
 

 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 

Μελέτη σύγχρονων JavaScript Frameworks και 

σύγκριση αυτών στον τομέα των

Γεώργιος Καλλίνικος

Επιβλέπ

 

 

 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Μελέτη σύγχρονων JavaScript Frameworks και 

σύγκριση αυτών στον τομέα των φορμών

Γεώργιος Καλλίνικος Α.Μ.0993
 

Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Παρασκευάς  

 

Αντίρριο – Δεκέμβριος 2018 

Μελέτη σύγχρονων JavaScript Frameworks και 

φορμών 

Α.Μ.0993 



1 

 

 

 

 

 

 

Εγκρίθηκε από την τριµελή εξεταστική επιτροπή 

Αντίρριο, 07/12/2018 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Εισηγητής: Μιχαήλ Παρασκευάς 

2. Σωτήριος Χριστοδούλου 

3. Ιωάννης Τζήμας 

 

  



2 

 

Αφιέρωση 

Στην οικογένεια µου και τους φίλους για τη χρόνια στήριξη τους κατά τη διάρκεια 

των σπουδών µου. 

 

  



3 

 

Ευχαριστίες 

Για τη διεκπεραίωση της παρούσας Πτυχιακής Εργασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 

επιβλέπων καθηγητή, κ. Μιχαήλ Παρασκευά  για τη συνεργασία και την πολύτιµη συµβολή του 

στην ολοκλήρωση της, για την εµπιστοσύνη και τη στήριξη που µου έδειξε. 

Επίσης τον κ. Σωτήρη Χριστοδούλου και τον κ. Ιωάννη Τζήµα για τη βοήθεια που µου έδωσαν 

όλα αυτά τα χρόνια της φοίτησής µου. 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά µου για την στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. 

  



4 

 

Περιεχόμενα 
 

Αφιέρωση ............................................................................................................................................... 2 

Ευχαριστίες ............................................................................................................................................. 3 

Περιεχόμενα ........................................................................................................................................... 4 

Λίστα Εικόνων ......................................................................................................................................... 6 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 10 

1.1 Τι είναι η JavaScript ............................................................................................................... 10 

1.2 Χαρακτηριστικά της JavaScript ............................................................................................... 11 

1.3 Ιστορία της JavaScript ............................................................................................................ 11 

1.4 Γιατί η JavaScript είναι η κυρίαρχη γλώσσα του Ιστού ............................................................ 13 

1.5 Χρήση της JavaScript .............................................................................................................. 14 

1.6 Σύνταξη .................................................................................................................................. 14 

1.7 Διαδικτυακή Εφαρμογή (Web Applications) ........................................................................... 15 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ JAVASCRIPT FRAMEWORKS .................................................................................... 17 

2.1 Front-End Programming ......................................................................................................... 17 

2.2 Node.js .................................................................................................................................. 17 

2.3 JavaScript Frameworks ........................................................................................................... 19 

2.3.1 Model - View - Controller (MVC) ..................................................................................... 20 

2.3.2 Model - View - ViewMode (MVVM) ................................................................................ 21 

2.3.3 Model-View-Presenter (MVP) ......................................................................................... 22 

2.4 Data Binding .......................................................................................................................... 23 

2.5 Δημοφιλή σύγχρονα JavaScript Frameworks .......................................................................... 24 

2.5.1 AngularJS ...................................................................................................................... 26 

2.5.2 React .............................................................................................................................. 30 

2.5.3 Vue................................................................................................................................. 33 

3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ FRAMEWORK .................................................................................. 34 

3.1 Διαφορές Λειτουργικότητας .................................................................................................. 35 

3.1.1 Η χρησιμότητα των Components .................................................................................... 35 

3.1.2 State και μεταλλαγές ...................................................................................................... 35 

3.1.3 Μετάβαση δεδομένων ................................................................................................... 36 



5 

 

3.1.4 Lifecycles, updates and re-render ................................................................................... 36 

3.1.5 Γενική Αποθήκη (Global Store) ....................................................................................... 37 

3.1.6 Τύποι και επικύρωση δεδομένων ................................................................................... 37 

3.1.7 Πρότυπα, στυλ και εργαλεία .......................................................................................... 38 

3.1.8 Δοκιμή και απόδοση διακομιστή (Server-side Rendering) ............................................... 38 

3.2 Σύγκριση Angular και React .................................................................................................... 39 

3.3 Σύγκριση Vue και React .......................................................................................................... 40 

3.4 Σύγκριση Vue και AngularJS ................................................................................................... 40 

4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVASCRIPT FRAMEWORKS ........................................................... 41 

4.1 Φόρμα Σύνδεσης ................................................................................................................... 41 

4.1.1 Με χρήση Angular Framework ........................................................................................ 42 

4.1.2 Με χρήση React Framework ........................................................................................... 44 

4.1.3 Με χρήση Vue Framework .............................................................................................. 46 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 49 

5.1 Γενικά .................................................................................................................................... 49 

5.2 Το μέλλον των JavaScript frameworks .................................................................................... 51 

6 Βιβλιογραφία ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Λίστα Εικόνων 
 

Εικόνα 1.1 Δημοτικότητα της JavasScript ………………….………………………………………………………………............10 

Εικόνα 1.2 Παράδειγμα Μεταβλητών στη JavaScript ..….……………………………………………………………..........14 

Εικόνα 1.3 Παράδειγμα Συνάρτησης στη JavaScript …….……………………………………………………………...........14 

Εικόνα 2.1 Χρήση Node.js ……………………………………….…….……………………………………………………………..........17 

Εικόνα 2.2 Μοντέλο MVC ….…………………………………….…….…………………………………………………………….........20 

Εικόνα 2.3 Μοντέλο MVVM …………………………………….…….…………………………………………………………….........21 

Εικόνα 2.4 Μοντέλο MVP ………………………………………..…….…………………………………………………………….........22 

Εικόνα 2.5 One-Way Data Binding …………………………..…….…………………………………………………………….........23 

Εικόνα 2.6 Two-Way Data Binding ………..………………………………………………………………………………………………24 

Εικόνα 2.5  JavaScript Frameoworks στις μηχανές αναζήτησης ......…………………………………………………….25 

Εικόνα 2.6  Μοντέλο λειτουργίας Angular 1 …………………………………………………………………………………………26 

Εικόνα 2.7  Μοντέλο λειτουργίας React ……………………………………………………………………………………………….30 

Εικόνα 4.1 Φόρμα Σύνδεσης ….…………………………………………………………………………………………………………….41 

Εικόνα 5.1 TypeScript …………………………………………………………………………………………………………………………..49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Πρόλογος 

Το κίνητρο για τη συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία προήλθε από το ενδιαφέρον  που παρέχουν οι 

καινούριες τάσεις στο χώρο του προγραµµατισµού στο ∆ιαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αλλάξει οι ανάγκες των χρηστών του ∆ιαδικτύου, αντίστοιχα και στο χώρο των 

προγραµµατιστών οι οποίοι προσπαθούν µε κάθε τρόπο να βρουν καλύτερα εργαλεία και να 

κάνουν τα πράγµατα πιο εύκολα. Η JavaScript τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει στο χώρο 

του διαδικτύου, και αυτό διότι είναι ταχύτατη και µπορεί εφαρµόσει λειτουργικότητες από τη 

πλευρά του διακοµιστή (server) πράγµα που σηµαίνει λιγότερος χρόνος αναµονής για το χρήστη. 

Για αυτό το λόγο δηµιουργήθηκαν τα JavaScript frameworks τα οποία έδωσαν απίστευτη 

δύναµη στους προγραµµατιστές να υλοποιούν διαδικτυακές εφαρµογές καθώς και εφαρµογές 

κινητών µε τροµερές δυνατότητες και απίστευτες ταχύτητες. Σκοπός λοιπόν της συγκεκριµένης 

πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση αυτών των JavaScript frameworks και η σύγκριση τους, 

αναφέροντας τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα τους. Βέβαια όπως θα δείτε και 

παρακάτω όλα τα σύγχρονα frameworks βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Οπότε η επιλογή κάποιου 

γίνεται ανάλογα τη περίπτωση και τις ανάγκες της κάθε διαδικτυακής εφαρµογής. 
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Περίληψη 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέµα τη µελέτη των σύγχρονων JavaScript frameworks, τα 

οποία µονοπωλούν το ενδιαφέρον των προγραµµατιστών τα τελευταία χρόνια καθώς η εξέλιξη 

του διαδικτύου µεγαλώνει µε ραγδαίους ρυθµούς. Οι ανάγκες τόσο των χρηστών όσο και των 

προγραµµατιστών για εύρεση εργαλείων τα οποία θα τους βοηθήσουν στη καλύτερη χρήση και 

πιο εύκολη και καθαρή υλοποίηση αντίστοιχα αυξήθηκε µε την πάροδο των χρόνων. Οι 

άνθρωποι που είναι πίσω από την υλοποίηση αυτών των framewokrs είχαν στόχο να 

δηµιουργήσουν κάποια εργαλεία τα οποία θα έχουν ευανάγνωστο κώδικα, θα µπορούν να τα 

χρησιµοποιήσουν ξανά στο µέλλον και θα µπορούν να έχουν την ίδια λειτουργικότητα µε άλλες 

εφαρµογές σε άλλες γλώσσες προγραµµατισµού µε λιγότερο κώδικά και µικρότερο χρόνο 

αναµονής για το χρήστη. 

Κίνητρο για την διεξαγωγή της εργασίας 

Με την πάροδο των χρόνων, οι εφαρµογές διαδικτύου γνωρίζουν µεγάλες αλλαγές τόσο ως προς 

τις νέες τεχνολογίες που συνεχώς εισέρχονται όσο και ως προς τις απαιτήσεις που υπάρχουν από 

τους χρήστες του διαδικτύου. Για αυτό το λόγο ο κλάδος των προγραµµατιστών καλείται να βρει 

τη βέλτιστη λύση για αυτόν, και αυτή η οποία θα εξυπηρετεί µε το καλύτερο τρόπο το χρήστη. 

Σκοπός και Στόχοι της Εργασίας 

Σκοπός της συγκεκριµένης πτυχιακής εργασίας είναι η  µελέτη των σύγχρονων JavaScript 

Frameworks και η σύγκριση πάνω στις δυνάµεις και στις αδυναµίες τους. Συγκεκριµένα 

µελετήθηκαν τα frameworks Angular, React και Vue τα οποία είναι τα µεγαλύτερα και πιο 

δηµοφιλή frameworks αυτή τη στιγµή στο διαδίκτυο. Καθώς είναι κατάλληλα για εφαρµογές 

στις οποίες έχει επίδραση ο χρήστης. 

 

Λέξεις κλειδί: JavaScript Framework, JavaScript, Front-End, ∆ιαδίκτυο, ∆ιαδικτυακή 

εφαρµογή,  Angular,  React, Vue 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the study of modern JavaScript frameworks, which monopolize 

the interest of developers in the late years as the development of the internet grows at a rapid 

pace. The needs of both users and developers to find tools that will help them make better use 

and more effortless and cleaner implementation respectively have increased over the years. The 

people behind the implementation of these frameworks were aiming to create some tools that 

would have easy-to-read code, be able to use them again in the future, and be able to have the 

same functionality as other applications in other programming languages with less code and 

shorter waiting times for the user.  

Key words:  JavaScript Frameworks, JavaScript, Front-End, Web, Web Application, Angular, 

React, Vue  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Τι είναι η JavaScript 
 

Η JavaScript είναι µια δυναµική γλώσσα προγραµµατισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην 

αρχή αποτέλεσε µέρος της υλοποίησης των περιηγητών , ώστε τα σενάρια από την πλευρά του 

πελάτη να µπορούν να επικοινωνούν µε τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδοµένα ασύγχρονα και 

να αλλάζουν δυναµικά το περιεχόµενο του εγγράφου που εµφανίζεται . Η JavaScript είναι η πιο 

δηµοφιλής scripting γλώσσα στον κόσµο. Μια γλώσσα scripting είναι µια ελαφριά γλώσσα 

προγραµµατισµού που υποστηρίζει τη συγγραφή σεναρίων. Σενάρια είναι γραµµές κώδικα που 

µπορούν να ερµηνεύονται και να εκτελούνται χωρίς µεταγλώττιση. 

Ενώ το σύµπαν τεχνολογίας συνεχώς επεκτείνεται, η JavaScript είναι µια εξέχουσα τεχνολογία 

ιστού που κυριαρχεί στον τοµέα. Η ευέλικτη γλώσσα προγραµµατισµού µπορεί να εφαρµοστεί 

στις εφαρµογές του πελάτη (client), του διακοµιστή (server), των κινητών και των επιτραπέζιων 

υπολογιστών και χρησιµοποιείται για να σχεδιάσει-πρώτες διεπαφές, να εµπλουτίσει εφαρµογές 

ιστού µε πολλές λειτουργίες και δυνατότητες, να τροποποιήσει ιστοσελίδες σε πραγµατικό 

χρόνο και πολλά άλλα. 

 

Στην παρακάτω εικόνα θα δούµε τη κατάταξη από γλώσσες προγραµµατισµού µε τις 

περισσότερες ερωτήσεις στο StackOverflow (το StackOverflow είναι µία ιστοσελίδα που 

διαθέτει ερωτήσεις και απαντήσεις σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων στον προγραµµατισµό των 

υπολογιστών). 

 

Εικόνα 1.1 Δημοτικότητα της JavasScript 1 
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Καταλαβαίνουµε πως η JavaScript είναι η γλώσσα προγραµµατισµού η οποία κυριαρχεί στο 

κόσµο του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια και για αυτό το λόγο οι προγραµµατιστές 

ανακαλύπτουν καινούρια Frameworks. Τα περισσότερα από τα JavaScript Frameworks είναι 

ανοιχτού κώδικα και δωρεάν, µειώνοντας έτσι το συνολικό κόστος και είναι ελεύθερα 

διαθέσιµα. Επιπλέον, υποστηρίζεται από µεγάλες κοινότητες, και παρέχουν υποστήριξη και 

ασφάλεια. 

