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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως βασικό στόχο την λεπτομερή          

ανάλυση του φαινόμενου του crowdsourcing στο διαδίκτυο σε αρκετά δημοφιλείς          

πλατφόρμες, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων από αυτές. Πιο συγκεκριμένα          

γίνεται μια περιγραφή του αντικειμένου που πραγματεύεται η κάθε πλατφόρμα,          

αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών, καθώς και οι          

παράγοντες που προσελκύουν τους απλούς χρήστες στην εγγραφή και στην ενεργή           

συμμετοχή τους σε αυτές τις πλατφόρμες. 

Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας διαχωρίζεται σε δύο βασικές υποενότητες.          

Η πρώτη αφορά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία συγκεντρώνει δεδομένα από            

μια από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες crowdsourcing το TopCoder. Η άλλη           

υποενότητα περιλαμβάνει μια στατιστική ανάλυση η οποία χρησιμοποιεί τα ήδη          

συλλεγμένα δεδομένα με σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων. Τα         

δεδομένα τα οποία συλλέγονται από την εφαρμογή αφορούν διαγωνισμούς οι οποίοι           

διοργανώνονται από την πλατφόρμα. 

Συνοψίζοντας, τα βασικά στοιχεία αυτής της διπλωματικής εργασίας,        

επικεντρώνονται σε τρία θεματικά μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια          

αναλυτική αναφορά και περιγραφή του όρου crowdsourcing. Επίσης, γίνεται μια          

επισκόπηση της λειτουργίας του crowdsourcing σε διάφορες πλατφόρμες δίνοντας         

ιδιαίτερη έμφαση στο TopCoder καθώς αυτή είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία            

πραγματοποιήθηκε η ανάλυση για την εργασία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται          

αναλυτικά η περιγραφή, η σχεδίαση και η υλοποίηση της εφαρμογής καθώς και τα             

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή δημιουργία της. Τέλος, το τρίτο και            

τελευταίο μέρος περιέχει την στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, μια         

περιγραφή του προγράμματος πάνω στο οποίο έγινε η ανάλυση, καθώς και τα            

στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από αυτήν. 

Λέξεις Κλειδιά : Crowdsourcing, open-source, web-scraping, web-data-crawler, 
data-extraction, statistical analysis, data-scraping 
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Abstract 

 

This present diploma thesis has as main purpose the detailed analysis of the             

phenomenon of crowdsourcing on web in popular online platforms and also the            

extraction of conclusions from them. More specifically, a description of the object,            

that each platform deals with, is being done, the advantages and disadvantages are             

also being referenced, as well as the factors that attract ordinary users to their              

registration and active participation in these platforms. 

The practical part of the thesis is divided into two basic subdivisions. The first              

is to develop an application that gathers data from one of the most popular              

crowdsourcing platforms, TopCoder. The other subunit includes a statistical analysis          

that uses the data already collected to extract statistical results. The data collected by              

the application concerns contests organized by the platform. 

Summarizing, the key elements of this diploma thesis focus on three thematic            

parts. The first part contains a detailed report and description of the term             

crowdsourcing. Also, an overview of crowdsourcing is performed on various          

platforms, with particular emphasis on TopCoder as this is the platform on which the              

analysis for diploma thesis was carried out. The second part presents the description,             

design and implementation of the application as well as the tools used for its              

successful creation. Finally, the third and final part consists of the statistical analysis             

carried out, a description of the program on which the analysis was made, and the               

statistical results obtained from it. 

 

 
Keywords : Crowdsourcing, open-source, web-scraping, web-data-crawler, 
data-extraction, statistical analysis, data-scraping 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε φθηνότερες καταναλωτικές ηλεκτρονικές  

συσκευές με αποτέλεσμα η απόσταση μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών να έχει  

ελαχιστοποιηθεί. Έτσι, οι εταιρίες άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι μπορούν πλέον να           

εκμεταλευτούν τις γνώσεις και τα ταλέντα του κοινού προκειμένου να φέρουν εις            

πέρας έργα διαφόρων ειδών, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες εργασίας θα υπήρχε            

πολύ μεγαλύτερο κόστος για την υλοποίηση τους καθώς και θα απαιτούνταν πολύ            

περισσότερος χρόνος με μεγάλη πιθανότητα σημαντικά κατώτερης ποιότητας. Με         

αυτό το τρόπο δημιουργήθηκε η έννοια του πληθοπορισμού(crowdsourcing). 

Ο πληθοπορισμός (crowdsourcing) είναι ένα μοντέλο κατανεμημένης επίλυσης        

προβλημάτων και λειτουργίας. Εκμεταλλεύεται το internet βοηθώντας τις        

επιχειρήσεις να μειώσουν τα κόστη τους και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα           

τους, με την ανάθεση καθηκόντων, που παραδοσιακά εκτελούνταν από υπάλληλο ή           

εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μία κοινότητα, μέσω ανοικτής           

πρόσκλησης.  

Το TopCoder είναι μια αρκετά δημοφιλής “crowdsourcing” πλατφόρμα στο διαδίκτυο          

η οποία αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και της εξειδικευμένης           

τεχνογνωσίας. Περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα διαγωνισμών διαφόρων ειδών        

δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να συμμετέχουν σε αυτούς με σκοπό την             

υλοποίηση διάφορων έργων. Πιο εκτενώς οι έννοιες του πληθοπορισμού         

(crowdsourcing) και του TopCoder θα αναλυθούν στο κεφάλαιο 2.  

1.1 Αντικείμενο Διπλωματικής 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας          

πλατφόρμας που λαμβάνει δεδομένα απο διαγωνισμούς του TopCoder και τα          

αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα για την λήψη των δεδομένων            
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από την ιστοσελίδα του TopCoder απαιτήθηκε η τεχνική ανάκτησης δεδομένων από           

το διαδίκτυο γνωστή ως “web scraping”.  

Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία της στατιστικής ανάλυσης απο την οποία γίνεται           

επεξεργασία και μελέτη των δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων και           

στατιστικών στοιχείων.  

Από αυτή τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν σταστιστικά στοιχεία τα οποία          

σχετίζονται με τους διαγωνισμούς και τους συμμετέχοντες αυτών. Τα στατιστικά          

στοιχεία που αφορούν τους διαγωνισμούς σχετιζόνται, με το ποιες κατηγορίες          

πραγματοποιούνται πιο πολύ, ποιοι λαμβάνουν τα μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα,         

ποιοι έχουν τους περισσότερους συμμετέχοντες καθώς και ποιοι τους περισσότερους          

νικητές. Όσον αφορά τους συμμετέχοντες αυτών τα στατιστικά στοιχεία που          

προκύπτουν απο τη στατιστική ανάλυση σχετίζονται με το ποιοι απο αυτούς έχουν τις             

περισσότερες νίκες στους διαγωνισμούς καθώς και με το ποιοι απο αυτούς έχουν            

κερδίσει τα μεγαλύτερα έπαθλα. 

Προαπαιτούμενα για την υλοποίηση αυτής της εργασίας είναι η πολύ καλή γνώση            

προγραμματισμού, η πολύ καλή γνώση αγγλικών, η εμπειρία στην δημιουργία και           

επεξεργασία βάσης δεδομένων καθώς και εμπειρία σε μοντέλα στατιστικής         

ανάλυσης. 

 

1.2 Οργάνωση  Κεφαλαίων 

Η παρούσα διπλωματική εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια-θεματικές ενότητες όπως          

αναφέρονται παρακάτω. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη παρουσίαση του θέματος της εργασίας           

καθώς και των προαπαιτούμενων για την υλοποίηση της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται θεωρητική επεξήγηση του όρου του         

crowdsourcing, αναφέρονται διάφορες crowdsourcing διαδικτυακές πλατφόρμες      

12 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

δίνοντας έμφαση στο TopCoder, μιας και είναι το σύστημα πάνω στο οποίο έγινε η              

κύρια έρευνα της διπλωματικής, καθώς και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτήσεις της εφαρμογής, τα          

εργαλεία και τα ειδικά “modules” που απαιτήθηκαν για την ανάπτυξη αυτής. Έπειτα,            

γίνεται αναλυτική παρουσίαση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για την          

αποθήκευση των δεδομένων μας από το TopCoder. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εφαρμογή και το περιβάλλον δημιουργίας της           

μέσα από μερικά στιγμιότυπα. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ορισμένα σημαντικά          

τμήματα κώδικα για την λήψη των δεδομένων από το TopCoder. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μια προεπισκόπηση του προγράμματος που         

χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή των στατιστικών μας δεδομένων. Επιπλέον,         

υπάρχουν στιγμιότυπα από το πρόγραμμα καθώς και από στατιστικά αποτελέσματα          

τα οποία εξήχθησαν από αυτό. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της διπλωματικής εργασίας,          

καθώς και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων που προέκυψαν.         

Έπειτα, γίνεται αναφορά σε πιθανόν μελλοντικές επεκτάσεις της εφαρμογής. 

Τέλος, παρουσιάζονται όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές που βοήθησαν για           

την συγγραφή της διπλωματικής μου εργασίας καθώς και υπάρχουν αντίστοιχοι          

σύνδεσμοι που βοήθησαν για την υλοποίηση της εφαρμογής. 

