίες όµως η αναζήτηση δεδοµένων είναι ταχύτερη. 
Έτσι, ο χρήστης µπορεί να λάβει άµεσα τα αποτελέσµατα ενός ερωτήµατος. 

Η αναζήτηση δηµοσιεύσεων βάσει κειµένου, θα µπορούσε να επιτευχθεί 
χρησιµοποιώντας τη δυνατότητα ευρετηρίασης πλήρους κειµένου (full-text indexing) 
που παρέχει η MySQL εκτελώντας ερωτήµατα µε τις εντολές MATCH/AGAINST. 
Ωστόσο, υπάρχουν κάποια µειονεκτήµατα σε αυτήν την προσέγγιση: 

• Τα ευρετήρια πλήρους κειµένου, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε τη 
µηχανή αποθήκευσης MyISAM. 

• Η προκαθορισµένη λίστα των λέξεων αποκλεισµού (stop words) της MySQL, 
ενεργοποιείται αυτόµατα κάθε φορά που εισάγεται κείµενο και έτσι, κάποιες 
λέξεις ενδέχεται να µην αποθηκευτούν στη βάση επειδή περιέχονται στη 
συγκεκριµένη λίστα. 

• Στο ευρετήριο εισάγονται µόνο λέξεις που έχουν µήκος από 4 χαρακτήρες και 
άνω. 

• Ενδέχεται να προκύψουν προβλήµατα απόδοσης, κυρίως όταν ο αριθµός των 
αρχείων αυξηθεί, καθώς δεσµεύεται πολύς χώρος λόγω του ότι πρέπει να 
αποθηκεύεται όλο το κείµενο των αρχείων κάθε φορά.  

Αντίθετα, ένα inverted index είναι πιο αποδοτικό καθώς δεν αποθηκεύει τις λέξεις 
αποκλεισµού, τις οποίες έχει τη δυνατότητα να ορίσει ο χρήστης, και επιπλέον 
ελαττώνει τον αποθηκευτικό χώρο που απαιτείται συµπτύσσοντας κατά κάποιον 
τρόπο τις διπλότυπες λέξεις σε σχέσεις ένα – προς – πολλά µέσω ακεραίων που 
λειτουργούν ως κλειδιά και χρησιµοποιεί την InnoDB που παρέχει πλήρη υποστήριξη 
ξένων κλειδιών. [2] 
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6.5.4 Υλοποίηση του ανάστροφου ευρετηρίου 

Για την υλοποίηση του ανάστροφου ευρετηρίου [2] δηµιουργήθηκαν τέσσερις 
πίνακες. Στους πίνακες αυτούς ορίστηκε ως µηχανή αποθήκευσης η InnoDB έτσι 
ώστε να υποστηρίζεται η εισαγωγή ξένων κλειδιών. Οι πίνακες αυτοί είναι οι εξής: 

• search_document(document_id, document_name) 
• search_index(term_id, document_id, offset) 
• search_term(term_id, term_value) 

• search_stop_word(stop_word_id, term_value) 
 

Πίνακας  search_document 

Αποθηκεύει το όνοµα κάθε αρχείου που ευρετηριοποιείται, το οποίο θα εµφανιστεί 
ως αποτέλεσµα στο χρήστη και αποδίδει σε κάθε αρχείο ένα αναγνωριστικό. 
Επιπλέον, µε την εντολή CONSTRAINT UNIQUE (document_name) της MySQL, 
τίθεται ο περιορισµός κάθε αρχείο να είναι µοναδικό. 

 

Εικόνα 17: Ενδεικτικό περιεχόµενο του πίνακα search_document 

 

Πίνακας search_term 

Περιέχει τις λέξεις που έχουν εξαχθεί από κάθε αρχείο χωρίς να συµπεριλαµβάνονται 
οι stop words που έχει ορίσει ο χρήστης και τίθεται ο περιορισµός µε την εντολή 
CONSTRAINT UNIQUE (term_value)της MySQL, κάθε λέξη να είναι µοναδική. 
Παρακάτω ακολουθεί ένα screenshot από τον συγκεκριµένο πίνακα µε ενδεικτικό 
περιεχόµενο.   
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Εικόνα 18: Ενδεικτικό περιεχόµενο του πίνακα search_term 

Πίνακας  search_index 

Συνδέει τους όρους µε το κάθε αρχείο. Μέσω αυτού, είναι εφικτός ο προσδιορισµός 
των αρχείων στα οποία αντιστοιχεί κάθε λέξη. Σε αυτόν ορίζονται τα term_id και 
document_id των δύο προηγούµενων πινάκων ως ξένα κλειδιά.  

 

Εικόνα 19: Ενδεικτικό περιεχόµενο του πίνακα search_index 

Πίνακας search_stop_word 

Αποτελείται από τις λέξεις που δεν πρέπει να καταχωρηθούν στο ευρετήριο όταν 
βρεθούν στο κείµενο του αρχείου (λέξεις αποκλεισµού – stop words), και τις οποίες 
εισάγει ο χρήστης χειροκίνητα στον πίνακα. Αυτές είναι λέξεις που δεν έχουν 
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ιδιαίτερο νόηµα κατά την αναζήτηση και συνήθως συναντώνται πολλές φορές σε ένα 
κείµενο. Τέτοιες λέξεις µπορεί να είναι άρθρα, αντωνυµίες, προθέσεις. Με τον τρόπο 
αυτό, εξοικονοµείται σηµαντικός χώρος αποθήκευσης στη βάση δεδοµένων.  

 

Εικόνα 20: Ενδεικτικό περιεχόµενο του πίνακα search_stop_word 

Σε κάθε αρχείο που ευρετηριοποιείται, αποδίδεται ένα µοναδικό id στον πίνακα 
search_document και κάθε λέξη ενός αρχείου καταχωρείται µόνο µια φορά στον 
πίνακα search_term λαµβάνοντας έναν κωδικό. Αν η συγκεκριµένη λέξη βρεθεί και 
σε άλλα αρχεία, δεν καταχωρείται ξανά στον search_term αλλά αποθηκεύεται στον 
πίνακα search_index µόνο ο κωδικός που της ανατέθηκε, το id του αρχείου στο οποίο 
περιέχεται και το offset της. 

 Έστω ότι ένας χρήστης ψάχνει να βρει δηµοσιεύσεις που περιέχουν τη λέξη ajax. 
Όπως µπορούµε να δούµε και από τις παραπάνω εικόνες την πρώτη φορά που 
καταχωρήθηκε η λέξη αυτή, της ανατέθηκε στον πίνακα search_term, ο κωδικός 31. 
Στον πίνακα search_index, βλέπουµε ότι ο όρος ajax, υπάρχει πολλές φορές στα 
αρχεία µε id 2, 6 και 11, τα οποία είναι καταχωρηµένα στον πίνακα search_ 
document. Τα αρχεία αυτά αποτελούν ουσιαστικά το αποτέλεσµα της αναζήτησης και 
παρουσιάζονται στο χρήστη. 

6.5.5 ∆ιαδικασία καταχώρησης όρων 

Για την καταχώρηση των όρων στο ευρετήριο, ελέγχεται πρώτα στη σελίδα add-
post.php αν έχει ήδη λάβει χώρα η διαδικασία αυτή για ένα συγκεκριµένο PDF 
αρχείο. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µέσω της συνάρτησης 
pdf_file_exists_to_index($fileName) που αποστέλλει σχετικό ερώτηµα στον πίνακα 
search_document. Στην περίπτωση που το κείµενο του αρχείου δεν έχει 



 

ευρετηριοποιηθεί, καλείται η
εισάγεται το όνοµα του αρχείου
mysqli_insert_id($db_connection)
καταχωρηθεί αργότερα στον
του κειµένου από το αρχείο
αυτό, χρησιµοποιείται η 
αποθηκεύει την έξοδο σε

retrieve_stop_words(), ανακτώνται

αντίστοιχο πίνακα και µε τη
HTML και PHP από το κείµενο

συνάρτησης str_word_count
το κείµενο, εξάγονται οι όροι
µετατρέπεται σε πεζούς χαρακτήρες
συµπεριλαµβάνεται στις λέξεις

εξακριβώνεται µέσω ερωτήµατος

υπάρχει ήδη στον πίνακα 
ανακτάται το id του για να εισαχθεί

λέξη αποθηκεύεται πρώτα στον

κατακλείδι, το document_
καταχωρούνται στον πίνακα
τον τρόπο, η διαδικασία ευρετηρίασης

Στο διάγραµµα που ακολουθεί
ένα PDF αρχείο έως ότου γίνει

Σχήµα 3

 

Κείμενο pdf

Αφαίρεση 

εικόνων
εξαγωγή 
καθαρού 

κειμένου
του pdftotext 

converter

ευρετηριοποιηθεί καλείται η συνάρτηση add_pdf_to_index($fileName)
όνοµα του αρχείου στον πίνακα search_document. Έπειτα µε

mysqli_insert_id($db_connection), ανακτάται το id που αποδόθηκε σε
αργότερα στον πίνακα search_index. Το επόµενο βήµα είναι
από το αρχείο PDF. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως για

χρησιµοποιείται η shell_exec() που εκτελεί τον pdftotext 
έξοδο σε µια µεταβλητή. Με τη βοήθεια της

ανακτώνται, ακολούθως, οι λέξεις αποκλεισµού

πίνακα και µε τη strip_tags($page_content) αφαιρούνται πιθανές
από το κείµενο που προήλθε από τον converter

count($page_content, 1, $charlist) η οποία δέχεται
εξάγονται οι όροι που περιέχονται σε αυτό και κάθε ένας

πεζούς χαρακτήρες και παράλληλα εξετάζεται για να διαπιστωθεί

συµπεριλαµβάνεται στις λέξεις αποκλεισµού. Αν δεν ισχύει η υπόθεση

µέσω ερωτήµατος SQL το ενδεχόµενο ο συγκεκριµένος
στον πίνακα search_term. Στην περίπτωση που έχει όντως καταχωρηθεί

του για να εισαχθεί αργότερα στον πίνακα search_index
αποθηκεύεται πρώτα στον search_term και έπειτα ανακτάται το

_id και το term_id, τα οποία ανακτήθηκαν προηγουµένως

στον πίνακα search_index µαζί µε το offset της λέξης και
διαδικασία ευρετηρίασης ολοκληρώνεται. 

που ακολουθεί αναπαρίσταται η διαδικασία εξαγωγής κειµένου

έως ότου γίνει έτοιµο να καταχωρηθεί στο ευρετήριο. 

3: ∆ιαδικασία εξαγωγής όρων από pdf αρχείο 

Αφαίρεση 

εικόνων και 
εξαγωγή 
καθαρού 

κειμένου μέσω 
pdftotext 

converter

Αφαίρεση HTML 

και PHP tags
μέσω της

stip_tags()

Εξαγωγή όρων 

μέσω της 
str_word_count()
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add_pdf_to_index($fileName). Μέσω αυτής, 
Έπειτα, µε χρήση της 

αποδόθηκε σε αυτό για να 
επόµενο βήµα είναι η εξαγωγή 

προηγουµένως, για το σκοπό 
 converter και 

βοήθεια της συνάρτησης 
αποκλεισµού από τον 

αφαιρούνται πιθανές ετικέτες 
converter. Μέσω της 

οποία δέχεται ως όρισµα 
και κάθε ένας από αυτούς 

εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν 
ισχύει η υπόθεση αυτή, 
συγκεκριµένος όρος να 

τως καταχωρηθεί, 
index. Αλλιώς, η 

ανακτάται το id της. Εν 
ανακτήθηκαν προηγουµένως, 

της λέξης και κατά αυτόν 

εξαγωγής κειµένου από 
 

 

Καταχώρηση στο 

ευρετήριο
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6.6 Επιλογές µηνύµατος 
 
Στα µηνύµατα που κοινοποιούνται από τους χρήστες του συστήµατος, εµφανίζονται 
διάφορες επιλογές οι οποίες ενεργούν πάνω σε αυτά. Οι επιλογές αυτές όµως δεν 
είναι πάντα οι ίδιες για κάθε µήνυµα αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα µε το ποιος 
είναι ο συντάκτης του µηνύµατος.  

Ας θεωρήσουµε ότι είναι συνδεδεµένος στο σύστηµα ένας χρήστης. 

Στην περίπτωση που βλέπει ένα µήνυµα το οποίο είναι δικό του, του παρέχονται οι 
εξής επιλογές: 

1. ∆ιαγραφή του µηνύµατος 
2. Προσθήκη στα Αγαπηµένα 
3. Αριθµός φορών που το µήνυµα προστέθηκε στα αγαπηµένα από άλλους 

ερευνητές (Likes) 

Αν όµως το µήνυµα δεν ανήκει στο χρήστη αλλά προέρχεται από κάποιον άλλο 
ερευνητή, τότε οι επιλογές που µπορεί να δει ο πρώτος διαφοροποιούνται εν µέρει, 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

1. Spread – ∆ιάδοση του µηνύµατος στους followers του χρήστη 
2. Προσθήκη στα Αγαπηµένα 
3. Αριθµός φορών που το µήνυµα προστέθηκε στα αγαπηµένα από άλλους 

ερευνητές (Likes) 

 

 

Εικόνα 21: Το µήνυµα όπως εµφανίζεται στο χρήστη στον οποίο ανήκει και όπως 
εµφανίζεται σε ένα τρίτο χρήστη, αντίστοιχα. 
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Ουσιαστικά, η δυνατότητα διαγραφής του µηνύµατος, αντικαθίσταται από την 
επιλογή Spread όταν το µήνυµα δεν ανήκει στο χρήστη. Αυτό συµβαίνει για το λόγο 
ότι κανένας άλλος δεν πρέπει να έχει δικαίωµα επεξεργασίας – διαγραφής ενός 
µηνύµατος εκτός από τον συντάκτη του.  