1.2 Χαρακτηριστικά της JavaScript 

 

� Η JavaScript είναι δοµηµένη γλώσσα χαρακτηριστικό που κληρονόµησε από τη C. 

 

� Είναι δυναµική τόσο στη σύνταξή της, για παράδειγµα: µια µεταβλητή που περιέχει έναν 

αριθµό µπορεί αργότερα να αποθηκεύσει κείµενο, όσο και στην εκτέλεσή της που είναι 

run-time. 

 

� Είναι αντικειµενοστραφής, επίσης είναι συναρτησιακή – κάθε συνάρτηση είναι ένα 

αντικείµενο, έτσι µπορεί να έχει ιδιότητες και µεθόδους. Υποστηρίζει εµφωλευµένες 

συναρτήσεις όπως επίσης και ανώνυµες συναρτήσεις. 

 

� Η πιο συνηθισµένη χρήση της JavaScript είναι να προσθέσει συµπεριφορά στην HTML 

στην πλευρά του χρήστη, που είναι γνωστό και ως ∆υναµική HTML. Τα script είναι 

ενσωµατωµένα στις HTML σελίδες και αλληλεπιδρούν µε το Μοντέλο Αντικειµένου 

Έγγραφου  (DOM – Document Object Model). 

 

1.3 Ιστορία της JavaScript 
 

Η JavaScript είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού και δηµιουργήθηκε αρχικά από τον Brendan 

Eich της εταιρείας Netscape µε την επωνυµία Mocha. Αργότερα, Mocha µετονοµάστηκε σε 

LiveScript, και τελικά σε JavaScript, κυρίως επειδή η ανάπτυξή της επηρεάστηκε περισσότερο 

από τη γλώσσα προγραµµατισµού Java.  

LiveScript ήταν το επίσηµο όνοµα της γλώσσας όταν για πρώτη φορά κυκλοφόρησε στην αγορά 

σε βήτα εκδόσεις µε το πρόγραµµα περιήγησης στο Web, Netscape Navigator εκδοχή 2.0 τον 

Σεπτέµβριο του 1995.LiveScript µετονοµάστηκε σε JavaScript σε µια κοινή ανακοίνωση µε την 

εταιρεία Sun Microsystems στις 4 ∆εκεµβρίου, 1995, όταν επεκτάθηκε στην έκδοση του 

προγράµµατος περιήγησης στο Web, Netscape εκδοχή 2.0B3. Η JavaScript απέκτησε µεγάλη 

επιτυχία ως γλώσσα στην πλευρά του πελάτη (client-side) για εκτέλεση κώδικα σε ιστοσελίδες, 
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και περιλήφθηκε σε διάφορα προγράµµατα περιήγησης στο Web. Κατά συνέπεια, η εταιρεία 

Microsoft ονόµασε την εφαρµογή της σε JScript για να αποφύγει δύσκολα θέµατα εµπορικών 

σηµάτων. JScript πρόσθεσε νέους µεθόδους για να διορθώσει τα Y2K-προβλήµατα στην 

JavaScript, οι οποίοι βασίστηκαν στην java.util.Date τάξη της Java. JScript περιλήφθηκε στο 

πρόγραµµα Internet Explorer εκδοχή 3.0, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1996.Τον 

Νοέµβριο του 1996, η Netscape ανακοίνωσε ότι είχε υποβάλει τη γλώσσα JavaScript στο Ecma 

International (µια οργάνωση της τυποποίησης των γλωσσών προγραµµατισµού) για εξέταση ως 

βιοµηχανικό πρότυπο, και στη συνέχεια το έργο είχε ως αποτέλεσµα την τυποποιηµένη µορφή 

που ονοµάζεται ECMAScript .  

Η JavaScript έχει γίνει µία από τις πιο δηµοφιλείς γλώσσες προγραµµατισµού ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στον Παγκόσµιο Ιστό (Web). Αρχικά, όµως, πολλοί επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές υποτίµησαν τη γλώσσα διότι το κοινό της ήταν ερασιτέχνες συγγραφείς 

ιστοσελίδων και όχι επαγγελµατίες προγραµµατιστές (και µεταξύ άλλων λόγων). Με µε τη 

χρήση της τεχνολογίας Ajax, η JavaScript γλώσσα επέστρεψε στο προσκήνιο και έφερε πιο 

επαγγελµατική προσοχή προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα ήταν ένα καινοτόµο αντίκτυπο στην 

εξάπλωση των πλαισίων και των βιβλιοθηκών, τη βελτίωση προγραµµατισµού µε JavaScript, 

καθώς και αυξηµένη χρήση της JavaScript έξω από τα προγράµµατα περιήγησης στο Web. 

Η AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) είναι ένα σύνολο τεχνικών ανάπτυξης 

ασύγχρονων εφαρµογών στο ∆ιαδίκτυο που χρησιµοποιεί πολλές τεχνολογίες µαζί από την 

πλευρά του προγράµµατος πελάτη (client). Με το AJAX οι εφαρµογές ιστού µπορούν να 

στέλνουν και να λαµβάνουν δεδοµένα στο παρασκήνιο χωρίς να τους απασχολεί τι προβάλλεται 

στην σελίδα. Ο διαχωρισµός της ανταλλαγής δεδοµένων µε την προβολή τους επιτρέπει στην 

ιστοσελίδα να αλλάζει το περιεχόµενο της δυναµικά χωρίς να χρειάζεται ολοκληρωτική 

ανανέωση της. 

Το AJAX δεν είναι από µόνο του µια τεχνολογία αλλά ένα σύνολο άλλων τεχνολογιών. 

Χρησιµοποιεί HTML και CSS για την σήµανση και την παρουσίαση των ιστοσελίδων και 

χρησιµοποιεί JavaScript και XMLHttpRequest για να κινεί δεδοµένα ασύγχρονα ανάµεσα στον 

πελάτη και τον διακοµιστή (client - server). Τα δεδοµένα δύναται να µετακινούνται και σε 

µορφή JSON ή XML. 

Τον Ιανουάριο του 2009, το έργο CommonJS ιδρύθηκε µε στόχο τον καθορισµό ενός κοινού 

προτύπου βιβλιοθήκης κυρίως για την ανάπτυξη της JavaScript έξω από το πρόγραµµα 

περιήγησης και µέσα σε άλλες τεχνολογίες. 
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1.4 Γιατί η JavaScript είναι η κυρίαρχη γλώσσα του Ιστού 
 

Η JavaScript δεν ήταν πάντα µια δηµοφιλής γλώσσα. Απορρίφθηκε από τους προγραµµατιστές 

ως ερασιτεχνική γλώσσα.  Έγινε δηµοφιλής επειδή πλέον κυριαρχεί στο διαδίκτυο και στις 

εφαρµογές κινητού, ανταγωνίζεται επιτυχώς τις υπόλοιπες  γλώσσες προγραµµατισµού καθώς 

και γλώσσες του διακοµιστή και δεν παραµένει πίσω ούτε στο ∆ιαδίκτυο των πραγµάτων 

(Internet of Things). 

 Η τεχνολογία είναι πολύ ισχυρή, αποτελεσµατική και µεγάλη για την κατασκευή γρήγορων και 

υψηλής απόδοσης εφαρµογών ιστού και εφαρµογών για κινητά, επεκτάσεων προγραµµάτων 

περιήγησης, γι 'αυτό έχει µεγάλη υποστήριξη από εκατοµµύρια προγραµµατιστές. Τα τελευταία 

χρόνια προτιµάται γιατί  κάνει τα πάντα µε τον πιο αποτελεσµατικό και ευκολότερο τρόπο. 

Ας δούµε µερικά από τα πλεονεκτήµατα της JavaScript που την καθιστούν τόσο δηµοφιλή στους 

προγραµµατιστές: 

• Επεξεργασία από την πλευρά του πελάτη (client-side): Αυτό σηµαίνει ότι ο κώδικας 

εκτελείται στον επεξεργαστή του χρήστη αντί του διακοµιστή ιστού, εξοικονοµώντας 

έτσι εύρος ζώνης και µειώνοντας το επιπλέον φορτίο του διακοµιστή. 

• Απλή να τη µάθουν: Η σύνταξη αυτής της γλώσσας είναι παρόµοια µε απλά αγγλικά 

που διευκολύνουν τους προγραµµατιστές να µάθουν. 

• Απλή να εφαρµοστεί: Η δυνατότητα χρήσης της ίδιας γλώσσας front-end και back-end 

διευκολύνει τους προγραµµατιστές. 

• ∆εν απαιτεί διαδικασία µεταγλώττισης: Το πρόγραµµα περιήγησης ερµηνεύει τη 

JavaScript ως ετικέτες HTML. 

• Σχετικά γρήγορη για τον τελικό χρήστη: ∆εν χρειάζεται, πλέον, οι επισκέπτες να 

συµπληρώσουν µία ολόκληρη φόρµα και να την υποβάλλουν, για να µάθουν πως υπάρχει 

κάποιο τυπογραφικό λάθος στο πρώτο πεδίο και ότι θα πρέπει να συµπληρώσουν 

ολόκληρη τη φόρµα ξανά. Με τη JavaScript, κάθε πεδίο µπορεί να επαληθεύεται καθώς 

συµπληρώνεται από τους χρήστες, γεγονός που παρέχει άµεση ανατροφοδότηση, όταν 

αυτοί κάνουν κάποιο λάθος. 
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1.5 Χρήση της JavaScript 
 

Ορισµένες σηµαντικές χρήσεις της JavaScript είναι οι εξής: 

 

Έλεγχος πεδίων:  Η JavaScript µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την επικύρωση των πεδίων (για 

παράδειγµα σε µια φόρµα εισόδου το πεδίο όνοµα χρήστη). Τα δεδοµένα που καταχωρήθηκαν 

µπορούν  να επικυρωθούν πριν από την επεξεργασία τους. 

 

Αναδυόµενα Παράθυρα: Η JavaScript µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία 

αναδυόµενων παραθύρων. Αυτά τα παράθυρα χρησιµοποιούνται συνήθως για την προβολή 

σηµαντικών ανακοινώσεων, προσφορών και ειδήσεων κλπ 

 

∆υναµικά περιεχόµενα: Η JavaScript µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία δυναµικών 

περιεχοµένων σε µία ιστοσελίδα. ∆ιαφορετικές ετικέτες HTML µπορούν να δηµιουργηθούν µε 

βάση την είσοδο του χρήστη κ.λπ. 

 

Αλληλεπίδραση χρηστών: Η JavaScript µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το συµφέρον του 

χρήστη. Το πεδίο που εισάγεται από το χρήστη µπορεί να επεξεργαστεί και να εµφανιστεί το 

σωστό µήνυµα στον χρήστη. Οι διαδραστικές δυνατότητες µιας ιστοσελίδας την καθιστούν πιο 

ενδιαφέρουσα και παραγωγική για τους χρήστες. 

 

1.6 Σύνταξη 
 

 

Εικόνα 1.2 Παράδειγμα Μεταβλητών στη JavaScript 

 

 

Εικόνα 1.3 Παράδειγμα Συνάρτησης στη JavaScript 
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1.7 Διαδικτυακή Εφαρμογή (Web Applications) 
 

Μια διαδικτυακή εφαρµογή είναι ένα πρόγραµµα υπολογιστή που χρησιµοποιεί προγράµµατα 

περιήγησης ιστού και τεχνολογίες ιστού για την εκτέλεση εργασιών µέσω του ∆ιαδικτύου. 

Εκατοµµύρια χρήστες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο ως κανάλι επικοινωνίας, αγορών, για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, συναλλαγές κλπ. Τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες µε 

γρήγορα και αποτελεσµατικά.  

Οι διαδικτυακές εφαρµογές χρησιµοποιούν έναν συνδυασµό scripts από την πλευρά του server  

µε PHP και ASP καθώς και οι πιο σύγχρονες µε Node.js για να διαχειριστούν την αποθήκευση 

και την ανάκτηση των πληροφοριών, και από την πλευρά του πελάτη (JavaScript και HTML) για 

την παρουσίαση πληροφοριών στους χρήστες. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν 

µε την εφαρµογή χρησιµοποιώντας ηλεκτρονικές φόρµες, συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου, 

καλάθια αγορών και άλλα. Επιπλέον, οι εφαρµογές επιτρέπουν στους χρήστες να δηµιουργούν 

έγγραφα, να µοιράζονται πληροφορίες, να συνεργάζονται σε έργα και να εργάζονται σε κοινά 

έγγραφα ανεξάρτητα από την τοποθεσία ή τη συσκευή. 

Οι εφαρµογές διαδικτύου γράφονται σε κώδικα (γλώσσα προγραµµατισµού) που υποστηρίζεται 

από προγράµµατα περιήγησης, όπως JavaScript και HTML, καθώς αυτές οι γλώσσες βασίζονται 

στο πρόγραµµα περιήγησης για να καταστήσουν εκτελέσιµο το πρόγραµµα. Ορισµένες από τις 

εφαρµογές είναι δυναµικές, απαιτώντας επεξεργασία από την πλευρά του server. Άλλες είναι 

εντελώς στατικές χωρίς επεξεργασία που απαιτείται στο server. 

Η εφαρµογή διαδικτύου απαιτεί έναν server ιστού να διαχειρίζεται αιτήµατα από τον χρήστη, 

έναν server εφαρµογών για την εκτέλεση των ζητούµενων εργασιών και, ορισµένες φορές, µια 

βάση δεδοµένων για την αποθήκευση των πληροφοριών. Η τεχνολογία server εφαρµογών 

κυµαίνεται από ASP.NET, ASP έως PHP και Node.js. 