 

2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

2.1 Γενικά  για το crowdsourcing 

Ο πληθοπορισμός ή αλλιώς “crowdsourcing”[1] είναι μία μορφή συλλογικής         

διαδικτυακής δραστηριότητας στην οποία ένα άτομο, ένα ίδρυμα, ένας μη          

κερδοσκοπικός οργανισμός ή μία εταιρεία προτείνει σε μία ομάδα ατόμων με           
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ποίκιλες γνώσεις, ετερογένεια και αριθμό, μέσω μίας ανοιχτής πρόσκλησης, να          

αναλάβουν εθελοντικά μια εργασία. Η ανάληψη της εργασίας, η οποία ποικίλλει σε            

πολυπλοκότητα και στο βαθμό στον οποίο είναι χωρισμένη και στην οποία το πλήθος             

πρέπει να συμμετάσχει με προσωπική εργασία, χρήματα, γνώση, εμπειρία,         

περιλαμβάνει πάντοτε αμοιβαίο όφελος και για τις δύο πλευρές. Οι χρήστες           

λαμβάνουν την ικανοποίηση κάποιας ανάγκης τους, είτε αυτή είναι οικονομική, είτε           

κοινωνική αναγνώριση, προσωπική ικανοποίηση, ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων σε        

κάποιο τομέα, ενώ ο εκκινητής της πρωτοβουλίας (πληθοποριστής) αποκτά και          

χρησιμοποιεί προς όφελός του, αυτά που έχει συνεισφέρει ο χρήστης στο εγχείρημα,            

τα οποία εξαρτώνται από τη δραστηριότητα που έχει αναλάβει ο χρήστης [2]. Ο             

πληθοπορισμός είναι ένα μοντέλο κατανεμημένης επίλυσης προβλημάτων και        

λειτουργίας. Με την τυπική έννοια του όρου, τα προβλήματα δημοσιεύονται σε ένα            

άγνωστο πλήθος χρηστών, μέσω μιας ανοικτής πρόσκλησης για την παροχή λύσεων.           

Οι χρήστες - οι οποίοι αναφέρονται και ως το πλήθος, δηλαδή crowd - σχηματίζουν              

κοινότητες στο Διαδίκτυο και υποβάλουν λύσεις. Το πλήθος αξιολογεί επίσης τις           

λύσεις, επιλέγοντας τις καλύτερες. Αυτές οι λύσεις επιλέγονται από την αρχική           

οντότητα που έθεσε το πρόβλημα, ενώ τα φυσικά πρόσωπα που της πρότειναν,            

ανταμείβονται κάποιες φορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η εργασία         

ανταμείβεται είτε χρηματικά, είτε με βραβεία, είτε με αναγνώριση. Σε κάποιες άλλες            

περιπτώσεις, η ανταμοιβή είναι απλά η φήμη, είτε η διανοητική ικανοποίηση. 

2.1.1 Ιστορία του Crowdsourcing 

Ο όρος "crowdsourcing" προέρχεται από την ένωση των λέξεων crowd (πλήθος) και            

outsourcing (εξωτερική ανάθεση εργασιών) και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά         

από τον Jeff Howe τον Ιούνιο του 2006 στην έκδοση του Wired με τίτλο "The Rise of                 

Crowdsourcing"[3][4]. Ο Howe εξηγεί πως επειδή η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει           

οδηγήσει σε φθηνότερες καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές, η απόσταση μεταξύ         

επαγγελματιών και ερασιτεχνών έχει ελαχιστοποιηθεί. Οι εταιρείες μπορούν πλέον να          

αξιοποιήσουν τα ταλέντα του κοινού και ο Howe σημειώνει πως «δεν πρόκειται για             

14 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

outsourcing; είναι crowdsourcing.» Μια λιγότερο εμπορική προσέγγιση δόθηκε από         

τον Henk van Ess το Σεπτέμβριο του 2010: “Το Crowdsourcing είναι η δρομολόγηση             

της επιθυμίας των ειδικών να λύσουν ένα πρόβλημα και να μοιραστούν ελεύθερα την             

απάντησή του με όλους”. Ο Jeff Howe έχει διακρίνει τέσσερις τύπους στρατηγικών             

για crowdsourcing: 1) Crowdfunding (συγκέντρωση χρηματικών κεφαλαίων), 2)        

Crowdcreation (συλλογική δημιουργία), 3) Crowdvoting (συλλογική ψηφοφορία), 4)        

Crowd wisdom (συλλογική ευφυία). 

 

 

2.2 Γενικά  για το TopCoder 

Πρόκειται για μια διαδικτυακή κοινότητα[5] η οποία περιλαμβάνει περισσότερο από ένα           

εκατομμύριο από τους κορυφαίους σχεδιαστές, προγραμματιστές, επιστήμονες       

δεδομένων και αλγορίθμους του κόσμου. Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις και οι          

νεοσύστατες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν το TopCoder για να επιταχύνουν την         

καινοτομία, να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αξιοποιήσουν         

εξειδικευμένες δεξιότητες κατόπιν ζήτησης. 

 

2.2.1 Ιστορία του TopCoder 

Το TopCoder ιδρύθηκε από τον Hughes το 2001. Πριν την ίδρυση αυτού, είχε ιδρύσει              

μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού την Business Data Services το 1985 που την            

μετονόμασε σε TALLAN το 1991.Όλο το διάστημα το οποίο δούλευε στην TALLAN            

συνειδητοποίησε κάποια σημεία τα οποία μείωναν την απόδοση της λειτουργίας της           

εταιρίας του. Η στρατολόγηση άξιων προγραμματιστών ήταν χρονοβόρα και λόγω          

της συνεχόμενης εξέλιξης της τεχνολογίας οι γνώσεις τους απαρχαιώνονταν. Έτσι          

λοιπόν αφού πούλησε την εταιρία του στην CMGI το 2000 σκεπτόμενος όλα αυτά             

πίστευε ότι έπρεπε μα σκεφτεί ένα είδος οργανισμού το οποίο θα περιλάμβανε            
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προγραμματιστές από όλα τον κόσμο οι οποίοι θα βοηθούσαν στην επίλυση           

προβλημάτων που θα είχε να αντιμετωπίσει. Η παραπάνω ιδέα σε συνδυασμό με την             

επαναχρησιμοποίηση λογισμικού σε ένα project είχαν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία          

του TopCoder. Το TopCoder περιείχε δυο μεγάλες λειτουργίες. Η μια λειτουργία της            

πλατφόρμας περιλαμβάνει πελάτες οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν λογισμικό         

και συνεργάζονται με το προσωπικό τους προσδιορίζοντας τα προβλήματα που          

αντιμετωπίζουν. 

Η άλλη λειτουργία της περιλαμβάνει μέλη της κοινότητας τα οποία λαμβάνουν μέρος            

σε διαγωνισμούς προκειμένου να βρουν λύσεις σε προβλήματα έχοντας σαν κίνητρο           

τα λεφτά και τις αξιολογήσεις των δεξιοτήτων τους. 

Σύμφωνα με τον CFO του TopCoder η εταιρία έπρεπε να αντιμετωπίσει 5 βασικά             

θέματα : 

● Τεμαχισμός των μεγάλων project σε μικρότερα. 

● Επεξεργασία των προδιαγραφών των έργων των πελατών. 

● Αποφάσεις σχετικά με τα έπαθλα των διαγωνισμών. 

● Αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα διεξαγωγής νικητών. 

● Διόρθωση των “bugs” στο back end της δημιουργίας λογισμικού. 

Μεγάλη συμβολή στην εξάπλωση του community του TopCoder είχαν μεγάλες          

εταιρίες όπως η Google και η Sun Microsystems οι οποίες στρατολογούσαν νέα            

ταλέντα. 

  

Κατά τα τέλη του 2004 το TopCoder λειτουργούσε σαν μια εταιρία η οποία             

αντιστοιχούσε τους καλύτερους της κοινότητας σε μεγάλες εταιρίες που έψαχναν για           

νέα ταλέντα πράγμα το οποίο δεν ικανοποιούσε τον CEO καθώς αυτό δεν ήταν το              

όραμά του για αυτή την εταιρία. 

  

Τον επόμενο χρόνο το TopCoder κατάφερε να παράγει λύσεις σε προβλήματα           

λογισμικού σε πολύ μικρότερο χρόνο και κόστος πράγμα που ήταν πολύ θετικό για             

την  εξέλιξη της πορείας της εταιρίας. 
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Η εταιρία πλέον άρχιζε να διαχωρίζει την δημιουργία του λογισμικού σε 7 εργασίες: 

● Σύλληψη έργου. 

● Σύλληψη προδιαγραφών αυτού. 

● Αρχιτεκτονική 

● Στοιχεία που χρειάζονται για την παραγωγή του. 

● Συνδεσμολογία εφαρμογής. 

● Πιστοποίηση εφαρμογής. 

● Ανάπτυξη εφαρμογής. 