Εναλλακτικά, παρέχεται στο χρήστη η επιλογή Spread, η δυνατότητα δηλαδή να 
διαδώσει, να µεταλαµπαδεύσει αυτό το µήνυµα που ενδεχοµένως έκρινε ότι είναι 
σηµαντικό, στους ερευνητές που τον ακολουθούν. Κατά αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει 
στο να γίνει το συγκεκριµένο post ευρέως γνωστό. 

Οι παραπάνω επιλογές αναλύονται στη συνέχεια. 

6.6.1 ∆ιαγραφή 

Η λειτουργία αυτή, όπως περιγράφεται και από το όνοµά της, διαγράφει ένα µήνυµα 
από τον πίνακα post. Εµφανίζεται µόνο στο χρήστη που το συνέταξε, καθώς αυτός 
πρέπει να είναι ο µόνος που να έχει δικαίωµα διαγραφής των µηνυµάτων του. Η 
διαγραφή γίνεται µέσω της συνάρτησης delete_post($memberId, $postId) που 
ενεργοποιείται µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-post.php. Ένα post 
όµως δεν διαγράφεται αυτόµατα αλλά εµφανίζεται πρώτα, µέσω JavaScript, ένα 
confirm box όπου ζητείται επιβεβαίωση της ενέργειας αυτής. 

6.6.2 Spread 

Η συγκεκριµένη λειτουργία, διαδίδει ένα µήνυµα στους followers του χρήστη που την 
επέλεξε. ∆εν εµφανίζεται ως επιλογή στα µηνύµατα που έχει κοινοποιήσει ο ίδιος ο 
χρήστης καθώς οι followers του ενηµερώνονται ούτως ή άλλως για τα posts που 
γράφει. Εµφανίζεται µόνο στα µηνύµατα τρίτων ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
προώθηση ενός αξιόλογου µηνύµατος σε ευρύτερο κοινό. Είναι αντίστοιχη της 
λειτουργίας Retweet του Twitter. Η διαφορά όµως σε σχέση µε το Retweet, είναι ότι 
το µήνυµα το καταχωρεί πλέον ο χρήστης ως δικό του, µε νέα ηµεροµηνία και ώρα. 
Παρόλα αυτά, πάντα υπάρχει η πληροφορία από ποιον χρήστη εκπέµφθηκε αρχικά το 
µήνυµα. 

Τρόπος λειτουργίας και περιπτώσεις χρήσης της επιλογής Spread 

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, ο σκοπός της επιλογής αυτής είναι να διαδοθεί ένα 
µήνυµα σε διάφορους ερευνητές, κάνοντας όµως πάντα αναφορά στον χρήστη από 
τον οποίο προέρχεται το αρχικό µήνυµα έτσι ώστε να παρέχεται ένα είδος 
αναγνώρισης προς αυτόν. 

 Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει πρωτίστως, το µήνυµα στο οποίο ενεργεί η 
λειτουργία αυτή, να καταχωρηθεί εκ νέου στον πίνακα posts της βάσης δεδοµένων, 
έχοντας όµως αυτή τη φορά, νέο συντάκτη. Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατή η 
ανάκτηση του µηνύµατος και από τους followers του χρήστη που διενεργεί το Spread.  
Στον πίνακα posts, υπάρχει επιπλέον, για κάθε post που καταχωρείται, ένα πεδίο που 
ονοµάζεται is_spread. Το πεδίο αυτό έχει εξ’ ορισµού την τιµή 0. Όταν όµως ένας 
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χρήστης επιλέξει τη λειτουργία Spread, η τιµή του για το συγκεκριµένο µήνυµα 
γίνεται 1. Το γεγονός αυτό,  υποδηλώνει ότι το µήνυµα δεν είναι πρωτότυπο αλλά 
έχει διαδοθεί και ο αρχικός συντάκτης του µηνύµατος είναι κάποιος άλλος ερευνητής.  

Κατά συνέπεια, όταν επιλέγεται το Spread, εισάγεται το µήνυµα στη βάση 
δεδοµένων, χρησιµοποιώντας τη συνάρτηση spread_post($memberId, $postId) που 
ενεργοποιείται µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-post.php. Η 
συνάρτηση αυτή ανακτά µέσω της retrieve_post_by_id($postId), όλες τις 
πληροφορίες του µηνύµατος που γίνεται Spread, όπως το σώµα κειµένου του και τον 
αρχικό του συντάκτη και καταχωρεί εκ νέου το µήνυµα ορίζοντας ως νέο συντάκτη 
του το χρήστη που έκανε κλικ στο Spread. Επιπλέον, εξάγει το νέο post_id που 
ανατέθηκε στο µήνυµα και εισάγει στον πίνακα spreads το σύνολο των πληροφοριών 
για την ενέργεια αυτή όπως το id του αρχικού post και τον συντάκτη του, το νέο 
post_id που του ανατέθηκε και το νέο συντάκτη του και τέλος την ηµεροµηνία κα 
ώρα που επέλεξε ο χρήστης τη λειτουργία Spread.  

Ένας χρήστης όµως, κατά την ανάκτηση των µηνυµάτων στον τοίχο του, δεν πρέπει 
να έχει πάντα τη δυνατότητα να κάνει Spread. Κατά συνέπεια, λαµβάνονται υπόψη 
διάφορες περιπτώσεις αναφορικά µε τη διαθεσιµότητα της λειτουργίας αυτής. 

1. Αν ένα post που εµφανίζεται στον τοίχο ανήκει στο συνδεδεµένο χρήστη, 
τότε εµφανίζεται σε αυτό η επιλογή ∆ιαγραφή. Αν όµως το µήνυµα αυτό το 
έχει κάνει ο χρήστης Spread τότε η ∆ιαγραφή αντικαθίσταται από την επιλογή 
Un-Spread που ουσιαστικά διαγράφει το µήνυµα που έχει διαδώσει ο 
χρήστης. Όταν ο χρήστης έχει κάνει ήδη Spread ένα µήνυµα, πρέπει να του 
δίνεται επίσης και η δυνατότητα να αναιρέσει την ενέργεια αυτή όποτε κριθεί 
αυτό απαραίτητο. Για αυτόν τον λόγο, δηµιουργήθηκε η λειτουργία Un-
Spread που διαγράφει το µήνυµα από τους πίνακες spread και post. Η 
διαγραφή ενεργοποιείται µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-
post.php και πραγµατοποιείται πρώτα για τον πίνακα spreads µέσω της 
συνάρτησης delete_spread_post($memberId, $postId) και έπειτα για τον 
πίνακα posts µέσω της delete_post($memberId, $postId). Κι εδώ, ζητείται 
πρώτα επιβεβαίωση της ενέργειας αυτής µέσω ενός JavaScript confirm box.  

2. Στην περίπτωση που το post που εµφανίζεται δεν ανήκει στο συνδεδεµένο 
χρήστη διακρίνονται οι εξής υποπεριπτώσεις: 

• Αν το µήνυµα αυτό είναι Spread από κάποιον άλλο ερευνητή και ο 
αρχικός συντάκτης είναι ο χρήστης, τότε η επιλογή Spread πρέπει να 
εµφανίζεται ανενεργή σε αυτόν καθώς δεν πρέπει να δίνεται στο 
χρήστη η δυνατότητα να κάνει στην ουσία ξανά Spread το δικό του 
µήνυµα. 

• Αν το µήνυµα αυτό είναι Spread που το έχει διαδώσει ήδη και ο 
χρήστης, η επιλογή Spread πρέπει να απενεργοποιείται και στη θέση 
της να εµφανίζεται η φράση isSpread που υποδηλώνει ότι ο χρήστης 
έχει διαδώσει ήδη το µήνυµα. Ένας χρήστης πρέπει να έχει την 
δυνατότητα να προωθήσει ένα συγκεκριµένο µήνυµα στους followers 
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του µόνο µια φορά. Σε διαφορετική περίπτωση, ο τοίχος θα γεµίζει µε 
το ίδιο προωθηµένο µήνυµα χωρίς λόγο και θα δηµιουργείται σύγχυση 
σε όσους τον ακολουθούν. Για το λόγο αυτό, µετά το πρώτο Spread, η 
λειτουργία εµφανίζεται ανενεργή για το συγκεκριµένο post και 
αντικαθίσταται από τη φράση isSpread που ενηµερώνει το χρήστη ότι 
έχει προβεί ήδη σε αυτήν την ενέργεια. Η υπόθεση αυτή, ελέγχεται 
από τη συνάρτηση post_already_spread($memberId, $postId). Αν 
όµως δεν ισχύει, ο χρήστης µπορεί να διαδώσει ελεύθερα το µήνυµα. 

• Αν τέλος, το µήνυµα που ανακτάται στον τοίχο είναι το πρωτότυπο 
µήνυµα που έχει διαδώσει ο χρήστης µε τη λειτουργία Spread, 
εµφανίζεται και πάλι η φράση isSpread. Αυτό συµβαίνει, και σε αυτήν 
την περίπτωση, για λόγους ενηµέρωσης του χρήστη και οικονοµίας 
χώρου. ∆ιαφορετικά, µπορεί να διαδώσει το µήνυµα µε τη βοήθεια της 
συνάρτησης spread_post($memberId, $postId) που ενεργοποιείται 
µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-post.php. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας, όταν ένας χρήστης προωθήσει ένα 
post µέσω της λειτουργίας spread, το συγκεκριµένο µήνυµα καταχωρείται στη βάση 
δεδοµένων και ως δικό του µήνυµα για να καταστεί δυνατή η διασπορά του στους 
followers του χρήστη. Ωστόσο, πάντα υπάρχει η πληροφορία από ποιον χρήστη 
εκπέµφθηκε αρχικά το µήνυµα έτσι ώστε να παρέχεται ένα είδος αναγνώρισης προς 
αυτόν αλλά και αξιοπιστίας της εφαρµογής. Κατά συνέπεια, στα Spreads, εµφανίζεται 
πάντα στην αρχή του µηνύµατος το όνοµα του χρήστη που συνέταξε το πρωτότυπο 
post καθώς επίσης και ένας σύνδεσµος που ενηµερώνει το χρήστη πόσες φορές 
διαδόθηκε το µήνυµα, επιλέγοντάς τον οποίο, µπορεί να δει από ποιους ερευνητές 
έγινε αυτή η προώθηση. Ο ίδιος σύνδεσµος εµφανίζεται και στο πρωτότυπο µήνυµα 
που διαδίδεται, για ενηµερωτικούς λόγους. 

Για να βρεθεί ο αρχικός αποστολέας του µηνύµατος ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία. 

Πρώτα από όλα, ελέγχεται αν το µήνυµα που εµφανίζεται στον τοίχο του χρήστη 
είναι Spread. Στην περίπτωση που η υπόθεση αυτή ισχύει, καλείται η συνάρτηση 
find_initial_member_when_spread($value['post_id']) που επιστρέφει µέσω του 
πίνακα spreads τον ερευνητή που εξέπεµψε το πρωτότυπο µήνυµα. 

Έπειτα για να υπολογιστεί ο αριθµός των φορών που διαδόθηκε το µήνυµα, 
ανακτάται πρώτα µέσω της συνάρτησης 
find_initial_postid_when_spread($value['post_id']) το id του πρωτότυπου µηνύµατος 
και δίνοντάς το ως παράµετρο στη times_post_spread ($initialPostId) λαµβάνουµε 
τον αριθµό αυτό και µπορούµε πλέον να τον εµφανίσουµε. Για να βρεθούν επιπλέον 
οι χρήστες που προώθησαν το µήνυµα, χρησιµοποιείται η συνάρτηση 
who_clicked_spread($initialPostID), που λαµβάνει ως όρισµα το id του αρχικού 
µηνύµατος και ενεργοποιείται µέσω της µεθόδου GET. 
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Στις εικόνες που ακολουθούν, παρουσιάζεται η διαδικασία του Spread και οι 
περιπτώσεις που λαµβάνονται υπόψη. Έστω ότι ο χρήστης “andreas” κάνει “Spread” 
ένα µήνυµα του χρήστη “maro”: 

 

Εικόνα 22: Στο προωθηµένο µήνυµα που βλέπει στο timeline του ο χρήστης “andreas” και 
κάθε άλλος χρήστης που τον ακολουθεί, εµφανίζονται αρχικά τα στοιχεία του χρήστη που το 
εξέπεµψε πρώτος. Στο χρήστη “andreas”, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα να το κάνει Un-
Spread. ∆ηλαδή να καταργήσει την κοινοποίησή του. 

 

 

Εικόνα 23: Το αρχικό µήνυµα που ανάρτησε η maro έτσι όπως εµφανίζεται στο timeline του 
andrea. Η δυνατότητα Spread έχει απενεργοποιηθεί καθώς ο andreas το έχει προωθήσει ήδη 
στους followers του. 

 

 

Εικόνα 24: Αν το ίδιο µήνυµα προωθηθεί και από τον kosta, όταν εµφανιστεί στο timeline 
του andrea, η λειτουργία Spread θα εξακολουθεί να είναι απενεργοποιηµένη. 
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6.6.3 Αγαπηµένα 

Η λειτουργία αυτή, προσθέτει ένα post στα αγαπηµένα του χρήστη έτσι ώστε να 
µπορέσει να το βρει εύκολα µέσω της επιλογής «Αγαπηµένα» του προφίλ, όταν αυτό 
κριθεί απαραίτητο. Ο χρήστης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να αφαιρέσει – διαγράψει 
ανά πάσα στιγµή ένα µήνυµα που έχει εισαχθεί στα αγαπηµένα. Η διαγραφή 
επιτυγχάνεται µέσω της delete_favorite_post($memberId, $postId) που ενεργοποιείται 
µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-post.php και πρέπει να επιβεβαιωθεί 
πρώτα µε τη βοήθεια ενός JavaScript confirm box. 