Μια κλασσική ροή µιας διαδικτυακής εφαρµογής: 

� Ο χρήστης ενεργοποιεί ένα αίτηµα στο server ιστού µέσω του ∆ιαδικτύου, είτε µέσω 

ενός προγράµµατος περιήγησης ιστού είτε µέσω εφαρµογής 

 

� Ο server ιστού διαβιβάζει αυτό το αίτηµα στον κατάλληλο server εφαρµογών ιστού 

 

� Ο server διαδικτυακής εφαρµογής εκτελεί την απαιτούµενη εργασία – µε τα ανάλογα 

query στη βάση δεδοµένων ή επεξεργασία δεδοµένων - στη συνέχεια, δηµιουργεί τα 

αποτελέσµατα των ζητούµενων δεδοµένων. 

 

 

� Ο server διαδικτυακής εφαρµογής στέλνει αποτελέσµατα στον διακοµιστή ιστού µε τις 

ζητούµενες πληροφορίες ή τα επεξεργασµένα δεδοµένα 
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� Ο server ανταποκρίνεται πίσω στον πελάτη µε τις ζητούµενες πληροφορίες που 

εµφανίζονται στην οθόνη του χρήστη. 

Πλεονεκτήµατα των διαδικτυακών εφαρµογών 

 

� Οι διαδικτυακές εφαρµογές εκτελούνται σε πολλαπλές πλατφόρµες ανεξάρτητα από 

λειτουργικό σύστηµα ή συσκευή, εφόσον το πρόγραµµα περιήγησης είναι συµβατό 

 

� Όλοι οι χρήστες έχουν πρόσβαση στην ίδια έκδοση, εξαλείφοντας τυχόν προβλήµατα 

συµβατότητας 

 

 

� ∆εν είναι εγκατεστηµένα στον σκληρό δίσκο, εξαλείφοντας έτσι τους περιορισµούς 

χώρου 

 

� Μειώνουν την πειρατεία λογισµικού σε εφαρµογές ιστού  

 

 

� Μειώνουν το κόστος τόσο για την επιχείρηση όσο και για τον τελικό χρήστη, καθώς 

απαιτείται λιγότερη υποστήριξη και συντήρηση από την επιχείρηση και χαµηλότερες 

απαιτήσεις για τον υπολογιστή του τελικού χρήστη 

Πέρα από τα πλεονεκτήµατα όµως οι διαδικτυακές εφαρµογές έχουν και µειονεκτήµατα: 

 

� Αδυναµία χρήσης της εφαρµογής χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο δηλαδή δεν είναι 

δυνατόν να χρησιµοποιηθούν αν δεν υπάρχει σύνδεση µε το διαδίκτυο 

 

� Μη πλήρης συµβατότητα των περιηγητών δηλαδή αρκετοί από τους περιηγητές δεν είναι 

ακόµα πλήρως συµβατοί µε την τελευταία έκδοση HTML. Έτσι δεν γίνεται πλήρης 

χρήση των δυνατοτήτων αυτών, πράγµα που περιορίζει τους προγραµµατιστές που έχουν 

αναλάβει ένα έργο. Επίσης, σε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί η µη λειτουργία 

κάποιου χαρακτηριστικού της εφαρµογής σε κάποιον περιηγητή, αυτό µπορεί να 

δηµιουργήσει προβλήµατα στην εφαρµογή µε αποτέλεσµα να µην λειτουργεί σωστά ή να 

µην λειτουργεί καθόλου. 
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2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ JAVASCRIPT FRAMEWORKS 
 

2.1 Front-End Programming 
 

Με τον όρο "front-end" στον προγραµµατισµό εννοούµε εκείνο το κοµµάτι στο οποίο 

αλληλεπιδρούν οι χρήστες, δηλαδή αυτό που βλέπουν. Από Γραµµατοσειρές, χρώµατα εικόνες, 

µενού, αναδυόµενα παράθυρα µέχρι οτιδήποτε άλλο βλέπουν όταν σερφάρουν σε µια 

ιστοσελίδα. Όλα τα παραπάνω είναι µια σύνθεση από HTML ,CSS και JavaScript τα οποία 

εκτελούνται στο πρόγραµµα περιήγησης. Το "front-end", κοµµάτι του δηλαδή, είναι αυτό που 

εκτελείτε στο περιβάλλον του χρήστη, δηλαδή στον browser. 

 Τα πρώτα χρόνια αυτό περιελάµβανε τον προγραµµατισµό µόνο σε HTML , CSS και 

JavaScript, όµως γρήγορα ξεκίνησαν να εµφανίζονται βιβλιοθήκες που βοηθούσαν στην εύκολη 

δηµιουργία διαδραστικών προγραµµάτων ( jQuery ). Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµιουργηθεί 

πολλά, ολοκληρωµένα JavaScript  frameworks, που προσφέρουν τροµερές λειτουργίες στον 

χρήστη και πολλά εργαλεία για τη δηµιουργία εφαρµογών υπολογιστή και κινητού.  

Η χρήση ενός framework έχει πάρα πολλά προτερήµατα, αφού δεν χρειάζεται κάθε φορά που 

ξεκινάει ένα project να δηµιουργούνται τα πάντα από την αρχή, ο προγραµµατιστής µπορεί να 

δηµιουργεί πράγµατα γράφοντας λιγότερο κώδικα, γλιτώνοντας χρόνο και µπορεί να βασιστεί 

πάνω σε κώδικα που έχει γραφτεί και δοκιµαστεί από πάρα πολύ κόσµο, άρα και αρκετά 

έµπιστο. 

2.2 Node.js 
 

Η αυξανόµενη δηµοτικότητα της JavaScript έχει φέρει µαζί της πολλές αλλαγές, και η ανάπτυξη 

ιστοσελίδων σήµερα είναι εντυπωσιακά διαφορετική. Τα πράγµατα που µπορούµε να κάνουµε 

στο internet σήµερα µε τη JavaScript που εκτελείται στον server, όπως και στο πρόγραµµα 

περιήγησης, ήταν δύσκολο να φανταστούν πριν από µερικά χρόνια. 

 

Εικόνα 2.1 Χρήση Node.js  
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Στις µέρες µας, η καθυστέρηση και η απόδοση είναι βασικοί δείκτες απόδοσης για τους 

διακοµιστές στο διαδίκτυο. Η διατήρηση της χαµηλής καθυστέρησης και η υψηλή απόδοση όσο 

αυξάνονται οι ανάγκες µιας ιστοσελίδας ή µιας εφαρµογής δεν είναι εύκολη. Το Node.js είναι 

λοιπόν βασισµένο σε ένα runtime JavaScript περιβάλλον που επιτυγχάνει χαµηλή λανθάνουσα 

κατάσταση και υψηλή απόδοση. ∆ηλαδή, δεν σπαταλάει χρόνο ή πόρους για αναµονή 

Input/Output (Ι/Ο) αιτηµάτων. Με άλλα λόγια, το Node.js δεν αποβάλλει χρόνο ή πόρους για την 

αναµονή των αιτήσεων εισόδου / εξόδου (I / O) για επιστροφή. ∆ηλαδή για κάθε εισερχόµενο 

αίτηµα ή σύνδεση ο server δηµιουργεί ένα νέο αίτηµα εκτέλεσης ή ακόµα και πιέζει µια νέα 

διαδικασία για να χειριστεί το αίτηµα και να στείλει µια απάντηση. Πράγµα το οποίο προκαλεί 

µεγάλη επιβάρυνση. 

Το Node.js υιοθετεί µια διαφορετική προσέγγιση για την υλοποίηση των εισερχόµενων και 

εξερχόµενων νηµάτων από τον διακοµιστή. Εκτελεί έναν βρόχο συµβάντων µε µια 

συγκεκριµένη διαδικασία που έχει καταχωρηθεί µε το σύστηµα για την διαχείριση συνδέσεων 

και κάθε νέα σύνδεση προκαλεί την πυροδότηση µιας λειτουργίας επανάκλησης JavaScript. 

Αυτή µπορεί να χειριστεί Ι/Ο αιτήµατα µε µη αποκλειστικές κλήσεις Ι/Ο και αν είναι 

απαραίτητο µπορεί να κρίνει ώστε να εκτελέσει λειτουργίες αποκλεισµού ή εντατικής χρήσης 

CPU και να ισορροπήσει φορτία µεταξύ πυρήνων της CPU όπου είναι αναγκαίο. Η προσέγγιση 

αυτή απαιτεί λιγότερη µνήµη για να χειριστεί περισσότερες συνδέσεις σε σχέση µε τις 

περισσότερες ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές που κλιµακώνονται µε νήµατα. 

Μια κοινή εργασία για έναν server µπορεί να είναι να ανοίξει ένα αρχείο στο server και να 

επιστρέψει το περιεχόµενο στο χρήστη. 

 

Πώς η PHP ή η ASP χειρίζονται ένα αίτηµα αρχείου: 

• Στέλνει την εργασία στο σύστηµα αρχείων του υπολογιστή. 

• Περιµένει ενώ ανοίγει το σύστηµα αρχείων και διαβάζει το αρχείο. 

• Επιστρέφει το περιεχόµενο στο χρήστη. 

• Έτοιµο να χειριστεί το επόµενο αίτηµα. 

 

Πώς το Node.js χειρίζεται ένα αίτηµα αρχείου: 

• Στέλνει την εργασία στο σύστηµα αρχείων του υπολογιστή. 

• Έτοιµο να χειριστεί το επόµενο αίτηµα. 
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• Όταν το σύστηµα αρχείων έχει ανοίξει και έχει διαβάσει το αρχείο, ο server επιστρέφει 

το περιεχόµενο στον χρήστη. 

Συµπέρασµα: 

Το Node.js εξαλείφει την αναµονή και απλώς συνεχίζει µε το επόµενο αίτηµα. Εκτελεί έναν 

µονόκλωνο, µη αποκλειστικό, ασύγχρονο προγραµµατισµό, ο οποίος είναι πολύ αποδοτικός στη 

µνήµη. 

 

2.3 JavaScript Frameworks 

 

Καθώς η ανάγκη για συµβατότητα των browsers αύξησε και την επιθυµία της επεξεργασίας 

στοιχείων της σελίδας από το πρόγραµµα περιήγησης σε πραγµατικό χρόνο έγινε µεγάλη ζήτηση 

η JavaScript και άρχισαν  να δηµιουργούνται τα frameworks. Τα οποία αναπτύχθηκαν για να 

εξοµαλύνουν τη διαδικασία και να παρέχουν ένα σύνολο µεθόδων λειτουργιών και ελέγχων.  Τα 

πρώτα δηµοφιλή frameworks της JavaScript ήταν  Prototype, YUI, ExtJS, MooTools και jQuery. 

Αυτά τα frameworks επέτρεπαν  τότε στους προγραµµατιστές να δηµιουργούν συντοµεύσεις για 

να δουλεύουν µε στοιχεία στο Document Object Model (DOM). 

Καθώς περνούσαν τα χρόνια δηµιουργήθηκαν frameworks όπως η Angular.js (2010) η οποία 

ξαναγράφτηκε από την αρχή και ονοµάστηκε Angular το 2016), Backbone.js (2010), η React 

(2013), Ember.js (2015) και το Vue.js (2013). Τα JavaScript frameworks είναι εργαλεία για την 

κωδικοποίηση JavaScript πιο γρήγορα και πιο αποτελεσµατικά. Τα Javascript Frameworks είναι 

συνήθως βασισµένα στο αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC αρχιτεκτονικής ( Model-view-controller) 

, επειδή έχουν σχεδιαστεί για να διαχωρίζουν τις διάφορες πτυχές µιας διαδικτυακής εφαρµογή 

για τη βελτίωση της ποιότητας του κώδικα  και για να κάνουν την ανάπτυξη του ευκολότερη.  

 Πολλές λύσεις ανοιχτού κώδικα ήρθαν για να βοηθήσουν τους προγραµµατιστές στη 

δηµιουργία αυτών των εφαρµογών µιας σελίδας. Κατά τη διάρκεια µερικών ετών, αυτά τα 

frameworks έχουν οδηγήσει σε αυξηµένο ενδιαφέρον για εφαρµογές µιας σελίδας και γενικά για 

τη JavaScript. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ενώ πολλά από αυτά τα frameworks και βιβλιοθήκες αναπτύχθηκαν 

ανεξάρτητα, µεγάλες εταιρίες µε έδρα στο διαδίκτυο έχουν συµµετάσχει στην προώθηση αυτών 

των εφαρµογών µιας σελίδας µέσω της κοινότητας ανοιχτού κώδικα, µε την Google να 

αναπτύσσει την Angular και το Facebook και το Instagram να δηµιουργούν τη React.  

Ο κύριος στόχος τους είναι  να δώσουν µία κατεύθυνση στον προγραµµατιστή, αποτελώντας τη 

βάση, µία αρχή πάνω στην οποία θα υλοποιηθεί  η εφαρµογή. Αυτό το καταφέρνουν µέσω των 

εξής  χαρακτηριστικών: 
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•  Προωθώντας την επαναχρησιµοποίηση του κώδικα  και παρέχοντας έτοιµες υλοποιήσεις 

για εργασίες όπως διαχείριση συνεδρίας  

• Προβλέποντας για ενέργειες όπως ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη (user authentication), 

αιτήµατα AJAX (AJAX requests), η δροµολόγηση της εφαρµογής (routing) και την 

αποθήκευση µέρους της εφαρµογής στη µνήµη του υπολογιστή του χρήστη (caching) µε 

σκοπό την εξοικονόµηση πόρων και τη γρηγορότερη φόρτωσή της µεταγενέστερα. 