  

Οι εργαζόμενοι του TopCoder άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι πολλές νέες          

εφαρμογές μπορούσαν να υλοποιηθούν συνδυάζοντας ήδη χρησιμοποιημένα στοιχεία        

με νέα στοιχεία που παράγονταν από τους διαγωνισμούς. Ακλουθώντας αυτή την           

πολιτική άρχισε να υπάρχει αύξηση των εσόδων της εταιρίας. Το 2008 η εταιρία             

χώρισε σε κομμάτια την δημιουργία λογισμικού που για κάθε ένα δημιουργούσε ένα            

διαγωνισμό για την εκτέλεση του. Στις αρχές του 2009 μετά την ένταξη των             

διαγωνισμών πλέον μειώθηκαν οι δαπάνες στις προσλήψεις manager για την          

εκτέλεση έργων με αποτέλεσμα να μείνουν μόνο 16 manager οι οποίοι           

εξυπηρετούσαν 35 πελάτες. Ο CEO του TopCoder ήταν περήφανος και          

υπερευχαριστημένος που η εταιρία του παρήγαγε λύσεις σε προβλήματα λογισμικού          

για τις οποίες οι εργαζόμενοι του δεν χρειάστηκε να γράψουν ούτε μια γραμμή             

κώδικα. Αντί αυτού η εταιρία του καλλιέργησε μια παγκόσμια κοινότητα με           

περισσότερους από 255.000 προγραμματιστές που συμμετείχαν στο σχεδιασμό και         

στη δημιουργία μοντέλων λογισμικού για τους πελάτες του TopCoder μια διαδικασία           

που ονομάστηκε crowdsourcing. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό ήταν ότι στα μέσα του 2009           

το TopCoder παρείχε λύσεις σε περισσότερους από 45 πελάτες περιλαμβανόμενων          

μεγάλων ονομάτων.  
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2.2.2 Εξέλιξη του TopCoder 
Στα τέλη του 2009 το TopCoder [6] ξεκίνησε 2 διαφορετικούς τύπους διαγωνισμών            

τους αλγοριθμικούς διαγωνισμούς και τους διαγωνισμούς για ανάπτυξη λογισμικού         

πελατών. Σκοπός των αλγοριθμικών διαγωνισμών είναι να προσελκύουν νέα μέλη          

στη κοινότητα του TopCoder και να διατηρούν τα ήδη υπάρχοντα μέσω των            

απαιτητικών δοκιμασιών σε προγραμματιστικά θέματα και των χρηματικών επάθλων. 

Ο δεύτερος τύπος διαγωνισμών απευθύνεται στη δημιουργία προγραμματιστικών        

εφαρμογών για συγκεκριμένες ανάγκες πελατών. 

 

2.2.3 Προφίλ Χρηστών και Αξιολογήσεις στο TopCoder 

Κάθε προγραμματιστής-μέλος της κοινότητας διατήρησε ένα δημόσιο προφίλ το         

οποίο απεικονίζει το όνομα του χρήστη , το ιστορικό των διαγωνισμών που            

συμμετείχε και βασικές πληροφορίες για αυτόν. Επίσης ένα άλλο μέρος του προφίλ            

του χρήστη απεικόνιζε μια βαθμολογία του χρήστη για τον κάθε είδους διαγωνισμό. 

Για την βαθμολόγηση των χρηστών χρησιμοποιούνταν χρώματα. Το κόκκινο χρώμα          

απευθυνόταν σε προγραμματιστές υψηλού επιπέδου. Το κίτρινο το μπλε και το           

πράσινο με αυτή τη σειρά αντιπροσωπεύουν τα επίπεδα δεξιοτήτων σε φθίνουσα           

σειρά. Ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα ήθελε ή όχι να απεικονίζεται               

η κάθε βαθμολογία που λάμβανε από κάθε διαγωνισμό που συμμετείχε στο προφίλ            

του. 
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Εικόνα 1: Παράδειγμα προφίλ με αξιολογήσεις 

2.2.4 Παρακίνηση Μελών 

Μεταξύ του 2001 και του 2009 το TopCoder πλήρωσε πάνω από 20 εκατομμύρια             

δολάρια σε βραβεία και σε αξιολογήσεις από ομότιμους στη κοινότητα των           

προγραμματιστών. Μερικοί από τους συμμετέχοντες των διαγωνισμών ήταν πολύ         

πετυχημένοι και κέρδιζαν αρκετά λεφτά αλλά η πλειοψηφία κέρδιζε είτε λίγα είτε            

καθόλου. Άλλος ένας τρόπος παρακίνησης των μελών εκτός του βραβείου ήταν το            

“Digital Run”. Το Digital Run ήταν ένα σύστημα στο οποίο οι 5 καλύτεροι υποψήφιοι              

σε κάθε διαγωνισμό βραβεύονταν με πόντους ανάλογα με την κατάταξη τους στο            

συγκεκριμένο διαγωνισμό και την απόδοση τους. Έπειτα στο τέλος του κάθε μήνα το             

TopCoder βράβευε τους συμμετέχοντες με τους περισσότερους πόντους με χιλιάδες          

δολάρια. Εκτός από τα χρηματικά έπαθλα πολλά μέλη ανέφεραν ότι το σύστημα            

αξιολόγησης ήταν πολύ σημαντικό καθώς παρείχε μια αντικειμενική αξιολόγηση των          
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ικανοτήτων του χρήστη. Επίσης υπήρχαν και αναφορές για άτομα τα οποία η            

αξιολόγηση αυτή τους βοήθησε να βρουν δουλεία σε πολύ μεγάλες εταιρίες όπως η             

Google. Επιπλέον μια μεγάλη παρακίνηση για πολλούς προγραμματιστές ήταν η          

παροχή πολλών ευκαιριών για αξιολόγηση και βελτίωση των δυνατοτήτων τους,          

λαμβάνοντας τους διαγωνισμούς σαν τρόπους εξάσκησης και όχι σαν χρηματικά          

έπαθλα. Επιπροσθέτως το TopCoder μια φορά το χρόνο πλήρωνε για τα έξοδα των             

μεγαλύτερων ταλέντων του για να ταξιδέψουν στο Las Vegas και να συμμετέχουν            

στο TopCoder Open(TCO). Το TCO είναι ένα τουρνουά το οποίο περιλαμβάνει           

προβλήματα σχεδιασμού ,αλγοριθμικά καθώς και ανάπτυξης. 

 

2.2.5 Κοινότητα συναγωνιστών και όχι ανταγωνιστών 
Τα μέλη ακόμα και όταν επρόκειτο για μέλη που συμμετείχαν στον ίδιο διαγωνισμό             

έχουν την διάθεση και τη θέληση να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Τα φόρουμ του               

TopCoder ήταν η κύρια πηγή για την συνεργασία των μελών. Στα φόρουμ λιγότερο             

έμπειροι χρήστες της κοινότητας ζητούσαν βοήθεια σε διάφορα προβλήματα και          

λάμβαναν άμεση απάντηση από πιο έμπειρα μέλη. 

2.2.6 Προοπτική του Πελάτη 
Οι πελάτες έρχονταν στο TopCoder για να αποκτήσουν υψηλής ποιότητας λογισμικό           

σε μικρό χρόνο-κόστος. Οποιαδήποτε είδους εταιρία από την πιο μικρή μέχρι και την             

πιο μεγάλη μπορούσε να εκμεταλλευτεί το TopCoder προς όφελος της. Από το 2009             

το TopCoder είχε δημιουργήσει μια δυνατή σχέση με τους πελάτες του. Οι πελάτες             

μετά την εκτέλεση με επιτυχία του πρώτου project, το 82% αυτών έδειξαν ενδιαφέρον             

για την εκτέλεση επόμενου project καθώς διαπίστωσαν πολλά πλεονεκτήματα. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

● Καλύτερες Ιδέες. Ο πελάτης πριν επενδύσει λεφτά σε ένα project μπορούσε           

να τρέξει ένα διαγωνισμό μέσω του οποίου τα μέλη του TopCoder μπορούσαν            
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να βοηθήσουν εντοπίζοντας τις κακές ιδέες και δημιουργώντας νέες         

προσεγγίσεις στην εξέλιξη του Project. 

● Ανώτερη ποιότητα, το κόστος, ταχύτητα και ευελιξία. Το TopCoder είχε          

την επιθυμία να παράγει κώδικα χωρίς bugs και ακόμα και τα πιο πολύπλοκα             

συστήματα πάντα είχαν λιγότερα από 100 bugs. Η πιο οικονομική λύση που            

μπορούσε να βρει ο πελάτης προκειμένου να υλοποιήσει ένα project ήταν το            

TopCoder. Προκειμένου να λύσει ένα πρόβλημα η κοινότητα του TopCoder          

λειτουργούσε παράλληλα που αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να το λύνει πολύ πιο            

γρήγορα και αποτελεσματικά από άλλες εταιρίες. Επίσης, δουλεύοντας με το          

TopCoder οι πελάτες δεν χρειαζόταν να ξοδέψουν χρόνο και χρήμα για την            

εύρεση εργαζομένων. Μια ανησυχία που είχαν οι πελάτες σαν αντιπαράθεση          

της ποιότητας του χαμηλού κόστους και της ταχύτητας ήταν το ασυνήθιστο           

μοντέλο που χρησιμοποιούσαν. 

● Ασφάλεια. Το TopCoder έπειτα από αρκετές ανησυχίες διάφορων πελατών οι          

οποίοι δίσταζαν να συνεργαστούν για θέματα ασφαλείας αποφάσισε να πάρει          

κάποια μέτρα προστασίας των πελατών. Δημιούργησε ένα “έγγραφο” το οποίο          

παρείχε λεπτομερώς τις πολιτικές απορρήτου, κανόνες ανάθεσης πνευματικής        

ιδιοκτησίας καθώς και σπονδυλωτή προσέγγιση του TopCoder στην ανάπτυξη         

λογισμικού. Επίσης το TopCoder επέτρεψε στους πελάτες τους να κρατήσουν          

τα ονόματα των εταιριών του ανώνυμα. Μετά από έκκληση πελάτη πριν σε            

ένα μέλος της κοινότητας του δοθεί άδεια να συμμετέχει στο διαγωνισμό           

έπρεπε να υπογράψει μια τυπική συμφωνία εμπιστευτικότητας ανταγωνισμού.        