Υπάρχει όµως ο εξής περιορισµός: ένας χρήστης, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
κάνει favorite ένα µήνυµα µόνο µια φορά. Το γεγονός αυτό συµβαίνει για δύο 
λόγους. Ο πρώτος είναι για να µη γεµίζει άσκοπα η περιοχή «Αγαπηµένα». Επιπλέον, 
αν δεν υπάρχει κανένας περιορισµός, ο αριθµός των Likes, που αυξάνεται κάθε φορά 
που ένας ερευνητής κάνει προσθήκη στα αγαπηµένα, θα είναι µη αντιπροσωπευτικός.  

Ο έλεγχος σχετικά µε το αν ο χρήστης έκανε Favorite ένα µήνυµα πραγµατοποιείται 
µέσω της συνάρτησης post_already_favorited($memberId, $postId) που παίρνει ως 
ορίσµατα το id του χρήστη και το id του µηνύµατος. Αν επιστραφεί true, τότε η 
επιλογή Αγαπηµένα, εµφανίζεται ανενεργή. ∆ιαφορετικά, το post προστίθεται στα 
αγαπηµένα µέσω της συνάρτησης favorite_post($memberId, $postId) που 
ενεργοποιείται µέσω της µεθόδου GET, στο αρχείο actions-on-post.php. Η 
συνάρτηση αυτή, εισάγει ουσιαστικά στον πίνακα favorites τις πληροφορίες  του 
post. 

6.6.4 Likes 

Είναι ένας αριθµός που δηλώνει πόσες φορές το µήνυµα προστέθηκε στα αγαπηµένα 
από άλλους ερευνητές. Όταν ο αριθµός αυτός, που προκύπτει από τη συνάρτηση 
times_favorited($postId), είναι 0, η επιλογή Likes εµφανίζεται απενεργοποιηµένη. 
Αλλιώς ο χρήστης µπορεί να την επιλέξει για να δει τους ερευνητές που έκαναν 
favorite ένα µήνυµα µέσω της συνάρτησης who_clicked_like($postId). 

 

6.7 Αναζήτηση 
 
Σε όλους τους χρήστες της εφαρµογής παρέχεται η δυνατότητα να διενεργήσουν 
αναζητήσεις. Στο πεδίο κειµένου «Αναζήτηση» που βρίσκεται στη γραµµή µενού 
στην κορυφή κάθε σελίδας, µπορεί ο χρήστης να αναζητήσει άλλους ερευνητές, 
δηµοσιεύσεις που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη θεµατική περιοχή – κατηγορία ή 
ακόµη και κείµενο που µπορεί να περιέχεται σε µια δηµοσίευση. 
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Ειδικότερα, διακρίνονται οι παρακάτω υποπεριπτώσεις χρήσης: 

1. Αναζήτηση θεµατικής περιοχής µε χρήση του χαρακτήρα «#» 
2. Αναζήτηση ερευνητών µε χρήση του χαρακτήρα «@» 
3. Αναζήτηση όρων στο κείµενο των δηµοσιεύσεων 
4. Ειδική αναζήτηση όρων σε δηµοσιεύσεις που ανήκουν σε συγκεκριµένη 

θεµατική περιοχή 
5. Αναζήτηση θεµατικής περιοχής έπειτα από επιλογή µε το ποντίκι ενός hash 

tag link. 
 

Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις, ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει ειδικούς 
χαρακτήρες µε τη βοήθεια των οποίων το σύστηµα καταλαβαίνει ποιο είναι το 
αντικείµενο της αναζήτησης του χρήστη και αποστέλλει τα κατάλληλα ερωτήµατα 
στη βάση δεδοµένων. 

Η αναζήτηση δηµοσιεύσεων που ανήκουν σε µια συγκεκριµένη θεµατική περιοχή 
καθίσταται εφικτή εισάγοντας το χαρακτήρα «#» πριν από το όνοµα της 
συγκεκριµένης κατηγορίας. Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί να εισάγει περισσότερες από 
µια κατηγορίες στην αναζήτηση για να του επιστραφούν, συγκεντρωτικά στα 
αποτελέσµατα, δηµοσιεύσεις που ανήκουν σε κάθε µια από τις θεµατικές περιοχές 
που πληκτρολόγησε.  

Η αναζήτηση ενός ερευνητή µπορεί να ενεργοποιηθεί εισάγοντας το χαρακτήρα «@» 
πριν από το όνοµα του ερευνητή που ψάχνει ο χρήστης.  Με την εισαγωγή του 
χαρακτήρα αυτού γίνεται διάκριση ως προς το αντικείµενο της αναζήτησης και κατά 
συνέπεια επιστρέφονται µόνο ερευνητές. 

Επιπλέον, εισάγοντας διάφορους όρους στο πεδίο αναζήτησης, ο χρήστης έχει τη 
δυνατότητα να διενεργήσει αναζήτηση µέσα στο κείµενο των δηµοσιεύσεων. Με τον 
τρόπο αυτό µπορεί να συγκεκριµενοποιήσει την αναζήτησή του και να ανακτήσει 
δηµοσιεύσεις περισσότερο σχετικές µε το αντικείµενο που ψάχνει. Όπως 
περιγράφηκε και σε προηγούµενη ενότητα, όταν ένας ερευνητής ανεβάζει µια 
δηµοσίευση, όλο το κείµενο εξάγεται και καταχωρείται στη βάση δεδοµένων µέσω 
της τεχνικής inverted indexing. Η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα για να µπορούν οι 
χρήστες να διεξάγουν αποτελεσµατικές αναζητήσεις. 

Επιπροσθέτως, παρέχεται η επιλογή στο χρήστη να εξειδικεύσει την αναζήτησή του, 
ψάχνοντας συγκεκριµένους όρους σε συγκεκριµένη θεµατική περιοχή. Αυτό µπορεί 
να επιτευχθεί εισάγοντας στο πεδίο τη θεµατική περιοχή που επιθυµεί και στη 
συνέχεια τους όρους και αντιστρόφως. 
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Τέλος , όταν ο χρήστης επιλέγει µε το ποντίκι το όνοµα µιας θεµατικής περιοχής που 
είναι σύνδεσµος, είτε από την περιοχή Topics στα αριστερά της σελίδας welcome.php 
είτε από την προβολή δηµοσιεύσεων στο προφίλ του, τότε στα αποτελέσµατα 
εµφανίζονται επίσης όλες οι δηµοσιεύσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί στη 
συγκεκριµένη θεµατική περιοχή, µέσω της µεθόδου GET. 

 

6.7.1 Αυτόµατη συµπλήρωση (Autocomplete) 

Για τις δύο πρώτες περιπτώσεις χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα αυτόµατης 
συµπλήρωσης (autocomplete). Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται η JavaScript και 
Ajax καθώς επίσης και η βιβλιοθήκη jQuery. Όταν ο χρήστης ξεκινήσει να γράφει 
κάτι στο πεδίο αναζήτησης, ενεργοποιείται η συνάρτηση lookup (inputString) του 
αρχείου autocomplete.js. Μέσω αυτής, στέλνονται τα δεδοµένα µε Ajax, µε τη 
βοήθεια της jQuery, στο αρχείο rpc.php, όπου διακρίνεται αν ο πρώτος χαρακτήρας 
είναι # ή @. Ανάλογα µε την περίπτωση, επιλέγεται το κατάλληλο ερώτηµα προς στη 
βάση δεδοµένων και εµφανίζονται στο πλαίσιο της αυτόµατης συµπλήρωσης είτε 
θεµατικές περιοχές σχετικές µε τη συµβολοσειρά που πληκτρολογείται είτε ερευνητές 
µε τη φωτογραφία τους και τις πληροφορίες του Πανεπιστηµίου τους. 

 

  

Εικόνα 25: Η λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης κατά την αναζήτηση χρηστών και κατά 
την αναζήτηση θεµατικών περιοχών δηµοσιεύσεων. 
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6.7.2 Τρόπος λειτουργίας αναζήτησης 

Αρχικά ελέγχεται στη σελίδα results.php αν έχει σταλεί κάποιος όρος αναζήτησης 
µέσω της µεθόδου POST και έπειτα αν υπάρχει µέσα σε αυτόν ο χαρακτήρας «#».  
Στην περίπτωση που δεν ισχύει η υπόθεση, ελέγχεται αν υπάρχει ο χαρακτήρας «@». 
Αν ο όρος αναζήτησης δεν περιέχει ούτε το @, σηµαίνει πως ο χρήστης  θέλει να 
ψάξει δηµοσιεύσεις βάσει του κειµένου τους. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται η 
συνάρτηση search_pdf_text($searchTerm) που παίρνει ως όρισµα τη συµβολοσειρά 
αναζήτησης και επιστρέφει τα ονόµατα των pdf αρχείων που την περιέχουν. Για να 
επιτευχθεί αυτή η συµπεριφορά, καλεί αρχικά τη συνάρτηση explode_items($text, 
$separator = " ", $preserveDuplicates = true), η οποία διαιρεί το κείµενο 
αναζήτησης σε λέξεις και τις αποθηκεύει σε έναν πίνακα τον οποίο επιστρέφει στη 
search_pdf_text($searchTerm). Έπειτα, µε τη βοήθεια της συνάρτησης 
retrieve_stop_words() ανακτάται όλη τη λίστα µε τις stop words, ελέγχεται αν κάποια 
από αυτές υπάρχει στο κείµενο αναζήτησης του χρήστη ούτως ώστε να αφαιρεθεί και 
εκτελείται το ερώτηµα αναζήτησης προς τη βάση δεδοµένων. Αν υπάρχουν 
δηµοσιεύσεις οι οποίες περιέχουν το κείµενο που αναζήτησε ο χρήστης, επιστρέφεται 
ο τίτλος τους στην results.php και τίθενται ως όρισµα στη συνάρτηση 
search_text_related_papers($relatedPapers). Μέσω αυτής ανακτώνται από τη βάση 
πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριµένες δηµοσιεύσεις και έτσι καθίσταται 
δυνατή η εµφάνισή τους στη σελίδα αναζήτησης µε τον τίτλο τους, ο οποίος είναι 
σύνδεσµος στο pdf αρχείο, και το όνοµα του ερευνητή που τις ανέβασε. Αν το όνοµα 
αρχείου είναι µεγαλύτερο από 40 χαρακτήρες, «συρρικνώνεται» για λόγους 
παρουσίασης µέσω της συνάρτησης shrink_long_filenemes($filename,  40). 

Αν υπάρχει όµως στον όρο αναζήτησης ο χαρακτήρας «@», σηµαίνει πως ο χρήστης 
ψάχνει να βρει κάποιον ερευνητή. Εποµένως, αφαιρείται πρωτίστως ο χαρακτήρας 
«@» από αυτόν και έπειτα γίνεται κλήση στην search_members($searchTerm), η 
οποία είναι µια συνάρτηση εύρεσης χρηστών που δέχεται ως όρισµα το κείµενο 
αναζήτησης και επιστρέφει, έπειτα από ερώτηµα στη βάση δεδοµένων, τα ονόµατα 
ερευνητών που ταυτίζονται ή είναι παρόµοια µε τον όρο. Στη συνέχεια, καλείται η 
συνάρτηση following($validUser), µέσω της οποίας εξακριβώνεται ποιους ερευνητές 
ακολουθεί ήδη ο χρήστης ούτως ώστε να προστεθεί ο κατάλληλος σύνδεσµος follow 
ή unfollow σε κάθε ένα από τα αποτελέσµατα αναζήτησης για να έχει τη δυνατότητα 
να ακολουθήσει ή να σταµατήσει να δέχεται µηνύµατα από κάποιον . Επιπλέον, 
λαµβάνεται υπόψη και η περίπτωση το αποτέλεσµα αναζήτησης να είναι ο ίδιος ο 
χρήστης που τη διεξάγει, οπότε και δεν θα εµφανιστούν οι σύνδεσµοι αυτοί καθώς 
είναι άτοπο να ακολουθήσει κάποιος τον ίδιο του τον εαυτό. Χρησιµοποιούνται 
επίσης και οι συναρτήσεις show_profile_photo($memberId) και retrieve_bio 
($memberId), έτσι ώστε να προβάλλονται στα αποτελέσµατα αναζήτησης για κάθε 
ερευνητή, η φωτογραφία και οι σύντοµες βιογραφικές πληροφορίες του, δεδοµένου 
ότι τις έχει εισάγει. 
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Στην περίπτωση που υπάρχει στο κείµενο αναζήτησης ο χαρακτήρας «#», καθίσταται 
σαφές το γεγονός ότι ο χρήστης επιθυµεί να βρει δηµοσιεύσεις βάσει της θεµατικής 
περιοχής στην οποία έχουν κατηγοριοποιηθεί. Για το λόγο ότι παρέχεται στο χρήστη 
η δυνατότητα να αναζητήσει δηµοσιεύσεις σε περισσότερες από µια θεµατικές 
περιοχές, καλείται στη results.php η συνάρτηση find_hashtag_keywords 
($searchTerm) έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πολλαπλά keywords.  Η 
συγκεκριµένη συνάρτηση αρχικά τεµαχίζει το κείµενο αναζήτησης σε tokens βάσει 
του χαρακτήρα «#» µε τη βοήθεια της strtok(). Επιπλέον, µέσω κανονικής έκφρασης 
ελέγχεται αν υπάρχουν διάφοροι ειδικοί χαρακτήρες σε κάθε token, κυρίως «,», «.» ή 
κενό, οι οποίοι εφόσον βρεθούν αφαιρούνται και αυτό εισάγεται σε έναν πίνακα που 
επιστρέφεται στη σελίδα results.php και περιέχει κάθε θεµατική περιοχή που αναζητά 
ο χρήστης. Στη συνέχεια, κάθε ένα από τα keywords αυτά, χρησιµοποιείται ως 
όρισµα στη συνάρτηση search_papers($searchTerm). Η συνάρτηση αυτή αποτελεί 
τον πυρήνα της συγκεκριµένης περίπτωσης χρήσης καθώς µέσω αυτής ανακτώνται 
από τη βάση δεδοµένων, µε ερώτηµα SQL, οι δηµοσιεύσεις που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί στη θεµατική περιοχή αναζήτησης και επιστρέφονται µαζί µε 
πληροφορίες, όπως τα ονόµατα των ερευνητών που ανέβασαν κάθε µια από αυτές και 
την ηµεροµηνία του upload. Όλες αυτές οι πληροφορίες εµφανίζονται στο χρήστη 
στη σελίδα results.php. 