 

2.3.1 Model - View - Controller (MVC) 

 

Το αρχιτεκτονικό πρότυπο MVC ( Model-view-controller) είναι ένα πολυχρησιµοποιηµένο και 

αποδεδειγµένα επιτυχηµένο µοντέλο για να οργανώσεις σωστά ένα project και µε µία δοµή που 

οι αλλαγές, τροποποιήσεις, εξελίξεις που µπορεί να χρειαστούν να γίνουν στο µέλλον να είναι 

εύκολα υλοποιήσιµες. Αναλυτικά: 

• Model : Περιλαµβάνει όλη τη λογική των δεδοµένων και της συσχέτισης µε το API  

• View : Περιλαµβάνει όλη τη λογική της παρουσίασης των δεδοµένων 

• Controller : Περιλαµβάνει όλη τη λογική της αλληλεπίδρασης µεταξύ του 

προγράµµατος και του χρήστη 

 

 

Εικόνα 2.2 Μοντέλο MVC 

 



21 

 

2.3.2 Model - View - ViewMode (MVVM)  

 

To Model-View-ViewModel ή MVVM αποτελεί ένα µοτίβο αρχιτεκτονικής λογισµικού, που 

έχει ως στόχο το διαχωρισµό της ανάπτυξης του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) από την 

ανάπτυξη της λειτουργικότητας . Περισσότερο αναλυτικά, το κοµµάτι του viewmodel είναι 

υπεύθυνο για την µετατροπή του περιεχοµένου από το model σε µορφή κατάλληλη για τη 

διαχείριση και παρουσίασή του,  και επιβλέπει ολόκληρη ή σχεδόν ολόκληρη τη λογική 

παρουσίασης του view. Το viewmodel είναι δυνατόν να υλοποιεί ένα µοτίβο «µεσολαβητή» 

(mediator pattern), οργανώνοντας έτσι την πρόσβαση στο business logic γύρω από ένα σύνολο 

σεναρίων χρήσης που υποστηρίζονται από το view. 

• Model :  περιλαµβάνει είτε το µοντέλο πεδίου, που αναπαριστά τα πραγµατικά δεδοµένα 

σε µία αντικειµενοστραφή προσέγγιση, είτε το στρώµα που έχει πρόσβαση στα δεδοµένα 

• View :  περιλαµβάνει την εµφάνιση του περιεχοµένου που βλέπει ο χρήστης στην οθόνη. 

• ViewModel : Περιλαµβάνει µία γενικευµένη διεπαφή του view που αποκαλύπτει τις 

δηµόσιες ιδιότητες και εντολές του. Αντί για τον controller του MVC, το MVVM έχει 

έναν binder. O binder µεσολαβεί για να γίνει η επικοινωνία ανάµεσα στο view και στον 

data binder, που είναι υπεύθυνος για την αντιστοίχιση και τον συγχρονισµό µεταξύ των 

πηγών των δεδοµένων και των καταναλωτών τους. 

 

 

Εικόνα 2.3 Μοντέλο MVVM 1 
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2.3.3 Model-View-Presenter (MVP) 

 

To Model-View-Presenter ή MVP αποτελεί ένα µοτίβο αρχιτεκτονικής λογισµικού, 

εµπνευσµένο από το MVC, το οποίο χρησιµοποιείται κυρίως για την κατασκευή γραφικού 

περιβάλλοντος χρήστη. Στο MVP, ο presenter παίζει το ρόλο του «διαµεσολαβητή» και όλη η 

λογική της παρουσίασης των δεδοµένων παραχωρείται σε αυτόν. 

• Model: Περιλαµβάνει τα δεδοµένα προς παρουσίαση, δηλαδή το business logic της 

εφαρµογής. 

• View:  Περιλαµβάνει τα δεδοµένα και στέλνει τις εντολές του χρήστη στον presenter 

µέσω γεγονότων (events 

• Presenter: Περιλαµβάνει τα δεδοµένα από το model και τα επεξεργάζεται κατάλληλα 

για παρουσίαση στο view. 

 

 

Εικόνα 2.4 Μοντέλο MVP  

 

 

 



 

2.4 Data Binding 

 

Στον προγραµµατισµό υπολογιστών

συνδέει πηγές δεδοµένων από τον

γίνεται συνήθως µε δύο πηγές δεδοµένων

δεσµεύσεις δεδοµένων XML. Σε

πληροφοριών της ίδιας γλώσσας

Σε µια διαδικασία σύνδεσης δεδοµένων

τα στοιχεία που δεσµεύονται στα

επίσης σε περιπτώσεις όπου µια

και τα υποκείµενα δεδοµένα ενηµερώνονται

αλλαγή. 
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υπολογιστών, η δέσµευση δεδοµένων είναι µια γενική

από τον πάροχο και τον καταναλωτή µαζί και τις συγχρονίζει

πηγές δεδοµένων / πληροφοριών µε διαφορετικές γλώσσες

 XML. Σε δέσµευση δεδοµένων UI, αντικείµενα δεδοµένων

γλώσσας αλλά διαφορετικής λογικής λειτουργίας συνδέονται

σύνδεσης δεδοµένων, κάθε αλλαγή δεδοµένων αντανακλάται

δεσµεύονται στα δεδοµένα. Ο όρος δέσµευση δεδοµένων χρησιµοποιείται

όπου µια εξωτερική αναπαράσταση δεδοµένων σε ένα

δεδοµένα ενηµερώνονται αυτόµατα για να αντικατοπτρίζουν

Εικόνα 2.5 One-Way Data Binding 

γενική τεχνική που 

και τις συγχρονίζει. Αυτό 

διαφορετικές γλώσσες όπως στις 

αντικείµενα δεδοµένων και 

λειτουργίας συνδέονται µαζί . 

αντανακλάται αυτόµατα από 

δεδοµένων χρησιµοποιείται 

σε ένα στοιχείο αλλάζει 

αντικατοπτρίζουν αυτήν την 

 



 

 

Όπως θα δούµε και παρακάτω µία

και η React είναι η αλλαγή  δεδοµένων

χρησιµοποιεί αµφίδροµο data 

από το µονόδροµο data binding

γίνεται ανανέωση µόνο στο view

 

2.5 Δημοφιλή σύγχρονα JavaScript Frameworks

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα

σύγχρονα frameworks τα οποία

Μεγάλες εταιρείες έχουν αφιερώσει

που βλέπουµε στο χώρο του διαδικτύου

συνεχώς εξελίσσεται και µέρα µε

βοηθά τους υπόλοιπους προγραµµατιστές

frameworks είναι ραγδαία, για αυτό

frameworks. Η συγκεκριµένη µελέτη
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Εικόνα 2.6 Two-Way Data Binding 

 

παρακάτω µία σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα frameworks

αλλαγή  δεδοµένων ανάµεσα στο model και στο view.  Με

 binding το λεγόµενο two-way-data-binding στην

binding δηλαδή το one-way-data-binding είναι ότι στο

view όταν υπάρξει αλλαγή στο model. 

Δημοφιλή σύγχρονα JavaScript Frameworks 

παραπάνω τα τελευταία χρόνια οι προγραµµατιστές ανακαλύπτουν

οποία προσφέρουν τροµερές λειτουργίες και εργαλεία

αφιερώσει αρκετό χρόνο για την υλοποίηση των frameworks 

του διαδικτύου και συγκεκριµένα στο κόσµο της JavaScript 

µέρα µε τη µέρα οι προγραµµατιστές υλοποιούν κάτι

προγραµµατιστές. Έτσι τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη

α αυτό το λόγο είναι αδύνατη η ανάλυση όλων

συγκεκριµένη µελέτη θα εστιάσει στα περισσότερο δηµοφιλή

 

frameworks όπως η Angular 

.  Με την Angular να 

στην ουσία η διαφορά 

είναι ότι στο µονόδροµο 

προγραµµατιστές ανακαλύπτουν συνεχώς 

και εργαλεία για το χρήστη. 

των frameworks και αυτό 

της JavaScript είναι ότι 

υλοποιούν κάτι καινούριο που 

εξέλιξη των JavaScript 

όλων αυτών των 

δηµοφιλή. 
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Αυτά είναι: 

• Angular 

• React 

• Vue.js 

 

Εικόνα 2.5  JavaScript Frameoworks στις μηχανές αναζήτησης 

 

Στην παραπάνω εικόνα βλέπουµε σύµφωνα µε το εργαλείο Google Trends, ότι οι χρήστες τους 

τελευταίους δώδεκα µήνες κάνουν περισσότερες αναζητήσεις για τη Vue σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα δύο framework. 

 Επίσης στην ιστοσελίδα Github η οποία είναι ένα τεράστιο αποθετήριο, εκεί όπου οι 

προγραµµατιστές αποθηκεύουν τη δουλειά τους η Vue πλέον είναι η γλώσσα µε τα περισσότερα 

downloads µε τη React βέβαια να την ακολουθεί από κοντά. Αυτό που αξίζει να σηµειωθεί είναι 

ότι η Angular σε σχέση µε τα άλλα δύο framework είναι αρκετά πίσω και αυτό οφείλεται στις 

τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει στο πυρήνα του framework, µε τους προγραµµατιστές να µην 

µπορούν να ακολουθήσουν τις τόσες ενηµερώσεις και να στρέφονται στα άλλα framework που η 

βάση τους είναι σταθερή παρά τις ενηµερώσεις που γίνονται.  
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2.5.1 AngularJS 

 

Η AngularJS (που συνήθως αναφέρεται ως «Angular» ή «Angular.js») είναι ένα ανοιχτού 

κώδικα διαδικτυακό framework που διατηρείται κυρίως από την Google και από µία κοινότητα 

µεµονωµένων προγραµµατιστών και εταιρειών για να διευθετήσουν πολλές από τις προκλήσεις 

που αντιµετωπίζουν κατά την ανάπτυξη εφαρµογών µονής σελίδας (single-page-app). 

 Έχει ως στόχο να απλοποιήσει τόσο την ανάπτυξη και τον έλεγχο τέτοιων εφαρµογών για 

αρχιτεκτονικές από την πλευρά του client, model-view-controller /MVC και model-view-view 

model/MVVM, µαζί µε συνιστώσες που χρησιµοποιούνται συνήθως σε πλούσιες εφαρµογές του 

∆ιαδικτύου. 

 

Εικόνα 2.6  Μοντέλο λειτουργίας Angular 1 

 

 

Framework 

 

Έκδοση 

 

Downloads 

 

Μέγεθος Πακέτων 

 

AngularJS 

 

7.02 

 

42,380 

 

18 MB 

 

React 

 

16.6 

 

114,896 

 

355 kB 

 

Vue 

 

2.5.17 

 

118,312 

 

2.46 MB 
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Η AngularJS έγινε αµέσως δηµοφιλής στους προγραµµατιστές για τους εξής λόγους: 

• Μοντέλο MVC 

• User Interface 

• Λιγότερος κώδικας 

 

Πίσω στο 2010, δηµιουργήθηκε η Angular.js (ή αλλιώς Angular1), ήταν ένα εξαιρετικό 

framework που βοήθησε τους προγραµµατιστές να οικοδοµήσουν και να διατηρήσουν τεράστιες 

εφαρµογές (και µικρές), αλλά η Angular1 είχε µια (αποκαλούµενη) ανίατη ασθένεια: καθώς η 

σελίδα γίνεται µεγαλύτερη (εµφανίζει δηλαδή περισσότερες πληροφορίες) γίνεται πιο αργή και 

πιο αργή.  

Το 2012, όταν οι βιβλιοθήκες JavaScript και τα JavaScript framework µόλις άρχιζαν να 

ωριµάζουν, η AngularJS έγινε γρήγορα το πιο περιζήτητο framework,  πετώντας ψηλά στην 

εύκολη αµφίδροµη σύνδεση δεδοµένων, στην αρχιτεκτονική MVC, σε ένα ενσωµατωµένο 

σύστηµα modules,  και το πακέτο δροµολόγησης (routing). Το γεγονός ότι το framework 

διατηρήθηκε από την Google έδωσε µια πρόσθετη ώθηση για να γίνει γρήγορα δηµοφιλές. 

Ωστόσο, µετά την είσοδο της React, η οµάδα πίσω από την AngularJS το 2014 αποφάσισε να 

ανανεώσει πλήρως το framework  για να παραµείνει ενηµερωµένο µε τα επερχόµενα framework. 

Ωστόσο, το νέο framework, που χαρακτηρίζεται ως το Angular 2, δεν ήταν συµβατό µε το 

υπάρχον framework AngularJS.  Λόγω αυτού, οι προγραµµατιστές χρειάστηκε να ξαναγράψουν 

τις εφαρµογές τους για να υποστηρίξουν τη νέα έκδοση του framework. Έτσι πολλοί 

προγραµµατιστές έσβησαν την πλατφόρµα και την άλλαξαν σε άλλες πλατφόρµες. Παρόλο που 

ορισµένοι φανατικοί οπαδοί αποφάσισαν να συνεχίσουν να βλέπουν τα υποσχεθέντα οφέλη του 

νέου framework, αυτή η καταστροφή ήταν υπεύθυνη για την ξαφνική πτώση του AngularJS και 

την εµφάνιση της React και άλλων frameworks. 

Λόγω της υποστήριξης από την Google και της αφοσίωσης από ένα ευρύ φόρουµ, το 

frameworks είναι πάντα ενηµερωµένο. Επίσης, ενσωµατώνει πάντα τις τελευταίες τάσεις της 

αγοράς. 