Η διαδικασία αξιολόγησης από ομότιμους ήταν ένα άλλο μέσο για τη           

διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας κώδικα. Επιλέχτηκαν        

αξιολογητές ομότιμοι οι οποίοι ελέγχονταν από τους υπαλλήλους του         

TopCoder βάση των προηγούμενων ανώτερων αποδόσεων στους       

προηγούμενους διαγωνισμούς. Οι πελάτες του TopCoder είχαν επίσης τη         

δυνατότητα να τρέχουν διαγωνισμούς-δοκιμές στο πίσω άκρο της παραγωγής         

λογισμικού, που χρησίμευαν ως ένα επιπλέον μέσο για τον έλεγχο της           
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ασφάλειας και της ποιότητας κώδικα. Αυτή η διαδικασία του TopCoder σε           

διαμερίσματα ανάπτυξης λογισμικού έκανε επίσης δύσκολο για ένα μόνο         

ανταγωνιστή να εισάγει επιβλαβή κώδικα σε ένα πρόγραμμα, αφού οι          

επιμέρους διαγωνισμοί απευθύνονται μόνο σε ένα μικρό κομμάτι του         

συνολικού προγράμματος. 

● Αλλαγή νοοτροπίας. Το TopCoder άρχισε κατά κάποιο τρόπο να γίνεται το           

όνειρο των CEO αλλά ο εφιάλτης των προγραμματιστών των εταιριών. Αυτό           

γιατί οι εταιρίες μέσω της συνεργασίας τους με το TopCoder πλέον           

χρειάζονταν πολύ λιγότερους προγραμματιστές από ότι πριν αλλά από την          

άλλη με αυτό τον τρόπο μείωναν τα έξοδα τους κατά πολύ κρατώντας στην             

εταιρία μόνο άτομα για τον έλεγχο της εξέλιξης του project από τους            

διαγωνισμούς του TopCoder. 

● Προκλήσεις προγραμματισμού. Ακόμα και αν το TopCoder υλοποιούσε όλο         

το εσωτερικό κομμάτι της εξέλιξης του project η εταιρία θα έπρεπε να έχει             

ένα προσωπικό για την ενσωμάτωση αυτού σε υπάρχοντα συστήματα,         

εξέταση του κώδικα για θέματα ασφαλείας καθώς και να προσαρμόζει και να            

διορθώνει τον κώδικα όσο τα συστήματα αλλάζουν στην πάροδο του χρόνου.           

Ένα άλλο θέμα ήταν η παροχή του σωστού και απαραίτητου αριθμού           

λεπτομερειών περιγραφής του προβλήματος έτσι ώστε η κοινότητα να μπορεί          

να το κατανοήσει και να το επιλύσει επιτυχώς καθώς και η περίοδος των             

διαγωνισμών δεν θα έπρεπε να ξεπερνάει τις δυο εβδομάδες γιατί οι           

συμμετέχοντες μετά από αυτές σταμάταγαν να δείχνουν ενδιαφέρον. 

2.2.7 Διευθύνοντας το TopCoder 
 Η πλευρά των παροχών: 

  Τρόποι για να προσελκύσουν άτομα στο TopCoder: 

● Η έφεση στις αλγοριθμικές προκλήσεις. 

● Η αγορά keywords όπως το “design contests.” Από τη Google          

προκειμένου να είναι πιο εύκολα ανιχνεύσιμο το TopCoder. 
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● Οι ονομαζόμενες μέρες προγραμματισμού των μελών(member      

development days) στις οποίες ο εκπρόσωπος των φοιτητών        

εξηγούσε σε διάφορα πανεπιστήμια παγκοσμίως τι είναι το        

TopCoder και ενθάρρυνε τους φοιτητές να γραφτούν και να         

αρχίσουν να λαμβάνουν μέρος στους διάφορους διαγωνισμούς. 

Πρότυπα: 

Η εταιρία ήθελε να διατηρήσει με υψηλό βαθμό την         

ακεραιότητα του διαγωνισμό, τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και        

την ποιότητα. Για παράδειγμα στους διαγωνισμούς δεν ήταν        

ανεκτός κανένας τρόπος “κλεψίματος” και σε τέτοια       

περίπτωση ο διαγωνιζόμενος διώχνεται από το διαγωνισμό και        

μερικές φορές ακόμα και από ολόκληρη την κοινότητα        

ανάλογα με το βάρος της πράξης του. Σε περίπτωση που σε ένα            

διαγωνισμό δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο το ποιος ήταν ο         

νικητής τότε ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Επίσης το       

TopCoder εξασφαλίζει την διαφάνεια των διαγωνισμών      

αποθηκεύοντας όλους τους διαγωνισμούς καθώς και τα       

αποτελέσματα και τα στοιχεία του συμμετέχοντα. Όλα αυτά τα         

στοιχεία είναι άμεσα προσβιβάσιμα στην ιστοσελίδα του       

TopCoder. 

  Διακυβέρνηση του TopCoder: 

Στην αρχή υπεύθυνοι για τις αποφάσεις ήταν τα στελέχη του          

TopCoder αλλά αργότερα έγιναν τα μέλη της κοινότητας.        

Όποτε υπήρχαν διαφωνίες τότε συμμετείχαν και τα στελέχη.        

Μερικές φορές οι manager του TopCoder πήραν κάποιες        

αποφάσεις οι οποίες δεν άρεσαν σε πολλά μέλη της         

κοινότητας. Μια από αυτές ήταν το 2008 που αποφάσισαν να          

μειώσουν τα βραβεία των διαγωνισμών λόγω της οικονομικής        

δυσχέρειας που επικρατούσε εκείνη την περίοδο με       
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αποτέλεσμα πολλά από τα μέλη να αποχωρήσουν εντελώς από         

την κοινότητα. 

 Κατανομή των πόρων: 

Το TopCoder δε μπορούσε να αναθέσει σε συγκεκριμένα        

άτομα συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ο στόχος της εταιρίας       

ήταν να ελαχιστοποιήσει το κόστος των αξιολογήσεων, να        

τονώσει την προσπάθεια των μελών μέσω του ανταγωνισμού        

και να πάρει μια τουλάχιστον λύση που να είναι αποδεκτή από           

τον πελάτη. Για να επιτευχθεί ο ιδανικός αριθμός των         

υποβολών και των συμμετεχόντων, το TopCoder ρύθμιζε το        

ποσό του επάθλου, τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα του         

διαγωνισμού, τον αριθμός των άλλων διαγωνισμών που       

τρέχουν ταυτόχρονα, και την πολυπλοκότητα και το πεδίο        

εφαρμογής του προβλήματος. Ως τελευταία λύση οι       

εργαζόμενοι του TopCoder προσέγγιζαν έξω σε μεμονωμένα       

μέλη της κοινότητας. 

 Διατήρηση ήδη υπαρχόντων μελών: 

Το TopCoder έκανε ότι μπορούσε προκειμένου να διατηρήσει        

τα ήδη υπάρχοντα μέλη στην κοινότητα. Το TopCoder         

προσπάθησε να παρέχει στα μέλη της κοινότητας συνεπή        

ρεύματα εργασίας και χρηματικό έπαθλο. Ενθάρρυνε επίσης τα        

μέλη της κοινότητας να συμμετάσχουν στην κοινότητα όσο το         

δυνατόν περισσότερο αφιερώνοντας σημαντικούς πόρους για      

τη διευκόλυνση των συζητήσεων στα φόρουμ και καλώντας        

τους διαγωνιζόμενους να συμμετάσχουν σε αξιολογήσεις από       

ομότιμους καθώς και να γράφουν τα προβλήματα που τους         

απασχολούν για τους διαγωνισμούς. 

  

 Η πλευρά της ζήτησης: 
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 Διευθυντές πλατφόρμας: 

Δουλειά τους ήταν να προκαλέσουν το κατάλληλο ποσό της         

κοινοτικής συμμετοχής, να κάνουν προτάσεις για ποσά       

βραβείων του διαγωνισμού, να συγκεντρώσουν feedback από       

τους διαγωνισμούς, και να παρέχουν ενημερώσεις κατάστασης       

του έργου σε πελάτες. Επίσης, ήταν οι ειδικοί για την σύνδεση           

στο τέλος του project των διαφόρων κομματιών λογισμικού. 

 TopCoder Direct: 

Πρόκειται για ένα μοντέλο στο οποίο οι διευθυντές της         

πλατφόρμας θα παρείχαν στους πελάτες οδηγίες χρήσης της        

πλατφόρμας προκειμένου να μπορούν να την χειριστούν μόνοι        

τους με σκοπό να εξελίξουν λογισμικό. 

 

 

2.2.8 Ανησυχίες και προβλέψεις για το μελλον του TopCoder 
Το Δεκέμβρη του 2009 κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προσπάθησε να           

αντιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του TopCoder δηλαδή την γρήγορη και          

αποτελεσματική παροχή λογισμικού μέσω διαγωνισμών. Ο CEO πίστευε ότι το          

TopCoder είχε εξελιχθεί πολύ. Με αυτή την εξέλιξη άρχισε να φοβάται μήπως ο             

αριθμός των πελατών αυξηθεί τόσο πολύ που δεν θα είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν             

όλοι από τους διαγωνισμούς. Μερικοί από τους επικεφαλείς του TopCoder πίστευαν           

ότι για να μη συμβεί αυτό θα έπρεπε να αυξήσουν τα βραβεία των διαγωνισμών έτσι               

ώστε να προσελκύσουν και άλλα ικανά μέλη στην κοινότητα. Ένας άλλος επίσης            

φόβος του CEO για το μέλλον ήταν αν τα μέλη του TopCoder θα συνέχιζαν να είναι                

ενεργά αν κάποια παρόμοια εταιρία ξεκινούσε. 
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2.3 Άλλες δημοφιλείς crowdsourcing διαδικτυακές     

πλατφόρμες 
 

Github 
Το Github παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και σε ομάδες ατόμων για τη διαχείριση             

δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων καταγραφής μέσω του Git , ενός κατανεμημένου           

συστήματος ελέγχου έκδοσης. 