Επιπροσθέτως, λαµβάνεται υπόψη και η περίπτωση ο χρήστης να θέλει να 
διενεργήσει ειδική αναζήτηση, δηλαδή να προσπαθήσει να βρει δηµοσιεύσεις που 
περιέχουν συγκεκριµένο κείµενο και ανήκουν όµως σε συγκεκριµένη θεµατική 
περιοχή. Για να το επιτύχει αυτό, πρέπει να εισάγει στο πεδίο αναζήτησης το κείµενο 
που ψάχνει να βρει και στη συνέχεια τη θεµατική περιοχή ή και το αντίστροφο. Κατά 
συνέπεια, χρησιµοποιείται στη results.php η συνάρτηση exclude_hashwords 
($searchTerm). Η συνάρτηση αυτή αφαιρεί από το κείµενο αναζήτησης τα keywords 
µε το χαρακτήρα «#» κρατώντας µόνο τους όρους για αναζήτηση δηµοσιεύσεων 
βάσει κειµένου. Η συµπεριφορά αυτή επιτυγχάνεται µε τον εξής τρόπο:  µε την 
strtok() διαιρείται το κείµενο αναζήτησης σε tokens στο σηµείο όπου υπάρχει κενό, 
κόµµα, τελεία ή άνω-κάτω τελεία και ακολούθως ελέγχεται κάθε ένα από αυτά για 
ειδικούς χαρακτήρες µέσω της preg_match(). Αν βρεθεί κάποιος από τους ειδικούς 
χαρακτήρες που ορίστηκαν, µέσω της substr() κρατείται µόνο το τµήµα του κειµένου 
πριν από αυτόν, και το token εισάγεται σε έναν πίνακα. Έπειτα, εξετάζονται όλα αυτά 
τα tokens για να διαπιστωθεί αν περιέχουν το χαρακτήρα «#». Αν κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει, αποθηκεύονται σε έναν καινούριο πίνακα και επιστρέφονται στη results.php. 
Με τον τρόπο αυτό, λαµβάνουµε όλες τις λέξεις που αντιστοιχούν σε αναζήτηση 
δηµοσιεύσεων βάσει κειµένου, αποκλείοντας τα keywords. Συνεπώς, στην 
results.php, ελέγχεται πρώτα αν υπάρχουν στο κείµενο αναζήτησης επιπλέον όροι 
χωρίς #. Αν η υπόθεση αυτή είναι αληθής, γίνεται προσπάθεια να βρεθεί το 
συγκεκριµένο κείµενο σε κάθε δηµοσίευση που αντιστοιχεί στη δηλωθείσα στην 
αναζήτηση κατηγορία.  
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Μέσω της συνάρτησης search_pdf_text_by_category($fileName, $searchTermNo 
Hashes), η οποία είναι παρόµοια µε την search_pdf_text($searchTerm) που 
περιγράφηκε προηγουµένως, υλοποιείται η αναζήτηση αυτή επιστρέφοντας το όνοµα 
κάθε σχετικής δηµοσίευσης. Τέλος, στη συνάρτηση search_text_related_papers 
($relatedPapers), εισάγεται ως παράµετρος κάθε δηµοσίευση που επιστρέφεται, και 
έτσι εµφανίζονται στα αποτελέσµατα της αναζήτησης οι σχετικές δηµοσιεύσεις µε τα 
ονόµατα των ερευνητών στους οποίους ανήκουν και την ηµεροµηνία του upload. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Εξαγωγή Προτάσεων 
 
Για να είναι η εφαρµογή πληρέστερη και να βοηθάει το χρήστη να ανακαλύψει 
άλλους ερευνητές µε παρόµοια ενδιαφέροντα, καθώς επίσης και δηµοσιεύσεις που 
µπορεί να ανήκουν στον τοµέα έρευνας του, αποφασίστηκε να δηµιουργηθεί ένα 
σύστηµα προτάσεων βασιζόµενο σε µέτρα οµοιότητας (Similarity Measures). 
Υπάρχει πληθώρα τέτοιων µέτρων συσχέτισης όπως ο συντελεστής οµοιότητας 
Jaccard, η συσχέτιση Pearson, η Ευκλείδεια απόσταση, η απόσταση Manhattan. Για 
το λόγο όµως ότι οι προτάσεις στον εκάστοτε χρήστη γίνονται on-the-fly, πρέπει να 
περιοριστούν οι υπολογισµοί όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε να υπάρχει η 
ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων και παράλληλα, 
οι προτάσεις αυτές να είναι όντως σχετικές µε το χρήστη. Κατά συνέπεια, επιλέχθηκε 
να χρησιµοποιηθεί η οµοιότητα Jaccard καθώς οι υπολογιστικοί πόροι που 
απαιτούνται για την εύρεση της οµοιότητας είναι λιγότεροι σε σχέση µε τις υπόλοιπες 
µεθόδους και τα αποτελέσµατα είναι αξιόπιστα σε µεγάλο βαθµό.  

7.1 Jaccard Similarity Coefficient 
 

Ο συντελεστής οµοιότητας Jaccard (Jaccard Similarity Coefficient) είναι µια 
στατιστική µέθοδος που αναπτύχθηκε από το Γάλλο καθηγητή βοτανικής Paul 
Jaccard το 1901 και χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα για την προσδιορισµό της 
οµοιότητας µεταξύ συνόλων. Ορίζεται ως το µέγεθος της τοµής δια το µέγεθος της 
ένωσης των συνόλων: 
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Όσο πιο κοντά στη µονάδα είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει, τόσο πιο όµοια είναι 

τα δύο σύνολα. 

Συµπληρωµατική της οµοιότητας, είναι η απόσταση Jaccard (Jaccard Distance), η 
οποία προσδιορίζει τη διαφορά των συνόλων που εξετάζονται και προκύπτει ως εξής: 
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Για την εύρεση του βαθµού οµοιότητας µεταξύ ενός χρήστη και κάποιου άλλου 
ερευνητή από το σύνολο των χρηστών της εφαρµογής καθώς επίσης και µεταξύ ενός 
χρήστη και µιας δηµοσίευσης έτσι ώστε να γίνουν επιτυχείς προτάσεις, 
χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωµατικής αυτής, ο συντελεστής οµοιότητας 
Jaccard [35]. 
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7.2 Προτάσεις όµοιων ερευνητών µε τη Jaccard Similarity 
 
Η οµοιότητα µεταξύ δύο χρηστών προκύπτει από τις λέξεις κλειδιά – hashtags στις 
οποίες o κάθε χρήστης κατηγοριοποίησε τις δηµοσιεύσεις που ανέβασε στο σύστηµα. 
Κατά συνέπεια, όταν βρεθούν δύο ερευνητές  που έχουν κοινά hashtags, υπολογίζεται 
το µέτρο οµοιότητάς τους, το οποίο είναι ένας αριθµός από 0 έως 1. Όσο µεγαλύτερο 
είναι αυτό πλησιάζοντας τη µονάδα, τόσο πιο όµοιοι είναι οι δύο χρήστες που 
συγκρίνονται. Εποµένως, για να εµφανιστούν στο χρήστη οι προτάσεις, καλείται µια 
συνάρτηση, η jaccard_similarity_for_researchers($memberId, $validUser, $areaId), 
η οποία λαµβάνει τρία ορίσµατα. Το id του τρέχοντα χρήστη, το username του και το 
id του κλάδου στον οποίο έχει δηλώσει ότι ανήκει. 

7.2.1 Η συνάρτηση jaccard_similarity_for_researchers 

Η συνάρτηση jaccard_similarity_for_researchers($memberId, $validUser, $areaId), 
δηµιουργήθηκε για να προτείνει όµοιους ερευνητές στον χρήστη, που µπορεί να τον 
ενδιαφέρουν.  

Κάθε φορά που ο χρήστης εισέρχεται στην εφαρµογή και πλοηγείται στη σελίδα 
welcome.php, θα πρέπει να εµφανίζεται ένας συγκεκριµένος αριθµός ερευνητών στην 
περιοχή προτάσεων. Οι προτεινόµενοι ερευνητές επιθυµούµε να είναι οι πιο σχετικοί 
µε τα ενδιαφέροντα του χρήστη όπως προκύπτει από τα hashtags που αντιστοιχούν σε 
αυτόν, οι πιο όµοιοι δηλαδή, σύµφωνα µε την τιµή της οµοιότητας Jaccard. Είναι 
υπαρκτό, παρόλα αυτά, το ενδεχόµενο ο χρήστης να µην έχει ανεβάσει κανένα paper 
και συνεπώς να µην έχει καταχωρηµένες λέξεις – κλειδιά. 

Από τη στιγµή όµως που ο τρόπος µε τον οποίο γίνονται οι προτάσεις βασίζεται στα 
hashtags, πρέπει να εκτελούνται ορισµένοι έλεγχοι λαµβάνοντας υπόψη πιθανές 
περιπτώσεις. 

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν λέξεις – κλειδιά για ένα χρήστη, 
προτείνονται εναλλακτικά τυχαίοι ερευνητές από το σύνολο του κλάδου.  

Αν όµως ο χρήστης έχει µεταφορτώσει papers και εποµένως υπάρχουν hashtags που 
τον χαρακτηρίζουν και επιπλέον, αν υπάρχουν και ερευνητές µε κοινά hashtags µε το 
χρήστη, προτείνονται σε αυτόν οι πιο όµοιοι όπως προκύπτει από τη Jaccard 
Similarity, µε τυχαία όµως σειρά εµφάνισης, για να δηµιουργείται κάθε φορά η 
αίσθηση της κινητικότητας στην εφαρµογή. Ωστόσο, αν οι όµοιοι χρήστες είναι 
λιγότεροι από όσους ορίσαµε να προτείνονται, τότε στις πρώτες θέσεις θα 
εµφανίζονται οι πιο σχετικοί ενώ σε όσες αποµένουν, θα εµφανίζονται τυχαία 
ερευνητές από το σύνολο του κλάδου του χρήστη. Ερευνητές δηλαδή που δεν έχουν 
κοινά hashtags µε αυτόν.  

Στην περίπτωση τέλος, που δεν υπάρχουν γενικά ερευνητές µε κοινά hashtags µε το 
χρήστη  προτείνονται αποκλειστικά ερευνητές από το σύνολο του κλάδου µε τυχαίο 
τρόπο. 
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7.2.2 Τρόπος λειτουργίας της συνάρτησης jaccard_similarity_for_researchers  

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της συνάρτησης είναι οι εξής: 

1. Εύρεση των ερευνητών που ακολουθεί ο χρήστης. 
2. Λήψη, από το σύνολο των ερευνητών του ίδιου κλάδου, όσων δεν ακολουθεί 

ο χρήστης. 
3. Εύρεση των hashtags που έχουν καταχωρηθεί για κάθε έναν από αυτούς. 
4. Αν υπάρχουν κοινά hashtags µεταξύ του κάθε ερευνητή που ελέγχεται και του 

τρέχοντα χρήστη, υπολογίζεται η οµοιότητα τους µέσω του µέτρου 
οµοιότητας jaccard similarity. 

5. Έλεγχοι όσον αφορά το τί ερευνητές θα εµφανιστούν τελικά στον χρήστη ως 
πρόταση. 

Για να εµφανιστούν όµως στο χρήστη προτάσεις, πρέπει πρωτίστως να κληθεί η 
συνάρτηση. Έτσι, στη σελίδα welcome.php καλείται η jaccard_similarity_for 
_researchers($memberId, $validUser, $areaId) και αµέσως µετά ελέγχεται αν έχουν 
επιστραφεί αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής, 
εµφανίζονται οι προτεινόµενοι ερευνητές, αλλιώς εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν 
υπάρχουν προτάσεις». 

Η λειτουργία της συνάρτησης αναπτύσσεται αναλυτικά παρακάτω. 

- Αρχικά, βρίσκουµε τα hashtags που έχει καταχωρήσει ο χρήστης µέσω της 
συνάρτησης select_member_keywords($memberId) και τα αποθηκεύουµε σε 
έναν πίνακα $memberKeywordsArray. 

- Έπειτα, καλείται η συνάρτηση following($validUser) για να βρεθούν οι 
ερευνητές που ακολουθεί ήδη ο χρήστης ώστε να µην περιλαµβάνονται στις 
προτάσεις που θα εµφανιστούν. 