Ας δούµε πως λειτουργεί η AngularJS: 

Η AngularJS λειτουργεί αφού πρώτα διαβαστεί η σελίδα HTML, στην οποία έχουν ενσωµατωθεί 

καινούριες ετικέτες (html tags). Η AngularJS ερµηνεύει αυτά τις ετικέτες ως οδηγίες για να 

ενώσει τα κοµµάτια εισόδου και εξόδου της σελίδας σε ένα µοντέλο που αντιπροσωπεύεται από 

πρότυπες µεταβλητές JavaScript. Οι τιµές για αυτές τις µεταβλητές JavaScript µπορούν να 

ρυθµιστούν χειροκίνητα µέσα στον κώδικα ή να ανακτηθούν από αρχεία JSON. 
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Επίσης, χρησιµοποιεί έναν ειδικό αντικείµενο, το οποίο ονοµάζεται scope, και αντιστοιχεί σε 

ένα model. Οι µεταβλητές που ορίζονται στο scope έχουν πρόσβαση και από το view και από 

τον controller, είναι δηλαδή ο συνδετικός κρίκος ανάµεσα σ το view µε τον controller. 

 

Τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα directives: 

• ng-app  

Υποδηλώνει τη ρίζα (root) της Angular εφαρµογής, κάτω από την οποία τα directives 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να δηλώσουν δεσίµατα µεταβλητών και συµπεριφοράς. 

 

•  ng-bind  

Θέτει το κείµενο ενός DOM element ως την αποτίµηση µίας έκφρασης.   

<span ng-bind="name"></span> 

Οποιαδήποτε αλλαγή στην τιµή της έκφρασης αµέσως αντανακλάται στο DOM.  

 

• ng-model  

Ίδια χρήση µε το ng-bind, µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιεί two-way data binding µεταξύ 

view και scope. 

 

• ng-class  

Εφαρµόζει µία κλάση, ανάλογα αν η τιµή αληθείας µίας λογικής έκφρασης (boolean) 

είναι αληθής ή ψευδής. 

 

• ng-controller  

Υποδηλώνει έναν JavaScript controller που αποτιµά HTML εκφράσεις. 

 

• ng-repeat 

 ∆ηµιουργεί ένα DOM element για κάθε ένα αντικείµενο µίας συλλογής 

 

•  ng-show & ng-hide 

 Αναλόγως αν η τιµή µίας λογικής έκφρασης είναι αληθής ή ψευδής εµφανίζει ή κρύβει 

το συγκεκριµένο DOM element.  

 

• ng-view  

Το βασικό directive για το χειρισµό των routes της εφαρµογής που επιστρέφουν 

δεδοµένα σε µορφή JSON.  

 

• ng-if 

 Εάν η if - συνθήκη είναι αληθής (boolean) τότε το DOM element δηµιουργείται, 

διαφορετικά καταστρέφεται. 
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Πλεονεκτήματα Angular 

∆έσµευση δεδοµένων διπλής κατεύθυνσης:  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Angular είναι η υποστήριξη για ταχύτερη και 

ευκολότερη σύνδεση των δεδοµένων, απαιτώντας έτσι ελάχιστη παρέµβαση από τον 

προγραµµατιστή. Η αµφίδροµη δέσµευση δεδοµένων επαναλαµβάνει τις αλλαγές που έγιναν για 

άµεση προβολή στο µοντέλο και αντίστροφα. 

Χειρισµός του DOM: 

Σε αντίθεση µε άλλα δηµοφιλή JavaScript frameworks, η Angular ανακουφίζει άνετα τον 

προγραµµατιστή του ενεργού χειρισµού του DOM (Document Object Model), χάρη στην 

προσέγγιση αµφίδροµης δέσµευσης δεδοµένων. Εξασφαλίζοντας ότι ο προγραµµατιστής 

εξοικονοµεί χρόνο και προσπάθειες για κωδικοποίηση ενώ µεταφράζει και ενηµερώνει τα 

στοιχεία DOM. 

Two way data binding: 

∆εσµευτική δέσµευση µε την διεπαφή προγραµµατισµού DOM (αυτόµατα συγχρονίζει την 

προβολή και το µοντέλο) 

 

Αρνητικά Angular 

 

∆ιαµοιρασµένη κοινότητα:  

Παρά το γεγονός ότι είναι η δεύτερη πιο διαδεδοµένη τεχνολογία, η Angular έχει βιώσει µια 

µεγάλη αναταραχή, µε τους προγραµµατιστές να στραφούν σε διαφορετικές τεχνολογίες. 

Ενηµερώσεις: 

Οι συνεχείς ενηµερώσεις είναι ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα που ωθεί τους προγραµµατιστές 

µακριά από την Angular. Ενώ οι συχνές ενηµερώσεις οδηγούν στην αύξηση της συµµετοχής της 

κοινότητας, οι περισσότερες ενηµερώσεις έχουν εισαγάγει σηµαντικές αλλαγές στα 

παραδείγµατα που καθιστούν περιττό πρόβληµα για τους προγραµµατιστές. 

Προβλήµατα µε τις µηχανές αναζήτησης (SEO): 

Προβλήµατα µε την µηχανές αναζήτησης σε εφαρµογές µιας σελίδας , οι ανιχνευτές δεν 

µπορούν να διαβάσουν JavaScript και να προσεγγίσουν µόνο στατικές σελίδες. 

 

Αρχικός χρόνος φόρτωσης: 

Ένα από τα µειονεκτήµατα περιλαµβάνει επίσης το χρόνο που απαιτείται για την απόδοση 

σελίδων και εφαρµογών που έχουν σχεδιαστεί µε τη χρήση Angular, καθώς θα επιβαρυνόταν µε 
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πρόσθετα καθήκοντα όπως ο χειρισµός DOM. Ωστόσο, αυτό είναι πολύ σπάνιο τώρα και 

εξαιρετικά περιορισµένο στους παλιούς υπολογιστές και συσκευές. 

Απότοµη καµπύλη εκµάθησης: 

Οι νέοι προγραµµατιστές στην Angular αντιµετωπίζουν µεγάλη δυσκολία να προσαρµοστούν 

στο framework. Επιπλέον, η περιορισµένη επίσηµη τεκµηρίωση καθιστά ακόµη πιο δύσκολη την 

εκµάθηση. Ωστόσο, η κοινότητα εργάζεται συνεχώς για τη δηµιουργία τεκµηρίωσης για το 

πλαίσιο. 

 

2.5.2 React 

 

Η React παρουσιάστηκε ως έργο ανοιχτού κώδικα τον Μάιο του 2013. Ο αρχικός 

προγραµµατιστής ήταν ο Jordan Walke, µηχανικός στο Facebook.  Η React µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως βάση για την ανάπτυξη εφαρµογών µιας σελίδας ή εφαρµογές κινητού.  Ένα 

από τα βασικά του πλεονεκτήµατα είναι ότι µπορεί επίσης να λειτουργήσει από πλευρά του 

διακοµιστή (server) µαζί µε την πλευρά του χρήστη (client) και µπορούν να συνεργαστούν 

διαλειτουργικά. 

 

Χρησιµοποιεί επίσης µια έννοια που ονοµάζεται εικονικός DOM που εκλεκτικά κάνει subtrees 

των κόµβων µε βάση αλλαγές κατάσταση. Κάνει πολύ λίγα χειρισµούς στο DOM για να 

διατηρήσει τα στοιχεία ενηµερωµένα. 
 

 
Εικόνα 2.7  Μοντέλο λειτουργίας React 

 

Η React στην ουσία δηµιουργεί το δικό του DOM (εικονικό) όπου λειτουργούν τα components. 

Αυτό δίνει στους προγραµµατιστές µεγάλη ευελιξία και εκπληκτικά κέρδη απόδοσης, επειδή 

υπολογίζει τη µεταβολή που απαιτείται για να γίνει στο DOM εκ των προτέρων . Έτσι αποφεύγει 

τις δαπανηρές λειτουργίες του DOM και ενηµερώνει αποτελεσµατικά. 
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Η React χρησιµοποιεί σύνταξη JSX, ένα συνονθύλευµα  JavaScript και HTML. Το JSX 

απλοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία σύνταξης components για τις ιστοσελίδες και η πτυχή HTML 

επιτρέπει στους προγραµµατιστές να εκτελούν λειτουργίες χωρίς να συνδυάζουν συµβολοσειρές. 

Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις µε τα frameworks της JavaScript είναι ότι δεν είναι 

καθόλου φιλικά προς τις µηχανές αναζήτησης. Παρόλο που πρόσφατα έγιναν ορισµένες 

βελτιώσεις στον τοµέα αυτό, δεν ήταν βοήθησε και τόσο. Παραδόξως, η React ξεχωρίζει, καθώς 

µπορεί να εκτελεστεί στο server και το εικονικό DOM θα επιστραφεί και θα αποτυπωθεί στο 

πρόγραµµα περιήγησης ως κανονική ιστοσελίδα.  

Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο στη React είναι ότι  προσφέρει τη δυνατότητα 

επαναχρησιµοποίησης των components οποιαδήποτε στιγµή. Αυτό είναι ένα πολύ σηµαντικό 

αποτέλεσµα εξοικονόµησης χρόνου. Τα components στη React είναι αποµονωµένα και η αλλαγή 

σε ένα δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα. Αυτό επιτρέπει στους προγραµµατιστές να 

επαναχρησιµοποιήσουν τα  components που δεν παράγουν αλλαγές και καθιστούν τον 

προγραµµατισµό πιο ακριβή, εργονοµικό και άνετο για αυτούς. 

 

Πλεονεκτήματα React 

 

JSX: 

Το JSX σηµαίνει JavaScript XML. Είναι µια συνταγή XML / HTML που χρησιµοποιεί η React. 

Επεκτείνει το ECMAScript έτσι ώστε το κείµενο ως XML / HTML να µπορεί να συνυπάρχει 

µαζί µε τον κώδικα αντίδρασης JavaScript. Αυτή η σύνταξη χρησιµοποιείται από τους 

προεπεξεργαστές όπως η Babel για να µετατρέψει το HTML όπως το κείµενο που βρίσκεται στα 

αρχεία JavaScript στα πρότυπα αντικείµενα JavaScript. 

Virtual DOM: 

Ένα εικονικό DOM, όπως και το πραγµατικό DOM, είναι επίσης ένα δέντρο κόµβων που 

αναγράφει στοιχεία µαζί µε τα χαρακτηριστικά και το περιεχόµενό τους ως αντικείµενα. Η 

λειτουργία "Ανταπόκριση απόδοσης" θα δηµιουργήσει ένα δέντρο κόµβων έξω από τα στοιχεία 

της React. 

Testability: 

Η React επιτρέπει στους προγραµµατιστές να χρησιµοποιήσουν τις λειτουργίες προβολής της 

κατάστασης (µια κατάσταση είναι ένα αντικείµενο που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο το 

στοιχείο θα εκφραστεί και θα συµπεριφερθεί). Ως εκ τούτου, ο προγραµµατιστής µπορεί εύκολα 

να χειριστεί µε την κατάσταση των components που έχουν περάσει στην άποψη του React. 
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Χρησιµοποιώντας αυτή τη µέθοδο, είναι πολύ απλό να δοκιµάσετε και να εντοπίσετε σφάλµατα 

στις εφαρµογές React. 

Εκτέλεση διακοµιστή (SSR): 

Η εκτέλεση σε πλευρά διακοµιστή επιτρέπει να προ-αναπαράγεται η αρχική κατάσταση των 

αντιδραστικών στοιχείων σας µόνο στην πλευρά του διακοµιστή. Με την SSR, η απάντηση του 

διακοµιστή στο πρόγραµµα περιήγησης γίνεται µόνο το HTML της σελίδας που είναι τώρα 

έτοιµο να αποτυπωθεί. Έτσι, το πρόγραµµα περιήγησης µπορεί τώρα να ξεκινήσει την απόδοση 

χωρίς να χρειαστεί να περιµένετε να φορτωθεί και να εκτελεστεί ολόκληρη η JavaScript. 

Σύνδεση δεδοµένων µονής κατεύθυνσης: 

Το React ακολουθεί µια ροή δεδοµένων µονής κατεύθυνσης, γνωστή και ως σύνδεση δεδοµένων 

ενός τρόπου. Το πλεονέκτηµα της σύνδεσης One-Way-Data είναι ότι τα δεδοµένα ρέουν σε µία 

µόνο κατεύθυνση σε όλη την εφαρµογή, γεγονός που δίνει στον χρήστη καλύτερο έλεγχο. 

Native εφαρµογές: 

Οι Native βιβλιοθήκες κυκλοφόρησαν το 2015 και έδωσαν στη React ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις εφαρµογές για κινητά (Android, iOS) 

 

Μειονεκτήματα React 

 

JSX: 

Παρόλο που το JavaScript XML είναι ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της React, ορισμένοι 

προγραμματιστές τείνουν να θεωρούν το JSX ένα σοβαρό μειονέκτημα. Οι προγραμματιστές και οι 

σχεδιαστές διαμαρτύρονται για την πολυπλοκότητα του JSX και την επακόλουθη απότομη καμπύλη 

μάθησης. 

Έλλειψη καλού οδηγού εκμάθησης: 

Η React δεν έχει καλά σχεδιασμένο οδηγό , πράγμα που κάνει τους αρχάριους για αυτή 

προγραμματιστές να δυσκολεύονται στην εκμάθηση της. 

Χρειάζεται απαιτούμενες βιβλιοθήκες: 

 

Το πλαίσιο δεν είναι αρκετά πλήρες και ένας προγραμματιστής χρειάζεται κάποια εμπειρία για να είναι 

σε θέση να επιλέξει επιπλέον τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. 

 

Δεν είναι MVC: 
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Η React ασχολείται μόνο με το View του MVC. Για να διατηρήσουμε την κατάσταση και το μοντέλο, 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επιπλέον βιβλιοθήκες όπως το Redux. 