Πλεονεκτήματα: 

● Βοηθά τους ανθρώπους να συνεργάζονται και να συμμετέχουν στη         

δημιουργία του λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο βελτιώνει την ποσότητα και           

την ποιότητα της εργασίας πολλών εταιριών που το χρησιμοποιούν.         

Αναφέρεται όχι μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και σε άλλες ομάδες ανθρώπων           

που επιθυμούν να συνεργαστούν, προκειμένου να δημιουργήσουν λογισμικό. 

● Επιτρέπει στους ανθρώπους να ακολουθούν άλλους ανθρώπους που έχουν         

κοινά ενδιαφέροντα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να βρουν πιο εύκολα τα            

αρχεία καταγραφής που τους ενδιαφέρουν, πράγμα το οποίο είναι πολύ          

σημαντικό  σε μια τόσο μεγάλη και ευρεία ιστοσελίδα όπως το Github. 

● Διατηρεί μια λίστα από όλα τα αρχεία καταγραφής που έχει ψάξει για να δει ο               

χρήστης και με αυτό τον τρόπο η διαδικασία επανεύρεσης τους γίνεται πιο            

εύκολη. 

● Έχει δημιουργήσει κάποιες ειδικές ομάδες οι οποίες αποτελούνται από απλούς          

χρήστες. Αυτές οι ειδικές ομάδες είναι άλλος ένας τρόπος για να μπορούν οι             

χρήστες να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να υλοποιήσουν όλοι         

μαζί ένα project και να αισθανθούν την έννοια του “social coding”. 

● Παρέχει ένα σύστημα αξιολόγησης με αστέρια. Έτσι, αν ένα αρχείο          

καταγραφής έχει ένα αστέρι σημαίνει ότι είναι αξιόπιστο. 
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● Διαχωρίζει και οργανώνει τα αρχεία καταγραφής με βάση τη γλώσσα          

προγραμματισμού. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο και βολικό για χρήστες που          

ψάχνουν project σε μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. 

● Είναι πολύ σημαντικό πλέον κάποιος ο οποίος θέλει να βρει δουλεία σε            

κάποια εταιρία προγραμματισμού να έχει λογαριασμό στο Github έτσι ώστε          

να μπορεί να δείξει τη δουλειά που έχει κάνει. 

● Πολλοί από τους εργαζόμενους του Github κάνουν ταξίδια σε διάφορα μέρη           

σε όλο τον κόσμο και έρχονται σε επαφή με χρήστες, προκειμένου να            

ακούσουν τα παράπονα τους και να προβούν σε τυχόν αλλαγές. 

● Δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αντιγράψει ένα αρχείο καταγραφής και να            

το τροποποιήσει χωρίς να επηρεάσει το αρχικό αρχείο. Έπειτα αν η αλλαγή            

που έκανε διορθώνει ή βελτιώνει το αρχικό τότε έχει τη δυνατότητα να            

υποβάλει αίτημα στον ιδιοκτήτη για αλλαγή του αρχικού. Αν ο ιδιοκτήτης του            

έργου του αρέσει το νέο έργο μπορεί να αντικαταστήσει το αρχικό αρχείο με             

το νέο. 

● Το GitHub θα συνεχίσει να εξελίσσεται προς το καλύτερο ώστε να είναι στο             

μέλλον το καλύτερο μέρος για τους ανθρώπους να εργαστούν από κοινού για            

να αλλάξουν τον κόσμο. 

● Δίνει τη δυνατότητα ιδιωτικότητας του project σε περίπτωση που το επιθυμεί           

ο δημιουργός. 

● Παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα που ταξιδεύουν αλλά θέλουν να           

είναι συνδεδεμένοι. 

  

Μειονεκτήματα: 

● Παρέχει τόσες πολλές λειτουργίες που το καθιστά πολύ δύσκολο για το νέο            

χρήστη να το συνηθίσει. Λόγω αυτού μπορεί να χάσουν πολλούς νέους           

χρήστες. 

● Οι νέοι προγραμματιστές είναι νευρικοί για την κοινή χρήση κώδικα, επειδή           

γνωρίζουν ότι θα είναι καλύτερος στην πάροδο του χρόνου. 
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● Ο κώδικας από τα διάφορα αρχεία καταγραφής δεν είναι πάντα κατανοητός           

και δεν υπάρχει πάντα καλή επεξήγηση αυτού στο Readme file. 

  

  

  

MSDN 

Το MSDN είναι η κεντρική μονάδα πληροφόρησης για τους προγραμματιστές και τις            

ομάδες που χρησιμοποιούν πλατφόρμες της Microsoft ,τα προϊόντα της καθώς και τις            

τεχνολογίες της. Εκτός από αυτά παρέχει blogs και forums με παραδείγματα από            

κώδικες καθώς και εργαλεία για συνεργασία σε project ανοιχτού κώδικα. 

  

Πλεονεκτήματα: 

● Παρέχει μεγάλο πλήθος πληροφορίας η οποία προορίζεται για        

προγραμματιστές και για ομάδες προγραμματιστών, καθώς και πολλές        

ενημερώσεις σχετικά με τα νέα και τις διάφορες εκδηλώσεις που          

πραγματοποιούνται. 

● Έχει μια επέκταση το CodePlex η οποία καθιστά εφικτή την ανοιχτή           

ανταλλαγή πηγαίου κώδικα και τη συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων που          

μπορεί να είναι ή να μην είναι προγραμματιστές της Microsoft. 

● Οι χρήστες μπορούν να κάνουν ερωτήσεις σε forums τα οποία παρέχονται από            

την Microsoft και είναι σίγουρο ότι θα λάβουν αξιόπιστη απάντηση σε πολύ            

μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να έρχονται σε           

διάλογο, μέσα από τα διάφορα forums, με άλλους χρήστες καθώς και να            

σχολιάζουν σε διάφορα θέματα που αυτοί επιθυμούν. 

● Η Microsoft δείχνει αναγνώριση στην αξία της συνεισφοράς του κάθε χρήστη           

στη κοινότητα και ανάλογα με αυτή δίνει σε αυτόν τους αντίστοιχους πόντους            

επιβράβευσης. 
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● Ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επικοινωνία με άλλους και να δει τις             

δημοσιεύσεις αυτών που τον ενδιαφέρουν είτε με σύνδεση μέσω facebook ή           

twitter είτε απλά μπαίνοντας στο προφίλ των χρηστών αυτών. 

● Η Microsoft έχει πάρα πολλά πακέτα γλωσσών από τα οποία ο χρήστης            

μπορεί να επιλέξει αυτό που επιθυμεί. 

● Η αξιοπιστία του περιεχομένου γίνεται με χρήση αστεριών καθώς και σχολίων           

σχετικά με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που έχουν κάνει άλλοι χρήστες από           

την εμπειρία τους. 

● Η Microsoft θα συνεχίσει την προσπάθεια της έτσι ώστε να κάνει τα εργαλεία             

της όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται καθώς και θα προσπαθήσει να προσθέσει           

παροχές cloud υπηρεσιών. 

  

  

Stack exchange 

Το Stack exchange είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο αποτελούμενο από 89           

site ερωταπαντήσεων για διάφορα θέματα από προγραμματισμό λογισμικού μέχρι και          

φωτογραφία. Χρησιμοποιώντας την τεχνική crowdsourcing δημιουργεί βιβλιοθήκες       

από υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας ερωτήσεων και απαντήσεων που αφορούν τα           

πιο σημαντικά θέματα που απασχολούν το διαδίκτυο. Το Stack exchange φέρνει           

κοντά είτε ειδικούς είτε άτομα που έχουν εμπειρία σε συγκεκριμένα θέματα έτσι ώστε             

να μοιραστούν τις γνώσεις τους και τις εμπειρίες τους και να απαντήσουν ο ένας στις               

απαντήσεις των άλλων. 

  

Πλεονεκτήματα: 

● Παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε μια τεράστια γκάμα ερωτήσεων, οι οποίες          

προέρχονται από ειδικούς ή άτομα με εμπειρία πάνω στο συγκεκριμένο κάθε           

φορά θέμα. 
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● Οι χρήστες μπορούν να λάβουν μέρος σε ένα θέμα και να προσπαθήσουν            

κατόπιν συζήτησης με άλλους χρήστες όλοι μαζί να βρουν μια απάντηση σε            

μια ερώτηση ή να λύσουν κάποιο πρόβλημα. 

● Οι χρήστες μπορούν να διορθώνουν απόψεις άλλων χρηστών, να ψηφίζουν αν           

τους άρεσε μια απάντηση ή όχι, να αναφέρουν κακόβουλο περιεχόμενο με           

σκοπό τη διαγραφή του. Έτσι αισθάνονται κατά κάποιο τρόπο διαχειριστές          

του site πράγμα που δεν το προσφέρουν άλλα παρόμοια site. 