- Ακολουθεί ένα ερώτηµα στη βάση δεδοµένων µέσω του οποίου λαµβάνονται 
όλοι οι ερευνητές που ανήκουν στον ίδιο κλάδο µε αυτόν του χρήστη, όσοι 
δηλαδή έχουν το ίδιο $areaID και ελέγχεται αν το σύνολο των 
αποτελεσµάτων που επιστράφηκαν από τη βάση είναι µεγαλύτερο από 0. Αν 
είναι 0, σηµαίνει ότι ο χρήστης είναι µοναδικός στον κλάδο του, οπότε δεν 
υπάρχουν διαθέσιµοι ερευνητές προς πρόταση. Έτσι, η συνάρτηση 
jaccard_similarity_for_researchers ($memberId, $validUser, $areaId), 
επιστρέφει false και εµφανίζεται στο χρήστη το µήνυµα «∆εν υπάρχουν 
προτάσεις». 

- Αν όµως είναι µεγαλύτερο του 0, υπάρχουν διαθέσιµοι ερευνητές, οπότε από 
το σύνολό τους πρέπει να γίνει η κατάλληλη επιλογή. 

- Συνεπώς, αποθηκεύονται στον πίνακα $similarMembers όσοι προέκυψαν από 
το ερώτηµα και ελέγχεται αν ο χρήστης ακολουθεί ήδη κάθε έναν από αυτούς. 
Αν όχι, όλοι όσοι δεν ακολουθεί, αποθηκεύονται στο νέο πίνακα 
$similarResearchersNotFollowed. 
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- Παρακάτω όµως πρέπει να ελεγχθεί η περίπτωση που ο πίνακας 
$similarResearchersNotFollowed είναι κενός. Το γεγονός αυτό συµβαίνει είτε 
όταν ο χρήστης είναι ο πρώτος εγγεγραµµένος στο σύστηµα από τον κλάδο 
του και άρα δεν υπάρχουν άλλοι χρήστες είτε όταν τους ακολουθεί ήδη όλους. 
Έτσι, στην περίπτωση αυτή, επιστρέφεται false στην κλήση της συνάρτησης 
στη welcome.php για να εµφανιστεί το µήνυµα «∆εν υπάρχουν προτάσεις». 

- Εναλλακτικά, αν ο πίνακας δεν είναι κενός, για κάθε έναν από τους χρήστες 
που περιέχει, βρίσκουµε τα hashtags στα οποία έχει κατηγοριοποιήσει τις 
δηµοσιεύσεις του και τα αποθηκεύουµε στον πολυδιάστατο πίνακα 
$notFollowedResearchersKeywords ως value ενώ ως key της κάθε εγγραφής 
του πίνακα, ορίζουµε το id του εκάστοτε ερευνητή. Αυτό γίνεται ξανά µε τη 
βοήθεια της συνάρτησης $select_member_keywords($memberId). 

- Στο σηµείο αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος αναφορικά µε το αν ο ίδιος ο 
χρήστης έχει hashtags, γεγονός που ισχύει µόνο αν έχει ανεβάσει κάποια 
δηµοσίευση. Συνεπώς, αν δεν έχει hashtags δεν είναι δυνατό να του 
προταθούν σχετικοί χρήστες ως προς τα hashtags. Στην περίπτωση αυτή όµως, 
του προτείνονται µε τυχαίο τρόπο ερευνητές από τον κλάδο του. Η πρόταση 
των τυχαίων ερευνητών γίνεται µε κλήση στη συνάρτηση 
random_recommended_researchers($similarResearchersNotFollowed,$limit), 
που ως ορίσµατα δέχεται, στην περίπτωση αυτή, τον πίνακα µε τους 
ερευνητές που δεν ακολουθεί ο χρήστης και έναν αριθµό που καθορίζει πόσοι 
ερευνητές θα εµφανιστούν. 

- Αφού αποθηκεύσουµε στον πίνακα $notFollowedResearchersKeywords τα 
hashtags για κάθε ερευνητή που δεν ακολουθεί ο χρήστης, όπως περιγράφηκε 
παραπάνω, υπολογίζουµε την τοµή και την ένωση των συνόλων των hashtags  
του χρήστη µε αυτά του κάθε ερευνητή. Για τον υπολογισµό της τοµής 
χρησιµοποιείται η συνάρτηση array_intersect($memberKeywordsArray, 
tableOfKeywordsReturned) και για την ένωση η array_unique(array_merge 
($memberKeywordsArray, $tableOfKeywordsReturned)) της PHP. 

- Ακολουθεί έλεγχος όπου διευκρινίζεται το αν η τοµή ή η ένωση δεν περιέχουν 
στοιχεία. Στην περίπτωση που ο πίνακας $intersection είναι κενός σηµαίνει 
ότι δεν υπάρχει τοµή µεταξύ των δύο συνόλων που συγκρίθηκαν. Κατά 
συνέπεια δεν υπάρχουν κοινά hashtags µεταξύ του χρήστη και του ερευνητή 
που εξετάζεται. Αν εποµένως ισχύει η υπόθεση αυτή, χρησιµοποιείται µια 
µεταβλητή $membersWithNoCommonKeys, που ουσιαστικά δηλώνει τον 
αριθµό των ερευνητών που δεν έχουν κοινά hashtags µε το χρήστη, και η 
οποία αυξάνεται κάθε φορά που ισχύει η ανωτέρω συνθήκη. Η µεταβλητή 
αυτή θα µας βοηθήσει στη συνέχεια να εξακριβώσουµε τί ερευνητές θα πρέπει 
να  προταθούν στο χρήστη 

- Αν όµως υπάρχει τοµή µεταξύ των συνόλων που συγκρίνονται, αυξάνεται 
αρχικά η  µεταβλητή $membersWithCommonKeys και στη συνέχεια 
υπολογίζεται η οµοιότητα Jaccard µεταξύ του χρήστη και του κάθε ερευνητή: 
$jaccardSimilarity = count($intersection)/count($union). Αποθηκεύουµε 
έπειτα ξανά στο νέο πίνακα $researchersWithSimilarity όλες τις τιµές για τους 
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χρήστες που αντλήσαµε από τη βάση (username, memberId) και επιπλέον το 
µέτρο οµοιότητας ($jaccardSimilarity) που προέκυψε για τον κάθε χρήστη 
έτσι ώστε να µπορέσουµε να ταξινοµήσουµε τους ερευνητές βάσει της 
οµοιότητάς τους και να επιστρέψουµε τις τιµές αυτές σε άλλες σελίδες. 

- Επιπροσθέτως, σε νέο πίνακα αποθηκεύουµε µόνο το username. Αυτό θα 
χρειαστεί παρακάτω στους ελέγχους (2η περίπτωση) για να υπάρχει 
συµβατότητα µεταξύ των δύο πινάκων που θα συγκρίνει η array_diff για να 
βρει τη διαφορά τους, εν προκειµένω, τους χρήστες που δεν έχουν κοινά 
hashtags. 

- Το επόµενο βήµα είναι η ταξινόµηση του πίνακα $researchersWithSimilarity 
βάσει του µέτρου οµοιότητας. Ο πίνακας αυτός είναι πολυδιάστατος, οπότε 
για να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε τη συνάρτηση array_multisort() της 
PHP, πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουµε έναν νέο πίνακα $similarities στον 
οποίο θα αποθηκευτούν τα µέτρα οµοιότητας. Τώρα πλέον ο πίνακας 
$researchersWithSimilarity µπορεί να ταξινοµηθεί µέσω της συνάρτησης 
array_multisort ($similarities, SORT_DESC, $researchersWithSimilarity) ως 
προς τις τιµές των µέτρων οµοιότητας τα οποία ορίζουµε να έχουν φθίνουσα 
ταξινόµηση για να λάβουµε τα αποτελέσµατα από το µεγαλύτερο προς το 
µικρότερο. Μετά την ταξινόµηση όµως χάνονται τα keys που είχαν αποδοθεί 
σε κάθε εγγραφή του πίνακα, το id δηλαδή του εκάστοτε χρήστη, το οποίο 
είναι απαραίτητο στη συνέχεια. 

- Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιείται ένας ακόµη πίνακας, $researchersWith 
SimilarityWithId, κυρίως για να αποδώσουµε ως key σε κάθε εγγραφή το 
memberId που θα χρειαστεί παρακάτω στην array_rand() και αποθηκεύουµε 
σε αυτόν και τις υπόλοιπες τιµές (username, similarity) όπως τις παίρνουµε 
από τον πίνακα $researchersWithSimilarity. 
 
Ακολουθούν οι έλεγχοι που πρέπει να εκτελεστούν για να εµφανιστούν στο 
χρήστη σωστές προτάσεις ανάλογα µε την κατηγορία όπου ανήκει: 
 

- Πρώτα από όλα, δηλώνεται η µεταβλητή $numOfResearchersToReturn, η 
οποία ορίζει πόσες εγγραφές θα πάρουµε, δηλαδή πόσους χρήστες από τον 
πίνακα των ταξινοµηµένων ως προς την οµοιότητα ερευνητών 
($researchersWithSimilarity) ούτως ώστε να προταθούν όντως οι πιο όµοιοι 
µε το χρήστη. Επειδή όµως ο διαχειριστής του συστήµατος µπορεί να θέσει 
οποιαδήποτε τιµή στη µεταβλητή αυτή, προστίθεται ένας ακόµη έλεγχος όπου 
αν το numOfResearchersToReturn = 0 ή είναι αρνητικός αριθµός 
επιστρέφεται false και εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν υπάρχουν προτάσεις». 

- Αν όµως είναι θετικός αριθµός, ξεκινούν οι έλεγχοι αναφορικά µε το τί 
προτάσεις θα γίνουν τελικά στον χρήστη. Στο σηµείο αυτό χρησιµοποιούνται 
οι µεταβλητές $membersWithCommonKeys και $membersWithNoCommon 
Keys που αυξάνονταν προηγουµένως ανάλογα µε το αν υπήρχε ή όχι τοµή 
µεταξύ των συνόλων hashtags του χρήστη και των υποψηφίων προς πρόταση 
ερευνητών. 
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- Έχουµε τρεις περιπτώσεις κύριων ελέγχων. Οι δύο πρώτες περιπτώσεις 
ισχύουν όταν υπάρχουν όµοιοι ερευνητές προς πρόταση 
($membersWithCommonKeys > 0). 

- Κατά συνέπεια, στην πρώτη περίπτωση, αν ο αριθµός των ερευνητών που 
έχουν κοινά hashtags µε τον χρήστη είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε τον αριθµό 
των ερευνητών που θέλουµε να αντλήσουµε από τον πίνακα για να τους 
προτείνουµε σε αυτόν, έχουµε πλεόνασµα ερευνητών και οι προτάσεις 
εµφανίζονται αποκλειστικά βάσει της Jaccard Similarity. Προτείνονται 
δηλαδή στο χρήστη οι πιο όµοιοι µε αυτόν ερευνητές. Για να αντλήσουµε τον 
συγκεκριµένο αυτό αριθµό ερευνητών από τον πίνακα 
$researchersWithSimilarity χρησιµοποιούµε τη συνάρτηση choose_num_of 
_ordered_researchers($researchersWithSimilarity,$numOfResearchersToRetu
rn), η οποία δέχεται ως ορίσµατα τον πίνακα µε τους ερευνητές και τον 
αριθµό των προς άντληση ερευνητών. Τα αποτελέσµατα επιστρέφονται στο 
νέο πίνακα $recommendedResearchers WithId. 

- Με τον τρόπο αυτό, θα εµφανίζονται  οι προτάσεις πάντα µε την ίδια σειρά, 
βάσει του πόσο σχετικές είναι µε το χρήστη. Έτσι όµως υπάρχει στασιµότητα 
ως προς την παρουσίαση τους στο χρήστη, αν παραδείγµατος χάριν δεν κάνει 
ποτέ follow κανέναν από τους προτεινόµενους χρήστες. 

- Για να αποφευχθεί το φαινόµενο της στασιµότητας είναι δυνατό, αφού 
ληφθούν οι πιο όµοιοι χρήστες όπως έγινε προηγουµένως, να εµφανίζονται 
κάθε φορά µε τυχαία σειρά µέσω µιας συνάρτησης random. Κατά συνέπεια, 
καλείται η random_recommended_researchers($recommendedResearchers 
WithId, $limit), η οποία χρησιµοποιεί τη συνάρτηση array_rand() της PHP και 
δέχεται ως ορίσµατα τον πίνακα µε τους πιο όµοιους χρήστες και ένα όριο που 
αντιστοιχεί στον τελικό αριθµό των προτάσεων που θα εµφανίζονται. Οι 
συναρτήσεις:  
choose_num_of_ordered_researchers($researchersWithSimilarity,$numOfRes
earchersToReturn) και random_recommended_researchers($recommended 
ResearchersWithId, $limit) θα εξεταστούν παρακάτω. 

- Έπειτα ελέγχεται η δεύτερη περίπτωση: αν ο αριθµός των ερευνητών που 
έχουν κοινά hashtags µε τον χρήστη ($membersWithCommonKeys) είναι 
µικρότερος από τον αριθµό των ερευνητών που θέλουµε να αντλήσουµε για 
να προτείνουµε στο χρήστη και ταυτόχρονα είναι µεγαλύτερος από 0, που 
σηµαίνει ότι υπάρχουν όµοιοι χρήστες. Η περίπτωση αυτή καλύπτει το 
ενδεχόµενο να έχουµε «έλλειµµα» όµοιων ερευνητών, δηλαδή οι διαθέσιµοι 
ερευνητές να είναι λιγότεροι από αυτούς που θέλουµε να αντλήσουµε. Το 
γεγονός αυτό σηµαίνει ότι αν επιθυµούµε κάθε φορά να εµφανίζεται στο 
χρήστη ένας συγκεκριµένος αριθµός προτάσεων, και υπάρχουν λιγότεροι 
όµοιοι ερευνητές από τον αριθµό αυτό, τότε θα υπάρχουν κάποιες κενές 
θέσεις. Οι κενές θέσεις που αποµένουν, µπορούν να καλυφθούν εµφανίζοντας 
τυχαίους χρήστες από το σύνολο αυτών που δεν έχουν κοινά hashtags µε το 
χρήστη. Έτσι, παραδείγµατος χάριν, αν θέλουµε να προτείνουµε 3 ερευνητές 
και υπάρχουν µόνο 2 όµοιοι, τότε αυτοί οι δύο θα εµφανίζονται στην κορυφή 
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των προτάσεων, καταλαµβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις µε τυχαία σειρά, και 
στην τρίτη θέση που αποµένει, θα προτείνεται κάθε φορά τυχαία, ένας 
χρήστης µε µη κοινά hashtags. 