 

2.5.3 Vue 

 

Η Vue.js εισήχθη το 2013 και πήρε τα καλύτερα στοιχεία από Ember, React και Angular, 

βάζοντας όλα αυτά σε ένα εύχρηστο framework. Αποδεικνύεται ότι είναι ταχύτερη και πιο 

λεπτή, συγκριτικά µε τη React και την AngularJS. Αναλυτικά, η Vue.js προσφέρει αµφίδροµη 

σύνδεση δεδοµένων (server-side-rendering), απόδοση server όπως η Angular2 και React. 

 Ο ιδρυτής της δηλώνει ότι η Vue.js  είναι ένα από τα ταχύτερα framework στο σύνολό της. Η 

Vue.js είναι η καλύτερη επιλογή για γρήγορη ανάπτυξη λύσεων cross-platform. Παρέχει πολύ 

πιο έξυπνες ενηµερώσεις στο DOM, κάνοντας µόνο ό, τι πρέπει να αποδώσει. 

Η Vue αναλαµβάνει τις πιο διαδεδοµένες τεχνολογίες ιστού και χτίζει πάνω από αυτές για να 

είναι βολικό για τους χρήστες. Παρόλο που η React έχει µια απότοµη καµπύλη εκµάθησης JSX 

(JavaScript + HTML αρχεία), η Vue χρησιµοποιεί απλά πρότυπα βασισµένα σε HTML και 

συστατικά ενός αρχείου. Επιτρέποντας στους προγραµµατιστές να γράψουν το πραγµατικό CSS 

(µε υποστήριξη για τις λειτουργικές µονάδες CSS και τους προ-επεξεργαστές). Λόγω της 

µικρότερης πολυπλοκότητας και, πάλι, ενός µικρότερου µεγέθους κατασκευής, όπως γίνεται έξω 

από τις βιβλιοθήκες JavaScript. 

 

Πλεονεκτήματα του Vue.js 

 

Μέγεθος: 

Ένας από τους λόγους, που η Vue.js έγινε πολύ δηµοφιλές αµέσως είναι λόγω του µικρού 

µεγέθους αρχείο. Η βιβλιοθήκη είναι µόλις 18kb µετά το gzipping. Λόγω αυτού, οι χρήστες της 

Vue.js µπορούν να διαχωρίσουν τον µεταγλωττιστή template-to-virtual-DOM, µειώνοντας έτσι 

τον χρόνο εκτέλεσης. Ωστόσο, παρά το µέγεθός του, το Vue.js είναι σταθερά γνωστό ότι έχει 

ξεπεράσει τα ογκώδη πλαίσια όπως τα Angularκαι EmberJS. 

Ευκολία υλοποίησης: 

Η ανάπτυξη µεγάλων προτύπων είναι αρκετά απλή µε τη Vue.js. Κάνοντας το σχετικά εύκολο 

για προγραµµατιστές, ενώ παράλληλα εξοικονοµούν χρόνο. Επίσης, η απλή δοµή καθιστά πολύ 

εύκολη την αναζήτηση µπλοκ που περιέχουν σφάλµατα, µειώνοντας έτσι τον απαιτούµενο χρόνο 

και προσπάθεια. 
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Απλή ενσωµάτωση: 

Η Vue.js µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ολόκληρων εφαρµογών µιας σελίδας 

καθώς και για τη συνεισφορά στοιχείων σε υπάρχουσες εφαρµογές. Η βιβλιοθήκη µπορεί να 

χειριστεί τη δοµή, τη λογική και το στυλ µιας συνιστώσας, όλα σε ένα αρχείο. Αυτό καθιστά 

πολύ απλό να δηµιουργήσετε εύκαµπτα εξαρτήµατα που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν σε 

άλλα έργα. Η βιβλιοθήκη µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την προσθήκη µικρών 

αντιδρώντων συστατικών σε υπάρχον πρότυπο. 

Οδηγός Εκµάθησης: 

Η Vue.js έχει απίστευτα καλά σχεδιασµένο οδηγό εκµάθησης που είναι πολύ εµπεριστατωµένος 

και καλά γραµµένος. Όλοι οι αρχάριοι απαιτούν να γράψουν την πρώτη τους εφαρµογή είναι 

µόνο µερικά βασικά JavaScript και HTML. 

 

Μειονεκτήματα του Vue.js 

 

Μικρή κοινότητα: 

Όντας ένα σχετικά νέο πλαίσιο JavaScript, η Vue.js εξακολουθεί να µην έχει την ευρεία 

υποστήριξη όπως µε η Angular και η React. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότεροι κοινοτικοί πόροι 

για τη React από τη Vue.js. Ωστόσο, µε την αυξανόµενη δηµοτικότητα, αναµένουµε ότι η 

κατάσταση θα αλλάξει σύντοµα. 

Ευκαµψία: 

Ενώ η µεγάλη ευελιξία γίνεται µερικές φορές απαραίτητη από τους προγραµµατιστές, η 

πληθώρα επιλογών της Vue.js µπορεί να απαιτηθεί όταν αναπτυχθεί σε µεγαλύτερα έργα που 

περιλαµβάνουν πολλούς προγραµµατιστές. 

 

 

 

 

3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ FRAMEWORK 
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3.1 Διαφορές Λειτουργικότητας 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση των βασικών διαφορών λειτουργίας του κάθε frameowork, 

σκοπός είναι η εύρεση των διαφορών και η καταγραφή τους. 

3.1.1 Η χρησιμότητα των Components  

 

Και τα τρία framework χρησιµοποιούν τη λειτουργικότητα των Components. Για τη React 

επεκτείνετε το React.Component, στην Angular ρυθµίζουµε ένα  module για να καλύψει  κάποια 

στοιχεία µε τους @NgModule και @Component decorators, στη Vue χρησιµοποιείτε το 

Vue.component () για να καταχωριστούν τα στοιχεία. 

Τα πάντα βασίζονται γύρω από τα components, συνδέονται  µεταξύ τους, µεταδίδουν δεδοµένα 

µεταξύ τους και ούτω καθεξής.  

Ως µοντέλο σύνθεσης, τα components προορίζονται να είναι αυτοτελείς ενότητες ή "κοµµάτια" 

της εφαρµογής, τα οποία µπορούν στη συνέχεια να επαναχρησιµοποιήθουν σε πιο συγκεκριµένα 

περιβάλλοντα. Το µεγάλο πράγµα που επιτρέπουν είναι ένας τρόπος να ενσωµατωθεί η λογική, 

παρέχοντας εγγυήσεις API: περνάνε δηλαδή µεταβλητές στα components. 

3.1.2 State και μεταλλαγές 

 

Το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν όλα αυτά τα framework είναι η δέσµευση δεδοµένων στο 

DOM µε κάποιο τρόπο. Αυτό είναι κάτι που ο προγραµµατιστής θα πρέπει να κάνει χειροκίνητα 

στο jQuery για παράδειγµα. Αυτό σηµαίνει ότι η πιο βασική εφαρµογή που χρησιµοποιεί ένα 

framework θα κρατήσει κάποια κατάσταση (state). Τα µοντέλα που εκθέτουν οι Vue, Angular 

και React είναι στην πραγµατικότητα αρκετά διαφορετικές. 

Η Angular έχει την πεποίθηση ότι το state θα πρέπει να είναι µεταβλητή. Έχει επίσης τις 

δυνατότητες για τη διέλευση των υπηρεσιών µέσω των components και των modules, 

διατηρώντας συνήθως το state αυτή ως µονόδροµο µέσω της έγχυσης εξάρτησης. Ένας 

προγραµµατιστής µπορεί εποµένως να γράψει εύκολα ένα container ανταλλαγής δεδοµένων που 

θα ενηµερώνει τα σχετικά components, συνήθως µέσω της υπηρεσίας που επιστρέφει τους 

παρατηρητές και τα components που αποθηκεύουν συνδροµές σε αυτά. 

Η Vue χρησιµοποιεί ένα σύστηµα αντιδραστικότητας για να ειδοποιήσει τα άλλα µέρη της 

εφαρµογής ότι έχει συµβεί κάποια αλλαγή στo state. Αυτό δίνει ένα πλεονέκτηµα από τη χρήση 

αυτού. Η ιδιότητα είναι στην πραγµατικότητα χρησιµοποιώντας ένα setter “υπόγεια”, σε αυτό το 

setter, η Vue µπορεί να στείλει ενηµερώσεις όπου απαιτείται, και όχι µόνο να τους στείλει 

παντού. Ο προτιµώµενος µηχανισµός για τη σύνταξη της κατάστασης στο πρότυπο είναι 

υπολογισµένες ιδιότητες. 
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Η React έκανε την έννοια της µεταβλητής state ευρύτερα διαδεδοµένη στο οικοσύστηµα της 

JavaScript. Η κατάσταση δεν ενηµερώνεται µε µετάλλαξη (π.χ. χρησιµοποιώντας το 

state.myProperty), αντιθέτως υπάρχει η µέθοδος setState που ενηµερώνει τα δεδοµένα σε κάθε 

component. 

Η ενθυλάκωση που παρέχουν τα components, ωστόσο, σηµαίνει ότι η διαφορά µεταξύ των 

ιδιοτήτων της διαχείρισης του state δεν είναι τόσο προφανής όταν χρησιµοποιούµε όλα αυτά τα 

frameworks. 

Το προτιµώµενο µοτίβο και στα 3 frameworks είναι να αποφεύγεται η άµεση µετάλλαξη 

δεδοµένων που διαβιβάζονται από έναν γονέα µε σκοπό την ενηµέρωση του εν λόγω γονέα ότι 

πρέπει να συµβεί µια αλλαγή στο state. 

3.1.3 Μετάβαση δεδομένων 

 

Τα πρότυπα µετάδοσης δεδοµένων απλοποιούνται µε µια εφαρµογή βασισµένη σε στοιχεία: η 

επικοινωνία γίνεται µόνο από τον γονέα στο παιδί και το αντίστροφο. 

Στη React, διαβιβάζονται props (pass data) για να περάσουν δεδοµένα αλλά και λειτουργίες που 

σας επιτρέπουν να ενηµερώσετε το µητρικό state από το παιδί. 

Στην Angular συνδέσεις εισόδου και εξόδου ορίζονται στο στοιχείο και δεσµεύονται στο 

πρότυπο. Οι έξοδοι συµπεριφέρονται σαν γεγονότα στο ότι εκπέµπονται από το παιδί και 

ακούγονται από τον γονέα. 

Στο Vue, τα props µεταφέρονται από τον γονέα στο παιδί και το παιδί µπορεί να εκπέµψει τα 

γεγονότα πίσω στον γονέα. 

Ο τρόπος µεταβίβασης δεδοµένων µεταξύ των "αδελφών" components επιλύεται µε τον ίδιο 

τρόπο σε όλα αυτά τα frameworks µε την εξεύρεση του πλησιέστερου κοινού γονέα στο δέντρο 

και την ενθυλάκωση του state. 

 

3.1.4 Lifecycles, updates and re-render 

 

Τα components σε React, Vue και Angular ενηµερώνονται  εάν αλλάξει η τοπική κατάσταση  

(state) ή τα props. Εάν δεν αποθηκεύσετε οποιαδήποτε κατάσταση σε τοπικό επίπεδο, θα 

µπορούσατε να αναγκάσετε τα εξαρτήµατα να αλλάξουν µόνο όταν αλλάζουν τα props τους. Τα 

λειτουργικά components το κάνουν για τη React και τη Vue και η στρατηγική ανίχνευσης 

ChangeDetection.On change µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην Angular. 



37 

 

Και τα τρία framework παρέχουν µια συναρµολόγηση / αποσυναρµολόγηση που αναφέρεται στο 

component που αρχικοποιείται στο DOM και δεν χρειάζεται πια. 

3.1.5 Γενική Αποθήκη (Global Store) 

 

Όταν µια εφαρµογή χρειάζεται κοινόχρηστα δεδοµένα σε components που είναι αρκετά 

αποµακρυσµένα στο δέντρο συνιστωσών, ήρθε η ώρα να χρησιµοποιήσετε µια αποθήκη (store). 

Αυτή η λειτουργικότητα έγινε αρχικά δηµοφιλής από το οικοσύστηµα της React µε την 

αρχιτεκτονική ροής του Facebook. Η ροή συνίσταται στη µεταβίβαση ενεργειών στην αποθήκη 

που γνωρίζει πώς να ενηµερώνει την κατάσταση (state) του component ανάλογα µε τον τύπο 

ενέργειας.  

Στη React οι επιλογές είναι redux ή MobX, η Vue έχει την επίσηµα υποστηριζόµενη Vuex και η 

Angular έχει ngrx / store. 

Αυτό το ενιαίο πρότυπο παγκόσµιας αποθήκευσης υποστηρίζεται από όλα αυτά τα framework. 

Η διαφορά είναι ότι στη React και στην Angular για να γίνει εφικτή αυτή η λειτουργικότητα 

πρέπει να εγκαταστήσεις εξωτερική βιβλιοθήκη. Ενώ η αποθήκη της Vue υποστηρίζεται από την 

κεντρική οµάδα. 

Ο σχεδιασµός αυτών των λύσεων αποθήκευσης "goto" αντικατοπτρίζει µερικούς από τους 

ιδιωµατικούς τρόπους για να γράψουµε κώδικα µε αυτά τα framewors: στη Vue είναι 

αντικείµενο και getter / setter που βασίζονται, σε Angular it's Observables, καλά οργανωµένα 

αποτελέσµατα και ούτω καθεξής. Η React έχει την µεγαλύτερη επιλογή, µόνο "JavaScript" + 

καθαρές λειτουργίες (redux), αντιδραστικοί παρατηρητές (MobX) ή ακόµα και απλά αντικείµενα 

JavaScript (ασταθής). 