● Η πιο σωστή και πιο αξιόπιστη απάντηση σε μία ερώτηση βρίσκεται ακριβώς            

κάτω από την ερώτηση, πράγμα που είναι πολύ βολικό. 

● Η απόκτηση των απαντήσεων στις διάφορες ερωτήσεις είναι εντελώς δωρεάν. 

● Το Stack exchange θα συνεχίσει να εξελίσσεται μέχρις ότου να έχει καταφέρει            

να παρέχει αξιόπιστες απαντήσεις σε όλα τα θέματα της ζωής των ανθρώπων. 

  

Μειονεκτήματα: 

● Υπάρχει περίπτωση είτε να μην υπάρχει η ερώτηση που μπορεί να ψάξει            

κάποιος είτε να μην έχει δοθεί κάποια αξιόπιστη απάντηση. 

  

TopCoder 

Το Topcoder[7] είναι μια online παγκόσμια κοινότητα αποτελούμενη από σχεδιαστές,          

προγραμματιστές και επιστήμονες δεδομένων οι οποίοι ανταγωνίζονται με σκοπό να          

αναπτύξουν τις καλύτερες λύσεις για τους πελάτες αυτού. Πρόκειται για μία από τις             

πρώτες εφαρμογές της ανοικτής καινοτομίας, όπου καινοτόμοι και δημιουργοί από          

όλο τον κόσμο μπορούν να επιλέξουν και να λύσουν τους τύπους των προβλημάτων             

και των προκλήσεων που θα ήθελαν να συνεισφέρουν. Παρέχει τους μηχανισμούς και            

τις υποδομές που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση και τη διευκόλυνση της            

δημιουργίας καταστάσεων προβλήματος, λύσεις, μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας,       

έλεγχος της ποιότητας, αξιολόγηση από ομότιμους, και την εκτέλεση. 

  

Πλεονεκτήματα: 
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● Αρχικά όταν γίνεται κάποιος μέλος του ζητείται να προσδιορίσει τα          

ενδιαφέροντα του καθώς και τις επιδεξιότητες του έτσι ώστε τα υπόλοιπα           

μέλη να ενημερωθούν, και σε περίπτωση που επιθυμούν, να έρθουν σε           

επικοινωνία με αυτόν. 

● Τα μέλη του TopCoder μπορούν να επιλέξουν μέσα από μια μεγάλη γκάμα            

θεμάτων το πρόβλημα που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην επίλυση του με           

βάση τα ενδιαφέροντά τους. 

● Στην ιστοσελίδα οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες          

εξελίξεις. 

● Ο κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να ενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις για           

οτιδήποτε τον ενδιαφέρει όπως ερχόμενοι διαγωνισμοί ή  άλλες πληροφορίες. 

● Υπάρχει mobile εφαρμογή από την οποία ο χρήστης μένει ενήμερος, για           

οποιαδήποτε καινούρια τεχνολογία προσπαθεί να μάθει κάποιος, ή ακόμα και          

για διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχε. 

● Υπάρχει διασύνδεση του TopCoder με τις υπηρεσίες Facebook, Google+,         

YouTube, and Twitter. 

● Όταν κάποιος συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό βοηθάει στην ανεύρεση της          

λύσης ενός πραγματικού προβλήματος. 

● Στην προσπάθεια του αυτή μαθαίνει καινούρια πράγματα και προσπαθεί να          

βρει την καλύτερη λύση έχοντας σαν κίνητρο τα χρηματικά έπαθλα. 

● Οι διαγωνιζόμενοι έχουν την δυνατότητα να δουν τις λύσεις άλλων          

διαγωνιζόμενων πράγμα το όποιο είναι πολύ καλό γιατί με αυτό τον τρόπο            

ανοίγουν τους ορίζοντες τους βλέποντας άλλους τρόπους σκέψης και με          

μπορεί με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουν την δική τους λύση. 

● Οι διαγωνισμοί είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τον καθένα για να τεστάρει             

τις γνώσεις του και την δυνατότητα επίλυσης ενός προβλήματος σε μικρό           

χρονικό διάστημα, πράγμα το όποιο είναι πολύ σημαντικό για άτομα που           

επιθυμούν να δουλέψουν σε μεγάλες εταιρίες. 
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● Το TopCoder θα συνεχίσει να εξελίσσει τα εργαλεία και τις δυνατότητες που            

διαθέτει στους χρήστες. 

 

 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

3.1 Περιγραφή  Εφαρμογής 

Σκοπός της εφαρμογής, η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής μου           

εργασίας, είναι η ανάλυση δεδομένων από τη σελίδα TopCoder ώστε να εξαχθούν            

διάφορα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή          

σχετίζονται με το κατά πόσο εν τέλη είναι ωφέλιμο να υπάρχει η έννοια του              

crowdsourcing κατά την διάρκεια υλοποίησης διαφόρων τύπων εφαρμογών, με την          

ανταπόκριση του κοινού στην ιδέα του crowdsourcing, με το ποιο κομμάτι της            

ανάπτυξης λογισμικού διευκολύνεται περισσότερο από το crowdsourcing καθώς και         

με το ποιοι “topcoders”(ενεργά μέλη δηλαδή της κοινότητας που δηλώνουν          

συμμετοχή σε διαγωνισμούς)  είναι πιο αποτελεσματικοί. 

 

3.2 Περιγραφή  απαιτήσεων εφαρμογής 

3.2.1 Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (Er-Model) 

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (μοντέλο Ο/Σ - ER model) [8] είναι ένα           

αφαιρετικό ιδεατό μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν καθορισμένη δομή.         

32 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

Προτάθηκε αρχικά το 1976 από τον Peter Chen, ωστόσο στη συνέχεια επινοήθηκαν            

πολλές παραλλαγές της διαδικασίας. Χρησιμοποιείται από τους μηχανικούς        

λογισμικού κατά τη διαδικασία σχεδίασης και δημιουργίας της βάσης δεδομένων ως           

μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος. Σκοπός του είναι να περιγράφει τις αναγκαίες           

πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων ή τον τύπο            

τους. Η μοντελοποίηση δεδομένων γίνεται για την περιγραφή των         

χρησιμοποιούμενων όρων και των σχέσεών τους σε έναν ορισμένο τομέα          

ενδιαφέροντος. 

Στην εικόνα 2 βλέπουμε το διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων (Er Diagram) που          

σχεδιάστηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής. Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζονται          

οι πίνακες που χρειάστηκε να δημιουργηθούν, τα στοιχεία που έχει ο καθένας, τα             

πρωτεύοντα και τα ξένα κλειδιά του καθενός, καθώς και οι συσχετίσεις των πινάκων. 

 

 

Εικόνα 2: Διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων 
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3.2.2 Πίνακες Βάσης Δεδομένων και επεξήγηση 
Η τελική βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής           

περιέχει 3 πίνακες εκ των οποίων η περιγραφή γίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

➢ Πίνακας challenges_info 

Όνομα 
Μεταβλητής 

Τύπος 
Μεταβλητής 

Περιγραφή Μεταβλητής 

id int Πρωτεύον κλειδί πίνακα 

challenge_na
me 

varchar Όνομα Διαγωνισμού 

start_date varchar Ημερομηνία Έναρξης Διαγωνισμού 

end_date varchar Ημερομηνία Λήξης Διαγωνισμού 

year varchar Έτος διοργάνωσης Διαγωνισμού 

registrants_
num 

varchar Αριθμός συμμετεχόντων 

submissions_
num 

varchar Αριθμός υποβολών 

prize varchar Βραβείο Διαγωνισμού 

general_type varchar Γενική Κατηγορία Διαγωνισμού 
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specific_type varchar Συγκεκριμένος Τύπος Διαγωνισμού 

description varchar Περιγραφή διαγωνισμού 

 

Στην εικόνα 3 βλέπουμε ένα στιγμιότυπο με τα περιεχόμενα του πίνακα           

challenges_info. Ο πίνακας αποτελείται από τα εξής: το id του κάθε διαγωνισμού που             

είναι και το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, τα ονόματα των διαγωνισμών, την            

ημερομηνία έναρξης και λήξης των διαγωνισμών, τα βραβεία των διαγωνισμών, τον           

αριθμό των συμμετεχόντων, τον αριθμό αυτών που κατάφεραν να υποβάλουν λύση           

από τους συμμετέχοντες, τη χρονιά που έγινε ο διαγωνισμός, τη γενική κατηγορία            

στην οποία ανήκουν οι διαγωνισμοί καθώς και την **περιγραφή του διαγωνισμού. 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο περιεχομένων πίνακα challenges_info 
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** Περιγραφή Διαγωνισμού : Ανάλογα με το αν ο διαγωνισμός είχε καλή επεξήγηση ή 

όχι υπάρχει αυτό το πεδίο στον πίνακα με τιμές 0 στη περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν 

είχε καλή περιγραφή και 1 στη περίπτωση που ο διαγωνισμός είχε καλή περιγραφή. 