- Για να το επιτύχουµε αυτό, πρέπει να διενεργήσουµε κάποιους επιµέρους 
ελέγχους. Πρώτα από όλα, ελέγχουµε αν υπάρχουν ερευνητές µε µη κοινά 
hashtags µε το χρήστη ($membersWithNoCommonKeys > 0). Στην περίπτωση 
που δεν υπάρχουν, προτείνονται µόνο όσοι έχουν κοινά hashtags χωρίς την 
επιπλέον τυχαία επιλογή που αναφέρθηκε προηγουµένως, εµφανίζοντας έτσι 
λιγότερες προτάσεις από όσες θα επιθυµούσαµε αρχικά. Οι προτάσεις 
πραγµατοποιούνται όπως και στην πρώτη περίπτωση µε κλήση των 
συναρτήσεων choose_num_of_ordered_researchers($researchersWith 
Similarity, $numOfResearchersToReturn) και random_recommended 
_researchers($recommendedResearchersWithId, $limit). 

- Στην περίπτωση που υπάρχουν ερευνητές µε µη κοινά hashtags, βάσει της 
µεταβλητής membersWithNoCommonKeys, συγκρίνεται ο πίνακας µε το 
σύνολο των ερευνητών που δεν ακολουθεί ο χρήστης µε αυτούς που έχουν 
κοινά hashtags για να υπολογιστεί η διαφορά των πινάκων και έτσι να 
λάβουµε το σύνολο των ερευνητών που δεν έχουν κοινά hashtags µε το 
χρήστη. Αυτό επιτυγχάνεται µε την αξιοποίηση της συνάρτησης array_diff 
_key($similarResearchersNotFollowed,$researchersWithSimilarityOnlyName) 
της PHP. 

- Ακολούθως, καλείται η choose_num_of_ordered_researchers($researchers 
WithSimilarity, $numOfResearchersToReturn) για να λάβουµε τους πιο 
όµοιους ερευνητές µε το χρήστη και η random_recommended 
_researchers($recommendedResearchersWithId, $limit) για να εµφανίζονται 
οι πιο όµοιοι χρήστες µε τυχαία σειρά. 

- Έπειτα, για να υπολογίσουµε πόσοι µη όµοιοι ερευνητές πρέπει να 
εµφανιστούν για να καλύψουν τις διαθέσιµες θέσεις προς πρόταση, ελέγχουµε 
αρχικά αν ο αριθµός των όµοιων χρηστών είναι µεγαλύτερος ή ίσος µε το όριο 
που θέσαµε για την εµφάνιση των τυχαίων αποτελεσµάτων. Αν ναι, τότε δεν 
επιστρέφονται ανόµοιοι ερευνητές. 

- Αν όµως ο αριθµός των όµοιων ερευνητών µε το χρήστη είναι µικρότερος του 
ορίου $limit, υπολογίζουµε πόσοι µη όµοιοι ερευνητές πρέπει να εµφανιστούν 
αφαιρώντας από το όριο $limit τον αριθµό των όµοιων χρηστών. Για να 
υπολογιστούν µε τυχαία σειρά: $notSimilarResearchers = random 
_recommended_researchers($researchersNoCommonKeywords, $limitForNot 
SimilarResearchers). Στη συνέχεια για να εµφανιστεί στο χρήστη ως πρόταση 
ο συνδυασµός των δύο ανωτέρω κατηγοριών χρηστών, αθροίζουµε τους 
πίνακες $similarResearchersLessThanNumToReturn + $notSimilar 
Researchers και παίρνουµε στη µεταβλητή $recommendedResearchers 
Random τα επιθυµητά αποτελέσµατα, τα οποία επιστρέφονται προς εµφάνιση 
στην welcome.php. 

- Τέλος, ελέγχεται η τρίτη περίπτωση, η οποία ισχύει όταν δεν υπάρχουν όµοιοι 
ερευνητές προς πρόταση ($membersWithCommonKey = 0). Τότε προτείνεται 
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αποκλειστικά ένας συγκεκριµένος αριθµός ερευνητών, µε τυχαία σειρά, από 
το σύνολο όσων δεν είναι σχετικοί µε το χρήστη. Ελέγχεται ταυτόχρονα και 
αν η $membersWithNoCommonKeys > 0 και αν ναι, καλείται η 
random_recommended_researchers($similarResearchersNotFollowed, $limit) 
και επιστρέφονται στη welcome.php οι προτεινόµενοι ερευνητές. 

 

7.2.3 Συνάρτηση choose_num_of_ordered_researchers 

Η συνάρτηση choose_num_of_ordered_researchers ($researchersWithSimilarity, 
$numOfResearchersToReturn) επιλέγει τον αριθµό των ταξινοµηµένων ερευνητών 
του πίνακα researchersWithSimilarity που θα εµφανιστούν. ∆έχεται ως ορίσµατα τον 
πίνακα µε τους ερευνητές και τον αριθµό των προς άντληση ερευνητών. Τα 
αποτελέσµατα αποθηκεύονται σε νέο πίνακα $recommendedResearchersWithId όπου 
απoδίδεται το memberId ως key σε κάθε εγγραφή.  

- Αρχικά ορίζεται ένας βρόχος while ο οποίος σε περίπτωση που η µεταβλητή 
$numOfResearchersToReturn, είναι µεγαλύτερη από τον αριθµό των 
ερευνητών µε κοινά hashtags, τη µειώνουµε κατά ένα έως ότου να γίνει 
µικρότερη ή ίση µε τους όµοιους ερευνητές. Η διαδικασία αυτή γίνεται γιατί 
διαφορετικά η for που ακολουθεί θα πάρει κενές εγγραφές και θα έχουµε 
πρόβληµα στην εµφάνιση των αποτελεσµάτων. 

- Με τη  
for ($index = 0; $index < $numOfResearchersToReturn; $index++) { 
        $recommendedResearchers[] = $researchersWithSimilarity[$index]; 
 } 
 
παίρνουµε τον $numOfResearchersToReturn  αριθµό των πρώτων εγγραφών 
του πίνακα µε τους όµοιους χρήστες, οι οποίοι είναι ταξινοµηµένοι µε 
φθίνουσα σειρά ως προς το µέτρο οµοιότητας Jaccard. Λαµβάνουµε δηλαδή 
τους ερευνητές που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη οµοιότητα µε τον χρήστη και 
τους επιστρέφουµε στον πίνακα $recommendedResearchers. Και πάλι όµως 
έχουµε πρόβληµα καθώς στον πίνακα αυτό κάθε εγγραφή έχει ως key έναν 
αύξοντα αριθµό (0, 1, 2…) ενώ χρειαζόµαστε το memberId ως key για να 
χρησιµοποιηθεί από τη random_recommended_researchers() όταν επιστραφεί 
ο πίνακας. Κατά συνέπεια, αποθηκεύουµε στο νέο πίνακα 
$recommendedResearchersWithId τις ίδιες τιµές (username, memberId, 
similarity), αποδίδοντας όµως ως key σε κάθε εγγραφή το αντίστοιχο 
memberId και επιστρέφουµε τον πίνακα. 
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7.2.4 Συνάρτηση random_recommended_researchers 

Η συνάρτηση random_recommended_researchers($recommendedResearchersWithId, 
$limit) χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των προτεινόµενων ερευνητών µε τυχαία 
σειρά. ∆έχεται ως ορίσµατα έναν πίνακα µε προτεινόµενους ερευνητές και έναν 
αριθµό, ο οποίος αποτελεί το όριο τον εγγραφών που θα ληφθούν από τον πίνακα για 
τυχαία εµφάνιση. 

- Καλούµε την συνάρτηση της PHP array_rand() µε την οποία παίρνουµε 
τυχαία έναν αριθµό εγγραφών από τον πίνακα µε τους προτεινόµενους 
ερευνητές ο οποίος αριθµός ορίζεται µε τη µεταβλητή $limit. Αν όµως 
προσπαθήσουµε να πάρουµε περισσότερα στοιχεία από όσα έχει ο πίνακας, θα 
προκύψει ένα E_WARNING error. 

- Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που η array_rand επιστρέψει error (και άρα 
false), χρησιµοποιείται ένας βρόχος while όπου µειώνεται το $limit έτσι ώστε 
να µην είναι µεγαλύτερο από τον αριθµό των στοιχείων του πίνακα, όσες 
φορές είναι απαραίτητο µέχρι να µην επιστρέφεται false. 

- Στη συνέχεια, για να εµφανίζονται σωστά τα αποτελέσµατα, ελέγχεται αν το 
$limit = 1 ή µεγαλύτερο.  

- Εποµένως, όταν από την array_rand() θέλουµε να λάβουµε µόνο µια εγγραφή 
του πίνακα, επιστρέφεται µόνο το key της, δηλαδή το memberId και για το 
λόγο αυτό χρησιµοποιείται άµεσα η τιµή του $similarResearchersRandom. 
Μέσω αυτής είναι δυνατό να βρεθεί ξανά το username χρήστη καλώντας τη 
συνάρτηση find_username($similarResearchersRandom). Έτσι, αποθηκεύεται 
στον καινούριο πίνακα $similarResearchersRandomWithId ως key το 
$similarResearchersRandom  και ως value το $memberName. 

- Από την άλλη µεριά, όταν το $limit είναι µεγαλύτερο τότε τα keys 
επιστρέφονται σε ένα πίνακα ως value και το νέο key κάθε εγγραφής είναι 
ένας αύξοντας αριθµός (0, 1, 2…). 

- Χρησιµοποιούµε έπειτα µια foreach η οποία σκανάρει τον πίνακα $similar 
ResearchersRandom και όπως και προηγουµένως, βρίσκουµε το username και 
στη συνέχεια, αποθηκεύουµε σε ένα νέο πίνακα ως key της εγγραφής το 
τρέχον value και ως value το username για να έχουµε τον πίνακα µε τους 
προτεινόµενους ερευνητές όπως πριν και να εµφανιστούν στο χρήστη τα 
σωστά αποτελέσµατα. 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο της περιοχής προτάσεων 
ερευνητών έτσι όπως εµφανίζεται στη σελίδα welcome.php. 
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Εικόνα 26: Η περιοχή προτάσεων ερευνητών 

 

7.3 Προτάσεις δηµοσιεύσεων σχετικών προς το χρήστη µέσω της 
Jaccard Similarity 
 
Το σύστηµα προτείνει στο χρήστη, εκτός από ερευνητές που είναι όµοιοι µε αυτόν, 
και δηµοσιεύσεις που µπορεί  να τον ενδιαφέρουν. Για να αποφασιστεί ποιες 
δηµοσιεύσεις  είναι εγγύτερα στα ενδιαφέροντα του χρήστη, χρησιµοποιείται και πάλι 
το µέτρο οµοιότητας Jaccard. 

Κατά συνέπεια, εξάγονται και σε αυτήν την περίπτωση τα hashtags που έχει 
καταχωρήσει ο χρήστης για κάθε δηµοσίευση που ανέβασε στο σύστηµα και το 
σύνολο αυτό συγκρίνεται µε τα hashtags κάθε δηµοσίευσης που υπάρχει στη βάση 
δεδοµένων από τους υπόλοιπους ερευνητές του ίδιου κλάδου. Οι δηµοσιεύσεις 
τρίτων, των οποίων το µέτρο οµοιότητας Jaccard είναι πιο κοντά στη µονάδα, 
προτείνονται εν τέλει στο χρήστη. 

Για την εµφάνιση των προτάσεων λαµβάνονται όµως υπόψη και κάποιες ειδικές 
περιπτώσεις καθώς ενδέχεται είτε ο χρήστης είτε οι υπόλοιποι ερευνητές του κλάδου 
του να µην έχουν ανεβάσει κάποια δηµοσίευση στο σύστηµα. 

Εποµένως, για κάθε µια από τις παρακάτω περιπτώσεις παρουσιάζεται διαφορετική 
συµπεριφορά: 

• Αν δεν υπάρχουν δηµοσιεύσεις από άλλους ερευνητές, εµφανίζεται το µήνυµα 
«∆εν υπάρχουν προτάσεις» 
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• Αν υπάρχουν δηµοσιεύσεις από τρίτους και ο χρήστης δεν έχει ανεβάσει 
papers τότε δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το µέτρο οµοιότητας Jaccard. 
Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε πως θα ήταν καλό να προτείνονται δηµοσιεύσεις 
έστω και αν δεν είναι κοντά στα ενδιαφέροντα του χρήστη. Κατά συνέπεια, 
προτείνονται µε τυχαίο τρόπο δηµοσιεύσεις από το σύνολο όσων υπάρχουν 
στη βάση δεδοµένων για τον κλάδο στον οποίο ανήκει ο χρήστης. 