3.1.6 Τύποι και επικύρωση δεδομένων 

 

Η επικύρωση των δεδοµένων µέσα σε µια εφαρµογή είναι χρήσιµη για την ανάπτυξη και την 

αποσφαλµάτωση. Η JavaScript δεν πληκτρολογείται στατικά έτσι ώστε να παρακολουθεί τα 

πεδία, ενώ γίνεται µετάδοση δεδοµένων µέσω πολλαπλών στοιχείων και λειτουργιών µπορεί να 

γίνει δύσκολη. 

Η Vue και η React επιλύουν αυτό το θέµα µε επικύρωση τύπου prop. Ένα component και τα 

props του ορίζονται µε τύπους props, σε κατάσταση ανάπτυξης, η βιβλιοθήκη θα ελέγξει ότι τα 

περασµένα props ταιριάζουν µε τα καθορισµένα props types. Μπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για να επωφεληθούν από τα συστήµατα τύπου όπως το TypeScript και Flow, 

τα οποία τους προσφέρουν παρόµοιες εγγυήσεις µε την ανάπτυξη σε Angular και TypeScript. 

Η Angular δεν έχει τέτοιο µηχανισµό επικύρωσης προτύπων, αλλά έχει το πλεονέκτηµα ότι 

γενικά γράφεται σε TypeScript. Η εµπειρία ανάπτυξης που έχει στατικά πληκτρολογήσει 
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εισόδους και εξόδους είναι µεγάλη. ∆εν είναι δυνατή η ανίχνευση αναντιστοιχιών τύπου κατά το 

χρόνο εκτέλεσης. Η πλειονότητα αυτών των αναντιστοιχιών τύπου καταλήγουν να συµβαίνουν 

στον IDE ή στον µεταγλωττιστή. 

3.1.7 Πρότυπα, στυλ και εργαλεία 

 

Οι βέλτιστες πρακτικές γύρω από τη δοµή του αρχείου µιας εφαρµογής διαφέρουν µεταξύ των 

framework. 

Η Angular στρέφεται προς ένα φάκελο ανά Module /Component όπου ζουν τα αρχεία 

TypeScript, το πρότυπο και το στυλ (css). Τα πρότυπα και τα στυλ µπορούν να γραφούν εν 

σειρά στη Angular αλλά η καλύτερη πρακτική είναι να έχετε ξεχωριστά αρχεία. Αυτή είναι µια 

καλή ιδέα για µεγάλες εφαρµογές µιας σελίδας. 

Η Vue ονοµάζεται "το προοδευτικό framework" επειδή προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά 

ανάλογα µε το µέγεθος της αναπτυσσόµενης εφαρµογής. Στην απλούστερη περίπτωση (η Vue 

περιλαµβάνεται παγκοσµίως χρησιµοποιώντας µια ετικέτα CDN και µια ετικέτα (tag) script, 

ενθαρρύνεται η σύνταξη γραµµατοσειρών σε έντυπη µορφή. Το Vue προσφέρει επίσης ένα CLI 

και πακέτα που ενσωµατώνονται µε εργαλεία κατασκευής όπως webpack. Ο προτιµώµενος 

τρόπος για την εγγραφή components σε αυτό το περιβάλλον είναι το συστατικό ενός αρχείου ένα 

αρχείο µε ένα πρότυπο, ένα σενάριο και µια ετικέτα στυλ (style tag). Ο Vue-loader 

µεταγλωττίζει το πρότυπο σε JavaScript µαζί µε την ενότητα δέσµης ενεργειών και εξάγει τα 

περιεχόµενα της ετικέτας στυλ σε ένα φύλλο στυλ κατά την κατασκευή. 

Στη React, δεδοµένου ότι τα λογικά και τα πρότυπα JSX δεν µπορούν να διαχωριστούν, υπάρχει 

µόνο το θέµα των στυλ. Υπάρχουν πολλές λύσεις:  ξεχωριστά αρχεία styles, webpack για την 

εξαγωγή των αρχείων "style.css"  ή τις βιβλιοθήκες CSS-in-JS. 

Ανάλογα το µέγεθος του κάθε έργου, η Vue έχει την ωραιότερη εργονοµία, για µικρά έργα. Η 

Angular έχει την µεγαλύτερη δοµή οπότε είναι ικανή για µεγαλύτερα έργα, και η React κάθεται 

ενδιάµεσα, όπου η δοµή components αφήνεται ως άσκηση στον προγραµµατιστή του έργου. 

3.1.8 Δοκιμή και απόδοση διακομιστή (Server-side Rendering) 

 

Ο έλεγχος µονάδων στην Angular γίνεται κυρίως στις κλάσεις των components του TypeScript. 

Για να δοκιµαστεί η λογική του προτύπου θα απαιτούσε ένα πλήρες περιβάλλον DOM. Στη 

React και στη Vue, χάρη στη χρήση ενός Virtual DOM και λειτουργιών rendering, είναι δυνατή 

η δοκιµή της λογικής του προτύπου µε χρήση enzyme και vue-test-utils αντίστοιχα.  Η απόδοση 

των components σηµαίνει ότι µόνο το πρώτο "layer" των παιδιών του component αποδίδεται, 

δηλαδή. όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στα παιδιά δεν έχουν αξιολογηθεί πλήρως (αποδίδονται 

σε HTML), αλλά παραµένουν ως ComponentName στο δοµικό στοιχείο. Αυτή η δυνατότητα 

αναπαραγωγής χωρίς ένα πλήρες περιβάλλον DOM είναι επίσης χρήσιµη για την απόδοση από 
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την πλευρά του διακοµιστή της εφαρµογής JavaScript. Η Vue διαθέτει το πακέτο vue-server-

renderer και το ReactDomServer.  Αυτά επιτρέπουν σε µια εφαρµογή κόµβου να µετατρέψει µια 

εφαρµογή Vue ή React στη σήµανση (HTML) που συνήθως αποστέλλεται πίσω ως απόκριση 

HTML για το φορτίο πρώτης σελίδας. 

Η Angular έχει παρόµοια ικανότητα σύνθεσης και απόδοση, αν και αυτά τα χαρακτηριστικά 

είναι λιγότερο "drop-in σε µια υπάρχουσα εφαρµογή" και περισσότερο "κατασκευάστε µε αυτά 

τα εργαλεία στο µυαλό" δεδοµένου ότι ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του framework πρέπει 

να χρησιµοποιούνται µε προσοχή κατά τη χρήση του Angular Universal, την απόδοση από την 

πλευρά του διακοµιστή ή τον µεταγλωττιστή AoT του Angular, ο οποίος µεταγλωττίζει τα 

πρότυπα σε λειτουργίες JavaScript και rendering. 

 

3.2 Σύγκριση Angular και React 
 

Μια µεγάλη διαφορά µεταξύ Angular και React είναι ένας τρόπος έναντι αµφίδροµης δέσµευσης 

(one way VS two-way binding). Η αµφίδροµη δέσµευση της Angular αλλάζει την κατάσταση 

µοντέλου όταν ενηµερώνεται το στοιχείο UI. Η React προτιµά µε έναν τρόπο: ενηµερώνει 

πρώτα το µοντέλο και στη συνέχεια καθιστά τα στοιχεία UI. Η µέθοδος της Angular είναι 

καθαρότερη στον κώδικα. Ο τρόπος της React έχει ως αποτέλεσµα καλύτερη επισκόπηση των 

δεδοµένων, επειδή τα δεδοµένα ρέουν µόνο προς µία κατεύθυνση, γεγονός που καθιστά 

ευκολότερη και ταχύτερη τη διαδικασία εντοπισµού σφαλµάτων.  

Επίσης η προσαρµογή σε HTML , η Angular χρησιµοποιεί µια ειδική σύνταξη που σηµαδεύει το 

HTML για να επιτύχει το απαραίτητο σχέδιο. Αυτή είναι η προβολή σε MVC.  

Η React χρησιµοποιεί µια νεότερη ιδέα που ονοµάζεται JSX ή JavaScript XML. Η JSX 

τοποθετεί την απαιτούµενη HTML µέσα στο JavaScript και επιτρέπει να χρησιµοποιηθεί απλό 

JavaScript για µεταβλητές προτύπων ή επαναλαµβανόµενα component. Αυτή δηλαδή που στην 

Angular το κάνει το View σε MVC. 

Ένα ακόµα στοιχείο που διαφέρουν τα δύο αυτά framework είναι το πώς χρησιµοποιούν και µε 

ποιον τρόπο το CSS, δηλαδή πως γίνεται το style των components. 

Η Angular έχει δηµιουργήσει µια εύκολη µέθοδο για την κάλυψη του CSS σε ένα συγκεκριµένο 

component. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιµο γιατί δηµιουργείται ξεχωριστό αρχείο CSS για το 

συγκεκριµένο component.  Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που βρήκα ιδιαίτερα χρήσιµο στην 

Angular σε σχέση µε τη React. Στην οποία ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει ο καλύτερος τρόπος 

γραφής CSS για κάθε συγκεκριµένο component καθώς χρειάζονται εξωτερικές βιβλιοθήκες. 
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3.3 Σύγκριση Vue και React 
 

Τόσο η React όσο και η Vue είναι εξαιρετικά ταχύτατα frameworks, εποµένως η ταχύτητα είναι 

απίθανο να είναι ένας αποφασιστικός παράγοντας για την επιλογή µεταξύ τους.  

Στη React, όταν αλλάζει η κατάσταση (state) ενός component, φορτώνουν όλα τα components 

από την αρχή.  Ενώ στη Vue, οι εξαρτήσεις ενός component παρακολουθούνται αυτόµατα κατά 

τη διάρκεια της απόδοσης του, έτσι το σύστηµα ξέρει µε ακρίβεια ποια components πρέπει 

πραγµατικά να ξαναδοκιµάσουν όταν αλλάζει η κατάσταση (state).  

Στη React, όλα είναι µόνο JavaScript. Όχι µόνο η HTML εκφράζεται µέσω JSX, οι πρόσφατες 

τάσεις τείνουν επίσης να θέτουν το CSS µέσα στη JavaScript. Αυτή η προσέγγιση έχει τα δικά 

της οφέλη, αλλά έρχεται και µε διάφορους συµβιβασµούς που ίσως δεν αξίζει τον κόπο για κάθε 

προγραµµατιστή. 

 

Οµοιότητες Vue και React: 

• Χρησιµοποιούν ένα εικονικό DOM 

• παρέχουν αντιδραστικά και συνθετικά components 

• να διατηρούν την κεντρική τους δοµή, όπως η δροµολόγηση (routing) και η κεντρική 

κατάσταση (global state) 

 

3.4 Σύγκριση Vue και AngularJS 

 

Η σύνταξη της Vue µοιάζει πολύ µε την AngularJS (π.χ. v-if vs ng-if). Αυτό συµβαίνει επειδή 

υπήρχαν πολλά πράγµατα που η AngularJS πήρε σωστά και αυτά ήταν µια έµπνευση για την 

ανάπτυξη της Vue. Υπάρχουν επίσης πολλά αγκάθια που έρχονται µε το AngularJS ωστόσο, 

όπου η Vue προσπάθησε να προσφέρει σηµαντική βελτίωση. 

Η Vue έχει σαφέστερο χωρισµό µεταξύ components και directives. Τα directives προορίζονται 

να ενσωµατώνουν µόνο DOM χειρισµούς, ενώ τα components είναι αυτοτελείς µονάδες που 

έχουν τη δική τους οπτική γωνία και λογική δεδοµένων. Στη AngularJS, τα directives κάνουν τα 

πάντα και τα components είναι απλώς ένα συγκεκριµένο είδος directives. 
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Η Vue έχει καλύτερη απόδοση και πιο εύκολο να βελτιστοποιηθεί. Η AngularJS γίνεται αργη 

όταν υπάρχουν πολλοί παρατηρητές, γιατί κάθε φορά που αλλάζει οτιδήποτε στο πεδίο 

εφαρµογής, όλοι αυτοί οι παρατηρητές πρέπει να επανεκτιµηθούν ξανά. Επίσης, ο κύκλος 

αφοµοίωση µπορεί να πρέπει να τρέξει πολλές φορές για να "σταθεροποιηθεί" εάν κάποιος 

παρατηρητής ενεργοποιεί µια άλλη ενηµερωµένη έκδοση. Οι χρήστες της AngularJS πρέπει 

συχνά να καταφεύγουν σε εσωτερικές τεχνικές για να ξεπεράσουν τον κύκλο αφοµοίωσης και σε 

ορισµένες περιπτώσεις δεν υπάρχει τρόπος να βελτιστοποιηθεί ένα πεδίο µε πολλούς 

παρατηρητές. 

Η Vue δεν υποφέρει καθόλου από αυτό επειδή χρησιµοποιεί ένα διαφανές σύστηµα 

παρατήρησης εντοπισµού εξάρτησης µε ουρά αναµονής - όλες οι αλλαγές ενεργοποιούνται 

ανεξάρτητα, εκτός εάν έχουν ξεκάθαρες σχέσεις εξάρτησης. 

Η Angular απαιτεί τη χρήση του TypeScript, δεδοµένου ότι σχεδόν όλη η τεκµηρίωση και οι 

πόροι µάθησης βασίζονται στο TypeScript. Το TypeScript έχει τα πλεονεκτήµατά του - ο 

έλεγχος στατικού τύπου µπορεί να είναι πολύ χρήσιµος για εφαρµογές µεγάλης κλίµακας και 

µπορεί να είναι µια µεγάλη ώθηση παραγωγικότητας για προγραµµατιστές µε περιβάλλοντα 

Java και C #. 