 

 

➢ Πίνακας registrants_info 

Όνομα 
Μεταβλητής 

Τύπος 
Μεταβλητής 

Περιγραφή Μεταβλητής 

reg_id int Πρωτεύον κλειδί πίνακα 

chal_id varchar Ξένο κλειδί πίνακα 

reg_name varchar Όνομα Διαγωνιζόμενου 

reg_date varchar Ημερομηνία εγγραφής 
Διαγωνιζόμενου 

sub_date varchar Ημερομηνία υποβολής 
Project 

 

Στην εικόνα 4 βλέπουμε ένα “στιγμιότυπο” με τα περιεχόμενα του πίνακα           

registrants_info. Ο πίνακας αποτελείται από τα εξής: το reg_id που είναι το id του              

κάθε συμμετέχοντα στο διαγωνισμό και που είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, το             

chal_id που είναι το id του κάθε διαγωνισμού και είναι το ξένο κλειδί του πίνακα, το                

reg_name που είναι το όνομα του συμμετέχοντα-διαγωνιζομένου, το reg_date που          

είναι η ημερομηνία εγγραφής του διαγωνιζομένου στον εκάστοτε διαγωνισμό καθώς          

και το sub_date που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε             

την  απάντηση του. 
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Εικόνα 4: Στιγμιότυπο περιεχομένων πίνακα registrants_info 

 

 

 

 

 

 

37 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

 

 

➢ Πίνακας winners_info 

Όνομα 
Μεταβλητής 

      Τύπος 
Μεταβλητής 

Περιγραφή 
Μεταβλητής 

winner_id int Πρωτεύον κλειδί πίνακα 

id varchar Ξένο κλειδί πίνακα 

winner_name varchar Όνομα νικητή 

prize varchar Βραβείο νικητή 

reg_date varchar Ημερομηνία εγγραφής 
νικητή 

sub_date varchar Ημερομηνία υποβολής 
project 

initial_score varchar Αρχικό score ** 

final_score varchar Τελικό score** 

 

 

Στην εικόνα 5 βλέπουμε ένα “στιγμιότυπο” με τα περιεχόμενα του πίνακα           

winners_info. Ο πίνακας αποτελείται από τα εξής: το winner_id που είναι το id του              

κάθε νικητή του διαγωνισμού και που είναι το πρωτεύον κλειδί του πίνακα, το id που               

είναι το id του κάθε διαγωνισμού και είναι το ξένο κλειδί του πίνακα, το              

winner_name που είναι το όνομα του νικητή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, το           

reg_date που είναι η ημερομηνία εγγραφής του νικητή στον εκάστοτε διαγωνισμό, το            
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sub_date που είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο νικητής υπέβαλε την απάντηση             

του, το **initial score και το **final score. 

 

** Initial/Final Score : Μερικοί διαγωνισμοί χωρίζονται σε φάσεις. Αυτές οι δύο 

μεταβλητές χρησιμοποιούνται στη περίπτωση αυτή. Το initial_score είναι το score στην 

πρώτη φάση του διαγωνισμού και το final_score είναι το τελικό score. 

 

3.3 Εργαλεία και προγράμματα για την υλοποίηση       

της  εφαρμογής  

 

Σε αυτή την υποενότητα του κεφαλαίου γίνεται μια επισκόπηση όλων των εργαλείων,            

προγραμμάτων και επεκτάσεων που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να υλοποιηθεί η         

εφαρμογή με επιτυχία 

 

3.3.1 Python 

Η Python [9][10]είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα προγραμματισμού        

υψηλού επιπέδου για προγραμματισμό[11] γενικού σκοπού, που δημιουργήθηκε από         

τον ολλανδό Guido van Rossum το 1990 και ξεκίνησε να διαδίδεται παγκοσμίως για             

πρώτη φορά το 1991. Η Python 2.0 κυκλοφόρησε στις 16 Οκτωβρίου του 2000. Στις              

3 Δεκεμβρίου 2008 κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0 (γνωστή και ως py3k ή python 3000).              

Πολλά από τα καινούργια χαρακτηριστικά αυτής της έκδοσης έχουν μεταφερθεί στις           

εκδόσεις 2.6 και 2.7 που είναι προς τα πίσω συμβατές. Η python 3 είναι ιστορικά η                

πρώτη γλώσσα προγραμματισμού που σπάει την προς τα πίσω συμβατότητα με           

προηγούμενες εκδόσεις ώστε να διορθωθούν κάποια λάθη που υπήρχαν σε          

προγενέστερες εκδόσεις και να καταστεί ακόμα πιο σαφής ο απλός τρόπος με τον             
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οποίο μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα. Το όνομα της γλώσσας προέρχεται από            

την ομάδα άγγλων κωμικών Μόντυ Πάιθον. Ο κύριος στόχος της είναι η            

αναγνωσιμότητα του κώδικά της και η ευκολία χρήσης της και το συντακτικό της             

επιτρέπει στους προγραμματιστές να εκφράσουν έννοιες σε λιγότερες γραμμές         

κώδικα απ' ότι θα ήταν δυνατόν σε γλώσσες όπως η C++ και η Java. 

 

3.3.2 Mysql 

Η MySQL [12] είναι ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων που           

μετρά περισσότερες από 11 εκατομμύρια εγκαταστάσεις. Έλαβε το όνομά της από           

την κόρη του Μόντυ Βιντένιους, τη Μάι (αγγλ. My). Το πρόγραμμα τρέχει έναν             

εξυπηρετητή (server) παρέχοντας πρόσβαση πολλών χρηστών σε ένα σύνολο βάσεων          

δεδομένων.Η MySQL είναι δημοφιλής βάση δεδομένων για διαδικτυακά        

προγράμματα και ιστοσελίδες. Χρησιμοποιείται σε κάποιες από τις πιο διαδεδομένες          

διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως το Flickr, το YouTube, η Wikipedia, το Google, το            

Facebook και το Twitter. 

 

3.3.3 Pycharm (IDE) 

Το PyCharm [13][14] είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) που          

χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό υπολογιστών, ειδικά για τη γλώσσα Python.         

Αναπτύσσεται από την τσεχική εταιρεία JetBrains [6]. Παρέχει ανάλυση κώδικα,          

γραφικό εργαλείο εντοπισμού σφαλμάτων, ολοκληρωμένο έλεγχο συσκευών,       

ολοκλήρωση με συστήματα ελέγχου εκδόσεων (VCSes) και υποστηρίζει την         

ανάπτυξη ιστού με το Django. Το Pycharm είναι συμβατό με windows, macos, καθώς             

και διάφορες εκδόσεις linux. Για την υλοποίηση της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η           

επαγγελματική έκδοση του Pycharm. 

Για την εφαρμογή χρησιμοποιήθηκαν κάποια έξτρα πακέτα του Pycharm τα οποία           

καταγράφονται παρακάτω: 
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● BeautifulSoup 

Το Beautiful Soup [15] είναι μια βιβλιοθήκη Python για την εξαγωγή           

δεδομένων από αρχεία HTML και XML. Πρόκειται για έναν αναλυτή που           

μπορεί να παρέχει ιδιωματικούς τρόπους πλοήγησης, αναζήτησης και        

τροποποίησης του δέντρου ανάλυσης. Συνήθως εξοικονομεί ώρες       

προγραμματιστών ή ημέρες εργασίας. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτό το          

πακέτο χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει ένα πιο απλό δέντρο ανάλυσης          

της σύνθετης html που περιείχε τις χρήσιμες πληροφορίες των διαγωνισμών          

με σκοπό την αναζήτηση αυτών και την αποθήκευση αυτών. 

● mysql.connector 

Επιτρέπει στα προγράμματα Python να αποκτούν πρόσβαση [16] στις βάσεις          

δεδομένων MySQL χρησιμοποιώντας ένα API που συμμορφώνεται με την         

προδιαγραφή API της βάσης δεδομένων Python v2.0 (PEP 249). Είναι          

γραμμένο σε Python και δεν έχει εξαρτήσεις εκτός από την στάνταρ           

βιβλιοθήκη της Python. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αυτό το πακέτο          

χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να γίνει η σύνδεση με τη τοπική βάση          

δεδομένων έτσι ώστε να γίνουν οι εισαγωγές των πολύτιμων πληροφοριών          

στους πίνακας της βάσης δεδομένων. 

● Selenium 

Χρησιμοποιείται στη Python με σκοπό την αυτοματοποίηση της λήψης μιας 

ιστοσελίδας  η οποία  μπορεί να χρησιμοποιεί και javascript [17]. Μπορεί να 

οδηγήσει αυτόματα ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού με σκοπό τη λήψη του 

κώδικα html της σελίδας είτε πριν είτε μετά κατά την εκτέλεση της javascript. 

Υποστηρίζει τα εξής προγράμματα περιήγησης: ChromeDriver, 

EventFiringWebDriver, FirefoxDriver, HtmlUnitDriver, 

InternetExplorerDriver, PhantomJSDriver, RemoteWebDriver, SafariDriver. 

Το Selenium είναι συμβατό με Windows, Mac, Linux/Unix και πολλά ακόμα 

λειτουργικά συστήματα. Οι γλώσσες που υποστηρίζει είναι οι παρακάτω: C#, 

Java, Ruby, Python, Perl, PHP. Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή αξοιποιήθηκε 
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αυτό το πακέτο, χρησιμοποιώντας τον PhantomJS περιηγητή ο οποίος είναι 

ένας περιηγητής χωρίς γραφικό περιβάλλον, προκειμένου να αποκτηθεί 

πρόσβαση στις σελίδες των διαγωνισμών. 

● re 

Αυτό το “module” χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή προκειμένου να 

προσπερνάει τους ειδικούς χαρακτήρες που βρίσκονταν στα ονόματα των 

διαγωνισμών. 