• Τέλος, στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ανεβάσει papers, υπολογίζεται η 
οµοιότητα του συνόλου των hashtags του µε αυτά της κάθε δηµοσίευσης 
τρίτων ερευνητών, όπως περιγράφηκε και ανωτέρω. Στο σηµείο αυτό όµως 
υπάρχουν κάποιες υποπεριπτώσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν επίσης 
υπόψη: 

� Αν τα papers µε τα οποία υπάρχει οµοιότητα είναι περισσότερα ή ίσα 
µε τον αριθµό των προτάσεων που θέλουµε να παρουσιάζονται στο 
χρήστη, δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα και εµφανίζονται τα πιο 
ενδιαφέροντα προς αυτόν, µε τυχαία όµως σειρά εµφάνισης για να 
δηµιουργείται η αίσθηση της κινητικότητας. 

� Αν αντιθέτως είναι λιγότερα από τον αριθµό τον προτάσεων που 
θέλουµε να παρουσιάζονται, σηµαίνει ότι θα προτείνεται τελικά 
µικρότερος αριθµός από τον επιθυµητό. Για να είναι σταθερός ο 
αριθµός των προτάσεων, θεωρήθηκε πως θα ήταν καλό να 
προτείνονται, κάτω από τα πιο σχετικά µε το χρήστη papers, τυχαία 
δηµοσιεύσεις από το σύνολο όσων υπάρχουν στον κλάδο. Με τον 
τρόπο αυτό, οι προτάσεις γίνονται πιο πλήρεις. 

Συνεπώς, ανάλογα µε την περίσταση, προτείνονται οι κατάλληλες δηµοσιεύσεις. 

7.3.1 Τρόπος λειτουργίας της συνάρτησης jaccard_similarity_for_papers 

Η συνάρτηση jaccard_similarity_for_papers($memberId,  $areaId) είναι παρόµοια 
µε τη jaccard_similarity_for_researchers($memberId, $validUser, $areaId). 

Οι βασικοί άξονες λειτουργίας της συνάρτησης είναι οι εξής: 

1. Ανάκτηση όλων των δηµοσιεύσεων των υπόλοιπων χρηστών του κλάδου. 
2. Εύρεση των hashtags που έχει καταχωρήσει ο χρήστης. 
3. Εύρεση των hashtags που αντιστοιχούν σε κάθε δηµοσίευση. 
4. Αν υπάρχουν κοινά hashtags µεταξύ της κάθε δηµοσίευσης που ελέγχεται και 

του τρέχοντα χρήστη, υπολογίζεται η οµοιότητα τους µέσω του µέτρου 
οµοιότητας jaccard similarity. 

5. Έλεγχοι όσον αφορά το τί δηµοσιεύσεις θα εµφανιστούν τελικά στον χρήστη 
ως πρόταση. 

Για να εµφανιστούν στο χρήστη προτάσεις, πρέπει πρωτίστως να κληθεί η 
συνάρτηση. Έτσι, στη σελίδα welcome.php καλείται η jaccard_similarity_for_papers 
($memberId, $areaId) και αµέσως µετά ελέγχεται αν έχουν επιστραφεί 
αποτελέσµατα. Στην περίπτωση που η συνθήκη είναι αληθής, εµφανίζονται οι 
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προτεινόµενες δηµοσιεύσεις, αλλιώς εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν υπάρχουν 
προτάσεις». 

Η λειτουργία της συνάρτησης, καθώς είναι όµοια µε την 
jaccard_similarity_for_researchers ($memberId, $validUser, $areaId), αναπτύσσεται 
συνοπτικά παρακάτω. 

- Αρχικά, ανακτώνται όλες οι δηµοσιεύσεις των υπόλοιπων χρηστών του 
κλάδου µέσω της συνάρτησης select_distinct_papers_of_rest_members 
($memberId, $areaId) που δέχεται ως ορίσµατα τα id του χρήστη και του 
κλάδου του και στη συνέχεια γίνεται εύρεση των hashtags που έχει 
καταχωρήσει ο χρήστης µε τη βοήθεια της συνάρτησης 
select_member_keywords($memberId). 

- Έπειτα, ελέγχεται αν όντως υπάρχουν άλλες δηµοσιεύσεις προς πρόταση. 
- Αν όχι, επιστρέφεται false στην κλήση της συνάρτησης και εµφανίζεται το 

µήνυµα «∆εν υπάρχουν προτάσεις» 
- Αν ναι, ελέγχεται αν ο χρήστης έχει καταχωρηµένα hashtags αν δηλαδή έχει 

ανεβάσει papers. 
- Στην περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει καταχωρηµένα hashtags, δεν µπορεί 

να υπολογιστεί το µέτρο οµοιότητας καθώς τα hashtags είναι το κριτήριο που 
λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της οµοιότητας Jaccard. Συνεπώς, για 
να εξακολουθεί ο χρήστης να βλέπει προτάσεις, προτείνονται τυχαίες 
δηµοσιεύσεις ερευνητών του κλάδου του. 

- Στην περίπτωση όµως που ο χρήστης έχει ανεβάσει δηµοσιεύσεις και άρα έχει 
καταχωρήσει hashtags, ισχύουν τα εξής: 

- Για κάθε paper που υπάρχει στον κάδο του χρήστη, ανακτώνται πρώτα τα 
hashtags που έχουν αποδοθεί σε αυτό µε τη βοήθεια της συνάρτησης 
find_paper_keywords($paperName). 

- Έπειτα υπολογίζεται η τοµή και η ένωση των συνόλων των hashtags του 
χρήστη και της κάθε δηµοσίευσης 

- Αν η δεν υπάρχει τοµή µεταξύ των δύο συνόλων που εξετάζονται, αυξάνεται 
ο µετρητής $papersWithNoCommonKeys. 

- Αν όµως τα δύο σύνολα τέµνονται, αυξάνεται ο µετρητής 
$papersWithCommonKeys και υπολογίζεται το µέτρο οµοιότητας Jaccard. 

- Στη συνέχεια, αφού έχει υπολογιστεί η οµοιότητα για κάθε δηµοσίευση και 
έχει αποθηκευτεί σε ένα πίνακα µαζί µε το memberId, το papername και το 
username, οι δηµοσιεύσεις ταξινοµούνται βάσει του µέτρου οµοιότητας µε 
φθίνουσα σειρά. 

- Έχοντας πλέον τις δηµοσιεύσεις ταξινοµηµένες βάσει της οµοιότητάς τους µε 
το χρήστη, διενεργούµε ελέγχους για να προταθούν, σε κάθε περίπτωση, οι 
κατάλληλες δηµοσιεύσεις. 

- Πρωτίστως, ελέγχεται αν η µεταβλητή $numOfPapersToReturn, που ορίζει 
τον αριθµό των εγγραφών µε τις δηµοσιεύσεις που θα αντλήσουµε από τον 
ταξινοµηµένο πίνακα, είναι µεγαλύτερη του µηδενός. 
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- Αν η συνθήκη είναι ψευδής, επιστρέφεται στην κλήση της συνάρτησης false 
και εµφανίζεται το µήνυµα «∆εν υπάρχουν προτάσεις». 

- Αν η συνθήκη ισχύει, γίνεται έλεγχος αν ο µετρητής $papersWithCommon 
Keys είναι µεγαλύτερος του µηδενός, αν δηλαδή υπάρχουν δηµοσιεύσεις 
όµοιες προς το χρήστη (δηµοσιεύσεις που έχουν κοινά hashtags µε αυτόν). 

- Στην περίπτωση που η υπόθεση δεν ισχύει, προτείνονται τυχαία papers από 
όσα υπάρχουν για τον κλάδο του χρήστη µέσω της συνάρτησης 
random_recommended_papers($recommendedPapersWithId, $limit). 

- Αντιθέτως, αν υπάρχουν δηµοσιεύσεις όµοιες προς το χρήστη, ελέγχεται η 
περίπτωση τα όµοια papers ($papersWithCommonKeys) να είναι περισσότερα 
ή ίσα από όσα θέλουµε να αντλήσουµε ($numOfPapersToReturn) από τον 
ταξινοµηµένο πίνακα. 

- Αν ισχύει το γεγονός αυτό, εµφανίζονται στο χρήστη ως προτάσεις, οι πιο 
όµοιες δηµοσιεύσεις προς αυτόν, µε τυχαία σειρά σε κάθε ανανέωση της 
σελίδας. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται οι συναρτήσεις choose_num 
_of_ordered_papers ($distinctPapersWithSimilarity, $numOfPapersToReturn) 
και random_recommended_ papers($recommendedPapersWithId, $limit) στις 
οποίες γίνεται αναφορά αργότερα. 

- Αν όµως τα όµοια papers είναι λιγότερα από όσα θέλουµε να αντλήσουµε από 
τον ταξινοµηµένο πίνακα, θα εµφανιστεί στο χρήστη µικρότερος αριθµός 
προτάσεων από τον επιθυµητό. Για να παρουσιάζεται πάντα στο χρήστη 
σταθερός αριθµός προτάσεων, µπορούν να εµφανίζονται στις θέσεις 
προτάσεων που µένουν κενές, τυχαίες δηµοσιεύσεις για τις οποίες δεν έχει 
προκύψει οµοιότητα µε το χρήστη. 

- Για να υλοποιηθεί η περίπτωση αυτή, ελέγχεται πρώτα αν υπάρχουν papers 
που δεν είναι όµοια προς το χρήστη µέσω του µετρητή 
$papersWithΝοCommonKeys > 0. 

- Αν ναι, συγκρίνεται ο πίνακας µε το σύνολο των papers που δεν είναι του 
χρήστη µε τον πίνακα των papers που είναι όµοια µε αυτόν για να ληφθεί η 
διαφορά τους, δηλαδή τα papers που δεν είναι όµοια µε το χρήστη. 

- Έπειτα, ελέγχουµε αν ο αριθµός των όµοιων δηµοσιεύσεων είναι µεγαλύτερος 
ή ίσος του ορίου που τέθηκε για την εµφάνιση των τυχαίων αποτελεσµάτων. 
Στην περίπτωση που η υπόθεση ισχύει, δεν επιστρέφονται ανόµοιες 
δηµοσιεύσεις. 

- Αν όµως ο αριθµός των όµοιων δηµοσιεύσεων είναι µικρότερος του ορίου, 
υπολογίζεται πόσες ανόµοιες δηµοσιεύσεις πρέπει να εµφανιστούν, 
αφαιρώντας από τον αριθµό των papers που επιθυµούµε να παρουσιάζονται 
(όριο) τον αριθµό των όµοιων papers και τα επιλέγουµε κάθε φορά µε τυχαία 
σειρά. 

- Στη συνέχεια, για να επιστραφεί προς εµφάνιση ο συνδυασµός των όµοιων 
και των ανόµοιων papers, αθροίζονται οι πίνακες που τα περιέχουν και έτσι, 
στην κορυφή των προτάσεων εµφανίζονται µε τυχαία σειρά τα πιο όµοια 
papers προς τον χρήστη, αυτά που θεωρείται ότι θα τον ενδιαφέρουν 
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περισσότερο, και σε όσες θέσεις αποµένουν παρουσιάζονται, πάλι µε τυχαία 
σειρά, τα µη όµοια papers. 

- Αν όµως δεν υπάρχουν δηµοσιεύσεις ανόµοιες προς το χρήστη, προτείνονται 
µόνο οι όµοιες δηµοσιεύσεις και όπως είναι επόµενο, οι προτάσεις είναι 
λιγότερες από όσες θα ήταν επιθυµητό να εµφανίζονται. 

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, µέσα στη συνάρτηση καλούνται επιπλέον οι 
συναρτήσεις choose_num_of_ordered_papers($distinctPapersWithSimilarity, $num 
OfPapersToReturn) και random_recommended_papers($recommendedPapersWithId, 
$limit). Ακολουθεί µια σύντοµη αναφορά σε αυτές. 

 

7.3.2 Συνάρτηση choose_num_of_ordered_papers 

Η συνάρτηση choose_num_of_ordered_papers ($distinctPapersWithSimilarity, 
$numOfPapersToReturn) επιλέγει τον αριθµό των ταξινοµηµένων δηµοσιεύσεων του 
πίνακα distinctPapersWithSimilarity που θα εµφανιστούν. ∆έχεται ως ορίσµατα τον 
πίνακα µε τις δηµοσιεύσεις και τον αριθµό των προς άντληση δηµοσιεύσεων. Τα 
αποτελέσµατα αποθηκεύονται σε νέο πίνακα $recommendedPapersWithId.  

Η λειτουργία της είναι παρόµοια µε την αντίστοιχη συνάρτηση που χρησιµοποιήθηκε 
για τις προτάσεις ερευνητών,  choose_num_of_ordered_researchers($researchers 
WithSimilarity, $numOfResearchersToReturn) και για το λόγο αυτό, δε θα αναλυθεί 
περεταίρω. 

 

7.3.3 Συνάρτηση random_recommended_papers 

Η συνάρτηση random_recommended_papers($recommendedPapersWithId, $limit) 
χρησιµοποιείται για την εµφάνιση των προτεινόµενων δηµοσιεύσεων µε τυχαία 
σειρά. ∆έχεται ως ορίσµατα έναν πίνακα µε προτεινόµενες δηµοσιεύσεις και έναν 
αριθµό, ο οποίος αποτελεί το όριο τον εγγραφών που θα ληφθούν από τον πίνακα για 
τυχαία εµφάνιση. 

Η συνάρτηση, παρουσιάζει παρόµοια λειτουργία µε την αντίστοιχη συνάρτηση που 
χρησιµοποιήθηκε για τις προτάσεις ερευνητών, random_recommended_researchers 
($recommendedResearchersWithId, $limit) και εποµένως, δε θα αναλυθεί περεταίρω. 