4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΜΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ JAVASCRIPT FRAMEWORKS 
 

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει παρουσίαση του κώδικα που χρησιµοποιήθηκε για τη µελέτη των 

φορµών µε τη χρήση frameworks. Στο τέλος της ενότητας θα γίνει µια προσωπική εκτίµηση 

πάντα  µε κριτήρια το χρόνο υλοποίησης, την εύκολη κατανόηση του κώδικα καθώς και την 

υποστήριξη επαναχρησιµοποίησης κώδικα. 

 

4.1 Φόρμα Σύνδεσης 
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Εικόνα 4.1 Φόρμα Σύνδεσης 

4.1.1 Με χρήση Angular Framework 

 

<h2>Φόρμα Σύνδεσης</h2> 

<form [formGroup]="loginForm" (ngSubmit)="onSubmit()"> 

    <div class="form-group"> 

        <label for="username">Όνομα Χρήστη</label> 

        <input type="text" formControlName="username" class="form-control" 

[ngClass]="{ 'is-invalid': submitted && f.username.errors }" /> 

        <div *ngIf="submitted && f.username.errors" class="invalid-feedback"> 

            <div *ngIf="f.username.errors.required">Username is required</div> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <label for="password">Κωδικός Χρήστη</label> 

        <input type="password" formControlName="password" class="form-control" 

[ngClass]="{ 'is-invalid': submitted && f.password.errors }" /> 

        <div *ngIf="submitted && f.password.errors" class="invalid-feedback"> 

            <div *ngIf="f.password.errors.required">Password is required</div> 

        </div> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <span>Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου</span> 

        <span>Αλλαγή κωδικού πρόσβασης</span> 

    </div> 

    <div class="form-group"> 

        <button [disabled]="loading" class="btn btn-primary">Σύνδεση</button> 

    </div> 

</form> 
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import { Component, OnInit } from '@angular/core'; 

import { Router, ActivatedRoute } from '@angular/router'; 

import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms'; 

import { first } from 'rxjs/operators'; 

 

import { AlertService, AuthenticationService } from '../_services'; 

 

@Component({templateUrl: 'login.component.html'}) 

export class LoginComponent implements OnInit { 

    loginForm: FormGroup; 

    loading = false; 

    submitted = false; 

    returnUrl: string; 

 

    constructor( 

        private formBuilder: FormBuilder, 

        private route: ActivatedRoute, 

        private router: Router, 

        private authenticationService: AuthenticationService, 

        private alertService: AlertService) {} 

 

    ngOnInit() { 

        this.loginForm = this.formBuilder.group({ 

            username: ['', Validators.required], 

            password: ['', Validators.required] 

        }); 

 

        // reset login status 

        this.authenticationService.logout(); 

 

        // get return url from route parameters or default to '/' 

        this.returnUrl = this.route.snapshot.queryParams['returnUrl'] || '/'; 

    } 

 

    // convenience getter for easy access to form fields 

    get f() { return this.loginForm.controls; } 

 

    onSubmit() { 

        this.submitted = true; 

 

        // stop here if form is invalid 

        if (this.loginForm.invalid) { 

            return; 

        } 
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        this.loading = true; 

        this.authenticationService.login(this.f.username.value, 

this.f.password.value) 

            .pipe(first()) 

            .subscribe( 

                data => { 

                    this.router.navigate([this.returnUrl]); 

                }, 

                error => { 

                    this.alertService.error(error); 

                    this.loading = false; 

                }); 

    } 

} 

 

4.1.2 Με χρήση React Framework 

 

class FormApp extends React.Component { 

  render() { 

    return ( 

      <div className="container"> 

        <Header /> 

        <ContentBody /> 

      </div> 

    ); 

  } 

} 

class Header extends React.Component { 

  constructor(props) { 

    super(props); 

  } 

  render() { 

    return <h2>Φόρμα Σύνδεσης</h2>; 

  } 

} 

class ContentBody extends React.Component { 

  render() { 

    return ( 

      <div className="row"> 

        <div className="col-md-12"> 

          <FormBody /> 

        </div> 

      </div> 
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    ); 

  } 

} 

 

class FormBody extends React.Component { 

  constructor(props) { 

    super(props); 

    this.state = { 

      username: "", 

      password: "" 

    }; 

    this.saveFormData = this.saveFormData.bind(this); 

  } 

  saveFormData(e) { 

    var myArr = this.state.data; 

    myArr.push({ 

      username: ReactDOM.findDOMNode(this.refs.username).value, 

      password: ReactDOM.findDOMNode(this.refs.password).value 

    }); 

    this.setState({ data: myArr }); 

    ReactDOM.findDOMNode(this.refs.username).value = ""; 

    ReactDOM.findDOMNode(this.refs.userpassword).value = ""; 

  } 

  render() { 

    return ( 

      <form name="userform" id="userform"> 

        <div className="form-group"> 

          <label for="username">Όνομα Χρήστη</label> 

          <input 

            className="form-control" 

            name="username" 

            id="username" 

            ref="username" 

          /> 

        </div> 

        <div className="form-group"> 

          <label for="useremail">Κωδικός Χρήστη</label> 

          <input 

            className="form-control" 

            name="userpassword" 

            ref="useremail" 

            id="password" 

          /> 

        </div> 

        <div className="form-group"> 
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          <div style={{ fontWeight: "700" }}>Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου</div> 

        </div> 

        <div className="form-group"> 

          <div style={{ fontWeight: "700" }}>Αλλαγή κωδικού πρόσβασης</div> 

        </div> 

        <div className="form-group"> 

          <button 

            className="btn btn-primary" 

            onClick={this.saveFormData} 

            type="button" 

          > 

            Είσοδος 

          </button> 

        </div> 

      </form> 

    ); 

  } 

} 

class DataUL extends React.Component { 

  render() { 

    return ( 

      <li> 

        {this.props.singlerecord.username}, {this.props.singlerecord.email},{" "} 

        {this.props.singlerecord.fullname} 

      </li> 

    ); 

  } 

} 

ReactDOM.render(<FormApp />, document.getElementById("react-form")); 

 
 

 

 

 

4.1.3 Με χρήση Vue Framework 

 

section class="section"> 

  <div class="container"> 

    <article class="card"> 

      <div class="card-content"> 

        <h1 class="title">Φόρμα Σύνδεσης</h1> 
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        <form id="login-form" @submit.prevent="submitLogin"> 

          <div  

            v-if="hasErrors" 

            id="login-errors"  

            role="alert"  

            aria-live="assertive" 

          > 

            <div class="notification is-danger"> 

              Σφάλμα σύνδεσης 

            </div> 

          </div> 

          <div class="field"> 

            <label for="email" class="label">Όνομα Χρήστη:</label> 

            <input  

              type="username"  

              class="input"  

              id="username"  

              aria-describedby="login-errors" 

              v-model="fields.username" 

              required 

            > 

          </div> 

          <div class="field"> 

            <div class="label space-between"> 

              <label for="password" id="password-label">Κωδικός Χρήστη:</label> 

            </div> 

            <input  

              class="input"  

              :class="{ 'is-danger': hasErrors }"  

              id="password" 

              aria-describedby="login-errors" 

              v-model="fields.password" 

              required 

            > 

          </div> 

          <div class="field"> 

            <div class="control"> 

                <span class="checkbox-text">Έχω ξεχάσει τον κωδικό μου</span>  

            </div> 

            <div class="control">  

                  <span class="checkbox-text">Αλλαγή κωδικού πρόσβασης</span> 

            </div> 

          </div> 

          <div class="field"> 

            <div class="control space-between"> 
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              <div  

                id="feedback" 

                role="status" 

                aria-live="polite" 

              > 

                <span class="msg-loading" v-if="isLoading">Loading...</span> 

                <span class="msg-success" v-if="isSuccess">Επιτυχής 

Σύνδεση</span> 

              </div> 

              <button  

                type="submit" 

                class="button is-medium is-link"  

                :disabled="isLoading || isSuccess" 

                aria-describedby="feedback" 

              >Σύνδεση</button> 

            </div> 

          </div> 

        </form> 

      </div> 

    </article> 

  </div> 

</section> 

const defaultFields = { 

  email: '', 

  password: '', 

}; 

new Vue({ 

  el: '#login-form', 

  data: { 

    hasErrors: false, 

    passwordIsText: false, 

    isLoading: false, 

    isSuccess: false, 

    fields: { 

      ...defaultFields 

    } 

  }, 

  methods: { 

    submitLogin() { 

      this.isLoading = true; 

      axios.post( 

          'https://localhost/login?delay=1',  

          {  

            ...this.fields 

          } 
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        ) 

        .then(() => { 

          this.isLoading = false; 

          this.isSuccess = true; 

          this.fields = { 

            ...defaultFields 

          } 

        }) 

        .catch(() => { 

          this.isLoading = false; 

          this.hasErrors = true; 

        }); 

    } 

  } 

}); 

 
 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

5.1 Γενικά 
 

Σε σύγκριση µε τη Vue και τη React, η Angular έχει έναν τόνο αρχείων. Ένας µεγάλος λόγος γι 

'αυτό είναι ότι ενώ η Vue βάζει τα πάντα για ένα component σε ένα αρχείο, και η React πετά το 

CSS στο δικό του αρχείο, η Angular βάζει το css σε ένα αρχείο, το html σε άλλο, και το 

component σε άλλο. Ενώ µπορούµε να βάλουµε όλα αυτά σε ένα φάκελο, θεωρείται η καλύτερη 

πρακτική να τα διατηρήσουµε χωριστά. 

Ένας άλλος λόγος για τη δοµή των αρχείων είναι ότι η Angular χρησιµοποιεί TypeScript. Το 

TypeScript είναι "ένα υπερσύνολο της JavaScript που παρέχει προαιρετική στατική 

πληκτρολόγηση, κλάσεις και διεπαφές" 
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Εικόνα 5.1 TypeScript 

 

 

Η TypeScript πραγµατικά προσθέτει ένα σωρό πράγµατα πάνω από τη JavaScript. Αν γράψουµε 

µια γραµµή JavaScript στον κώδικα TypeScript, θα λειτουργήσει καλά. Αυτό που επιτρέπει η 

TypeScript είναι να δηµιουργήσει εύκολα κλάσεις και να τις θέσουν σε ενέργεια.  

Οι έννοιες γύρω από τα components και ο τρόπος δηµιουργίας µιας εφαρµογής µε αυτά είναι οι 

ίδιοι, µε συγκεκριµένα-frameworks ονόµατα.  Αυτό που εξακολουθεί να χωρίζει τη React, τηο 

Vue και την Angular είναι οι υποκείµενες φιλοσοφίες και οι βάσεις στις οποίες είναι χτισµένα. 

 Η React προσανατολίζεται σε µεγάλο βαθµό στους προγραµµατιστές να επιλέξουν τα 

προτιµώµενα εργαλεία τους από το οικοσύστηµα (ή να τα κατασκευάσουν αν είναι απαραίτητο). 

 Η Vue είναι στη θέση να ξεκινήσει ως µια απλή ετικέτα script, αλλά παρέχει επίσης ένα 

συνεκτικό σύνολο εργαλείων για την κατασκευή µεγαλύτερων εφαρµογών (στοιχεία ενός 

αρχείου, Vuex, vue-router, τεκµηρίωση και ακόµη και οδηγός style). 

Τα τρία frameworks βλέπουµε επίσης πως έχουν πολλές οµοιότητες στο επίπεδο γραφής.  Όπως 

είπαµε και παραπάνω η Vue έχει πάρει τα καλά σηµεία της Angular και της React, έτσι µε µια 

γρήγορη µατιά βλέπουµε πως η Angular χρησιµοποιεί το tag ng- ενώ η Vue v- . 

Τα JavaScript frameworks διαθέτουν ισχυρά εργαλεία για την γρήγορη δηµιουργία εφαρµογών 

διαδικτύου µε πλήρη λειτουργικότητα. Ταυτόχρονα, κανένα framework δεν ικανοποιεί κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση ή εφαρµογή οµάδας.  Βέβαια υπάρχει και ένα µέρος προγραµµατιστών 



51 

 

που αρνούνται να χρησιµοποιήσουν τα frameworks - θεωρούν ότι είναι πολύ ‘βαριά’ και πολύ 

αυστηρά στην υλοποίηση τους και αναγκάζουν τους υπεύθυνους ανάπτυξης να µάθουν κάθε 

καινούργια τάση του framework που συνήθως ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Επίσης µερικοί προγραµµατιστές δεν τα θεωρούν ως framework αλλά αντίθετα τα θεωρούν ότι 

είναι απλά βιβλιοθήκες κώδικα ή ένα γκρουπ χρήσιµων βοηθηµάτων. 
 

5.2 Το μέλλον των JavaScript frameworks 
 

Είτε θεωρούνται frameworks ή όχι, τα AngularJS, ReactJS και Vue βρίσκονται στη µέση των 

θερµών αλλαγών που συµβαίνουν στον σηµερινό ταχέως µεταβαλλόµενο και υψηλής ταχύτητας 

κόσµο της πληροφορικής. Η ποικιλία των συσκευών αναπτύσσεται µε τροµερούς ρυθµούς τα 

τελευταία χρόνια, και αυτό θα ήταν πρακτικά αδύνατο χωρίς αυτά τα frameworks να µειώσουν 

το µέγεθος µιας εφαρµογής. 

 

Μόνο µερικά χρόνια πριν, το µόνο πράγµα που µας ένοιαζε ήταν µια ιστοσελίδα να είναι µέσα 

στα πλαίσια του προγράµµατος περιήγησης που εµφανίζεται σε µια µέση οθόνη, κάνοντας 

προσαρµογές για τις αρχαϊκές εκδόσεις του Internet Explorer. Τώρα, η πολυπλοκότητα είναι 100 

φορές µεγαλύτερη πράγµα που τα JavaScript Frameworks βοηθούν τόσο στην υλοποίηση όσο 

και στα αµέτρητα χαρακτηριστικά που προσφέρουν. 
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