Στην εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα στιγµιότυπο της περιοχής προτάσεων 
δηµοσιεύσεων έτσι όπως εµφανίζεται στη σελίδα welcome.php. 
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 Εικόνα 27: Η περιοχή προτάσεων δηµοσιεύσεων  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Παρουσίαση της Εφαρµογής 

 

 

Εικόνα 28: Η αρχική σελίδα της εφαρµογής όπου ο χρήστης µπορεί είτε να εισέλθει, 
είτε να εγγραφεί στο σύστηµα. 

 

 

Εικόνα 29: Η φόρµα εγγραφής του χρήστη 
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Εικόνα 30: Ενδεικτικοί έλεγχοι που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής 
του χρήστη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει. 

 

 

Εικόνα 31: Η αρχική σελίδα του χρήστη (α). Σε αυτή, µπορεί να συντάξει και να 
λάβει µηνύµατα. Στα µηνύµατα, παρέχονται οι λειτουργίες προώθησης ενός 
µηνύµατος (Spread), προσθήκης στα Αγαπηµένα, προβολής των “Likes” και 
διαγραφής, µόνο για την περίπτωση που το µήνυµα ανήκει στον ίδιο το χρήστη. 
Αριστερά παρατηρείται η περιοχή γενικών πληροφοριών και η περιοχή 
προτεινόµενων ερευνητών. 
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Εικόνα 32: Η αρχική σελίδα του χρήστη (β). Στα αριστερά της ίδιας σελίδας 
υπάρχουν δύο επιπλέον περιοχές: προτεινόµενων δηµοσιεύσεων και κατηγοριών στις 
οποίες έχουν ενταχθεί από τους χρήστες οι υπάρχουσες δηµοσιεύσεις. 

 

 

 

Εικόνα 33: Το προφίλ του χρήστη όπου παρέχονται πέντε βασικές επιλογές και 
επιπλέον η δυνατότητα επεξεργασίας του. Στην παρούσα εικόνα εµφανίζονται τα 
µηνύµατα που έχει αναρτήσει ο χρήστης. 
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Εικόνα 34: Η λίστα των ερευνητών που ακολουθεί ο χρήστης. Παρέχεται η 
δυνατότητα να προβεί στην ενέργεια "unfollow" και να πλοηγηθεί στο προφίλ τους. 

 

 

 

Εικόνα 35: Η λίστα των followers του χρήστη. Παρέχεται η δυνατότητα να προβεί 
στην ενέργεια "block" καθώς επίσης και να πλοηγηθεί στο προφίλ τους. 
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Εικόνα 36: Η λίστα µε τις δηµοσιεύσεις που έχει ανεβάσει στο σύστηµα ο χρήστης. 
Παρέχονται οι δυνατότητες προβολής, διαγραφής και άµεσης πρόσβασης στις 
υπόλοιπες δηµοσιεύσεις των κατηγοριών που ανήκει η συγκεκριµένη δηµοσίευση. 

 

 

 

Εικόνα 37: Η λίστα µε τα µηνύµατα που έχουν προστεθεί στα αγαπηµένα από το 
χρήστη. Παρέχονται οι δυνατότητες διαγραφής των µηνυµάτων και προβολής των 
ερευνητών που έκαναν "Like". 
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Εικόνα 38: Η σελίδα επεξεργασίας προφίλ (α). Είναι εφικτή η επεξεργασία εικόνας 
προφίλ, των προσωπικών στοιχείων, του κωδικού πρόσβασης και του e-mail. 

 

 

 

Εικόνα 39: Η σελίδα επεξεργασίας προφίλ (β). 
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Εικόνα 40: Η σελίδα αλλαγής της εικόνας προφίλ. 

 

 

 

Εικόνα 41: Επεξεργασία της εικόνας προφίλ. 
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Εικόνα 42: Προσπάθεια µεταφόρτωσης δηµοσίευσης. Αν επιλεγεί ένα αρχείο αλλά 
παρόλα αυτά δεν χρησιµοποιηθεί στο κείµενο του µηνύµατος ο χαρακτήρας # ως 
πρόθεµα των λέξεων-κλειδιών που την περιγράφουν, η µεταφόρτωση δεν είναι 
εφικτή. 

 

 

 

Εικόνα 43: Με χρήση των κατάλληλων hashtags στο κείµενο του µηνύµατος, η 
µεταφόρτωση µιας δηµοσίευσης καθίσταται επιτυχής, αφού προηγουµένως λάβει 
χώρα η διαδικασία indexing του περιεχοµένου της. 
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Εικόνα 44: Αναζήτηση του χρήστη “Kostas”. Με την πληκτρολόγηση του “@”, 
ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης και εµφανίζεται το αναδυόµενο 
πλαίσιο µε τους σχετικούς, µε το κείµενο που εισάγει ο χρήστης στο πεδίο 
αναζήτησης, ερευνητές. 

 

 

 

Εικόνα 45: Αποτελέσµατα αναζήτησης για το χρήστη “Kostas”. 
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Εικόνα 46: Αναζήτηση δηµοσιεύσεων στην κατηγορία "datamining". Με την 
πληκτρολόγηση του "#", ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόµατης συµπλήρωσης και 
εµφανίζεται το αναδυόµενο πλαίσιο µε τις σχετικές κατηγορίες. 

 

 

 

Εικόνα 47: Αποτελέσµατα αναζήτησης δηµοσιεύσεων στην κατηγορία "datamining". 
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Εικόνα 48: ∆ιεξαγωγή αναζήτησης βάσει περιεχοµένων των αρχείων: αναζήτηση 
των όρων "decision trees". 

 

 

 

Εικόνα 49: Πλοήγηση στο προφίλ ενός άλλου ερευνητή. Αν δεν τον ακολουθεί ο 
χρήστης, εµφανίζεται η επιλογή "follow" και επιπλέον δεν του παρέχεται καµία 
λειτουργία στα µηνύµατα (Spread, Favorite) πέρα από απλή ανάγνωσή τους. Όλες οι 
λειτουργίες ενεργοποιούνται από τη στιγµή που θα τον ακολουθήσει. 
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Εικόνα 50: Αποσύνδεση από την εφαρµογή µέσω του µενού στην κορυφή της 
σελίδας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Συµπεράσµατα – Προτάσεις για µελλοντική έρευνα 
 
Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας, έγινε µια αναφορά στα σύγχρονα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, στις κατηγορίες που µπορούν αυτά να ενταχθούν και 
µελετήθηκε η αρχιτεκτονική της δηµοφιλούς εφαρµογής microblogging, Twitter. 
Έπειτα, παρουσιάστηκαν οι τεχνολογίες που χρησιµοποιήθηκαν για την υλοποίηση 
του προγραµµατιστικού µέρους της εργασίας και στη συνέχεια, παρατέθηκαν η 
καταγραφή των απαιτήσεων και η αρχιτεκτονική στην οποία βασίστηκε η εφαρµογή 
κοινωνικής δικτύωσης που αναπτύχθηκε. Ακολούθησε η αναλυτική περιγραφή όλων 
των επιµέρους λειτουργιών που συνθέτουν την εφαρµογή καθώς επίσης και του 
τρόπου µε τον οποίο έγινε η υλοποίησή τους προγραµµατιστικά. Τέλος, αναλύθηκε 
εκτενώς το σύστηµα προτάσεων που δηµιουργήθηκε για να βελτιώσει την εµπειρία 
των χρηστών, παραθέτοντας τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζει την οµοιότητα και τις 
περιπτώσεις που λαµβάνει υπόψη για να προκύψει το τελικό αποτέλεσµα στο χρήστη. 

Όσον αφορά το προγραµµατιστικό µέρος της εργασίας, καταστάθηκε σαφές ότι για 
την ανάπτυξη µεγάλων εφαρµογών πρέπει να γίνεται λεπτοµερής καταγραφή των 
απαιτήσεων έτσι ώστε να προσδιοριστούν εξ’ αρχής οι στόχοι και οι βασικές, 
τουλάχιστον, λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν.  

Επιπλέον, απαιτείται σωστός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός της εφαρµογής. Επιβάλλεται 
η υιοθέτηση µιας συγκεκριµένης αρχιτεκτονικής, πριν ακόµα ξεκινήσει η ανάπτυξη 
του συστήµατος. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να αποφευχθούν αρκετά προβλήµατα 
που µπορεί να αναδυθούν στην πορεία και επιπροσθέτως, προσφέρεται ευελιξία έτσι 
ώστε να καθίσταται δυνατή η εφαρµογή νέων χαρακτηριστικών όσο επεκτείνεται το 
σύστηµα. 

Σε γενικές γραµµές, η ανάπτυξη πρέπει να γίνεται έχοντας µια σφαιρική εικόνα των 
λειτουργιών που πρέπει να υποστηρίζει η εφαρµογή και προβλέποντας καταστάσεις 
που µπορεί να παρουσιαστούν ξαφνικά. Καταστάσεις όπως η απότοµη αύξηση των 
χρηστών αλλά και η απότοµη αύξηση του όγκου των δεδοµένων που χειρίζεται η 
εφαρµογή, είναι πιθανό να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα. Με σωστό σχεδιασµό, 
µπορεί να αποτραπεί µια ενδεχόµενη κατάρρευση του συστήµατος αλλά και η 
υποστήριξη µιας καινούριας τεχνολογίας, να γίνει µε όσο το δυνατό χαµηλότερο 
κόστος. 

Επιπλέον, µε την επαφή που έγινε µε την έννοια της εξατοµίκευσης µέσω του 
συστήµατος προτάσεων που αναπτύχθηκε και των µεθόδων που χρησιµοποιούνται 
για να υπολογιστούν οι οµοιότητες µεταξύ των διαφόρων συνόλων, έγινε κατανοητό 
πόσο κρίσιµη είναι η εφαρµογή τους στις σύγχρονες εφαρµογές αλλά και πόσο 
πολύπλοκη µπορεί να γίνει ιδιαίτερα στα πολύ µεγαλύτερα συστήµατα στα οποία 
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πρέπει να καλύπτονται αρκετά περισσότερες περιπτώσεις και να λαµβάνεται υπόψη 
ένας αυξηµένος αριθµός παραµέτρων. Η εφαρµογή τους σε ένα τέτοιο σύστηµα, 
παρουσιάζει ορισµένες ιδιαιτερότητες και αυξηµένο υπολογιστικό κόστος. Η παροχή 
όµως προτάσεων, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό που εµπλουτίζει την εµπειρία του 
χρήστη και συµβάλλει στη δηµιουργία πιο στενών δεσµών µε την εφαρµογή, η οποία 
σταδιακά µαθαίνει το χρήστη και του παρουσιάζει περιεχόµενο σχετικό µε τα 
ενδιαφέροντά του. Τον βοηθάει να ανακαλύψει ενδιαφέρον περιεχόµενο και αυτό 
µπορεί να συµβάλλει προοδευτικά ακόµα και στην αύξηση του χρόνου παραµονής 
του στην εφαρµογή.  

Εν κατακλείδι, τα χαρακτηριστικά από τα οποία έπρεπε να αποτελείται η εφαρµογή, 
όντας ουσιαστικά µια εφαρµογή Web 2.0, απαιτούσαν το συνδυασµό πολλών 
επιµέρους τεχνολογιών για να προκύψει ένα αρµονικά λειτουργικό αποτέλεσµα. Ο 
τρόπος που έπρεπε να συνδυαστούν αυτές οι διαφορετικές τεχνολογίες, η οργάνωση 
που έπρεπε να γίνει και η εκτεταµένη χρήση τους για να υλοποιηθούν όλες οι 
υποστηριζόµενες λειτουργίες προσέφεραν, σε προσωπικό επίπεδο, νέες γνώσεις και 
εµπειρία καθιστώντας την εκπόνηση της εργασίας αυτής µια εξαιρετικά 
εποικοδοµητική διαδικασία. 

Προτάσεις για µελλοντικές επεκτάσεις 

Για την επέκταση και βελτίωση της εφαρµογής, θα µπορούσαν µελλοντικά να γίνουν 
οι παρακάτω ενέργειες: 

• Βελτίωση του συστήµατος προτάσεων. Να λαµβάνονται υπόψη περισσότερες 
παράµετροι για τον υπολογισµό της οµοιότητας εκτός των hashtags, όπως 
παραδείγµατος χάριν το πανεπιστήµιο του ερευνητή και η πόλη διαµονής του 
και να χρησιµοποιηθεί κάποια µέθοδος µε συντελεστές βαρύτητας για την 
εύρεση των περισσότερο όµοιων αποτελεσµάτων. 

• Επέκταση της λειτουργίας αναζήτησης, έτσι ώστε να γίνει πιο σύνθετη και να 
προσφέρει περισσότερες δυνατότητες. Επί παραδείγµατι, να µπορούν οι 
χρήστες να αναζητήσουν ερευνητές που ανήκουν µόνο σε ένα συγκεκριµένο 
κλάδο ή πανεπιστήµιο. 

• Ανάπτυξη της εφαρµογής διαχειριστή. Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο να 
προστεθεί µελλοντικά η δυνατότητα διαχείρισης του κοινωνικού δικτύου που 
δηµιουργήθηκε, ούτως ώστε να είναι εφικτός ο πλήρης έλεγχός των 
περιεχοµένων του, χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε άµεση επέµβαση 
στον κώδικα ή στη βάση δεδοµένων. 

• Προσθήκη επιπλέον λειτουργικότητας, όπως υποστήριξη άµεσων µηνυµάτων 
µεταξύ δύο ερευνητών ή δυνατότητα δηµιουργίας φωτογραφικών άλµπουµ. 

• Εφαρµογή Online Analytical Processing (OLAP) στη βάση δεδοµένων του 
Science Square για την εξαγωγή αναφορών και οπτικοποιήσεων των 
δεδοµένων υπό διαφορετικές οπτικές γωνίες. 
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