 

 

3.3.4 Phpmyadmin 

Το phpmyadmin [18] είναι ένα εργαλείο ελεύθερου λογισμικού γραμμένο στην PHP,           

το οποίο προορίζεται για τη διαχείριση της mysql μέσω του διαδικτύου. Υποστηρίζει            

ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών στις υπηρεσίες MySQL και MariaDB. Συχνά          

χρησιμοποιούμενες λειτουργίες (διαχείριση βάσεων δεδομένων, πίνακες, στήλες,       

σχέσεις, ευρετήρια, χρήστες, δικαιώματα κ.λπ.) μπορούν να εκτελεστούν μέσω του          

περιβάλλοντος χρήστη, ενώ υπάρχει ακόμα και η δυνατότητα να εκτελεστεί άμεσα           

οποιοδήποτε ερώτημα SQL. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε για την         

δημιουργία της βάσης δεδομένων καθώς και των πινάκων αυτής. 

 

3.3.5 XAMPP 

To XAMPP [19] είναι ένα ελεύθερου λογισμικού πακέτο προγραμμάτων ανοιχτού          

κώδικα, το οποίο περιέχει τον εξυπηρετητή ιστοσελίδων httpApache, την γλώσσα          

προγραμματισμού MySQL και ένα διερμηνέα για κώδικα γραμμένο σε γλώσσες          

προγραμματισμού PHP και Perl. H ονομασία XAMPP προέρχεται από τα αρχικά           

(X=cross-platform, A=Apache, M=MariaDB, P=PHP, P=Perl). Πρόκειται για ένα        

απλό και ελαφρύ πακέτο προγραμμάτων που καθιστά εξαιρετικά εύκολο για τους           
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προγραμματιστές να δημιουργήσουν έναν τοπικό διακομηστή ιστού για δοκιμές και          

σκοπούς ανάπτυξης. Επίσης, είναι cross-platform, πράγμα που σημαίνει ότι         

λειτουργεί εξίσου καλά σε Linux, Mac και Windows. Δεδομένου ότι οι περισσότερες            

πραγματικές αναπτύξεις διακομηστή web χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία με το          

XAMPP, κάνει την μετάβαση από έναν τοπικό διακομηστή δοκιμών σε ένα “live”            

διακομηστή εξαιρετικά εύκολη. Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν τα         

εργαλεία Apache για την ιστοσελίδα και mysql καθώς και phpmyadmin για την            

τοπική βάση στο localhost. Οι θήρες που χρησιμοποιήθηκαν για την επιτυχή           

λειτουργία του xampp είναι η 1234 για το apache και η 3306 για τη mysql. 

 

 

4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΑ 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα επιμέρους τμήματα τα οποία χωρίστηκε η              

εφαρμογή για την επιτυχή συλλογή των επιθυμητών δεδομένων από το TopCoder, θα            

δούμε μερικά στιγμιότυπα κατά την ώρα εκτέλεσης συγκεκριμένου κώδικα της          

εφαρμογής καθώς και θα αναλυθούν τα πιο βασικά τμήματα κώδικα για τη λήψη των              

δεδομένων από το TopCoder. 
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4.1 Επιμέρους τμήματα εφαρμογής 

Προκειμένου να ληφθούν με επιτυχία όλα τα χρήσιμα δεδομένα του TopCoder έπρεπε            

να γίνει μια μελέτη ως προς τη δομή της ιστοσελίδας του. Από αυτή τη μελέτη               

προέκυψε ότι υπάρχουν 3 είδη διαγωνισμών. Η ιστοσελίδα διαχωρίζει τους          

διαγωνισμούς ανά είδος για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν scripts για κάθε είδος            

ξεχωριστά. Η μελέτη αυτής της εργασίας αφορά όλους εκείνους τους διαγωνισμούς οι            

οποίοι πραγματοποιήθηκαν το έτος 2016. 

 

4.2 Σημαντικά τμήματα κώδικα 

Παρακάτω αναφέρονται σημαντικά τμήματα κώδικα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για         

τη λήψη των δεδομένων από ένα είδος διαγωνισμού και συγκεκριμένα της           

κατηγορίας του σχεδιασμού. 

 

 

4.2.1 Πρόσβαση στο κώδικα της σελίδας 

 

data = open("design_challenges.txt", "r") 

html = data.read() 

 

Προκειμένου να αποκτηθεί πρόσβαση στο κώδικα της σελίδας έπρεπε μέσω του           

“inspect element” στη σελίδα των διαγωνισμών να αποθηκευτεί ο πηγαίος κώδικας           

που περιλάμβανε τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν. Από τη στιγμή που είχαμε το            

αρχείο “.txt” με το πηγαίο κώδικα, χρησιμοποιήθηκαν οι δυο παραπάνω εντολές           

προκειμένου να αφού ανοιχτεί και διαβαστεί το αρχείο να αποθηκευτεί στη           
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μεταβλητή “html”. Ο λόγος για τον οποίο αποθηκεύσαμε τον πηγαίο κώδικα τοπικά            

σε αρχείο “.txt” ήταν για να μη χρειάζεται κάθε φορά που επιθυμούμε να κάνουμε              

αναζήτηση σε αυτόν να μη χρειάζεται να γίνονται συνέχεια αιτήσεις(requests) στο           

TopCoder. 

4.2.2 Απλοποίηση Δεδομένων  

 

soup = BeautifulSoup(html, "lxml") 

# print(soup) 

 

Για να γίνει ένα πιο απλό δέντρο ανάλυσης της σύνθετης html που περιείχε τις              

χρήσιμες πληροφορίες των διαγωνισμών χρησιμοποιήθηκε το πακέτο BeautifulSoup        

προκειμένου το επόμενο στάδιο της αναζήτησης και εύρεσης των δεδομένων μας να            

είναι πολύ πιο εύκολο. 

4.2.3 Σύνδεση στη τοπική βάση δεδομένων 

 

con = mysql.connector.connect(user='root', password='root', host='localhost', 

database='new_topcoder') 

m = con.cursor() 

 

Πριν την εισαγωγή των δεδομένων στη βάση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η           

σύνδεση στη τοπική βάση δεδομένων. Αυτή επιτυγχάνεται με την πρώτη γραμμή           

στην οποία με τη χρήση του πακέτου mysql.connector, με τη χρήση της συνάρτησης             

connect η οποία δέχεται σαν ορίσματα τα στοιχεία της βάσης. Η δεύτερη γραμμή             

αρχικοποιεί τον “cursor” της σύνδεσης ο οποίος χρησιμοποιείται όπως θα δούμε πιο            

κάτω για την εκτέλεση των εντολών εισαγωγής δεδομένων στη βάση μας. 
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4.2.4 Αναζήτηση και εισαγωγή δεδομένων στη βάση 

4.2.4.1 Τίτλοι διαγωνισμών 

titles = [] 

print("========Challenge Titles========") 

general_type=”Design” 

for t in soup.findAll('a', {'class': 'challenge-title'}): 

   title = t.string 

   if title is None: 

      title = "".encode('utf8') 

   else: 

      title = re.sub('[^a-zA-Z0-9 \n\.]', '', title) 

   insert_title = "INSERT INTO 

challenges_info(general_type,specific_type,challenge_name,end_date,prize,registrant

s_num,submissions_num,year,start_date) VALUES 

('%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s','%s')" % (general_type, "", title, "", "", "", "", 

"","") 

  m.execute(insert_title) 

  titles.append(title) 

 

Μέσα σε μια επανάληψη διασχίζουμε όλο το δέντρο ανάλυσης ψάχνοντας για τα            

εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχουν ως “tag” το “a” και ως κλάση (class) το               

“challenge_title” δηλαδή το τίτλο του διαγωνισμού. Πριν την εισαγωγή γίνεται          

έλεγχος σε περίπτωση που ο τίτλος είναι “null” καθώς επίσης αφαιρούνται τα            

“escape-characters” με τη χρήση της βιβλιοθήκης re. Έπειτα γίνεται η εισαγωγή των            

τίτλων και εκτελείται αυτή με τη χρήση του “cursor” που ορίσαμε παραπάνω. Για             
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λόγους “testing” γίνεται επίσης η αποθήκευση των τίτλων σε μια λίστα για απλή             

τύπωση. 

 

4.2.4.2 Ειδικές κατηγορίες διαγωνισμών 

#geting type of challenges using challenges link 

challenge_types=[] 

challenge_id=1 

print("========Challenge Types for each link-challenge========") 

for tp in soup.findAll('div', {'class': 'design main-icon'}): 

   type = tp.string 

   if (type == "FE"): 

       type = "Application Front-End Design" 

       # print(type) 

   elif (type == "Wb"): 

       type = "Web Design" 

       # print(type) 

   elif (type == "IG"): 

       type = "Idea Generation" 

       # print(type) 

   elif (type == "Wg"): 

       type = "Widget or Mobile Screen Design" 

       # print(type) 

   elif (type == "PP"): 

       type = "Print/Presentation" 

       # print(type) 
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   elif (type == "DF2F"): 

       type = "Design First2Finish" 

       # print(type) 

   elif (type == "Wf"): 

       type = "Wireframes" 

       # print(type) 

   elif (type == "O"): 

       type = "Studio Other" 

       # print(type) 

   elif (type == "Lg"): 

       type = "Logo Design" 

       # print(type) 

   elif (type == "BI"): 

       type = "Banners/Icons" 

       # print(type) 

   else: 

       if (type is not None): 

           print(type + "Known Type word not found") 

       else: 

           type = "Print/Presentation" 

           # print(type) 

   #print(type) 

m.execute("""UPDATE challenges_info SET specific_type=%s WHERE      

(id=%s)""",(type,challenge_id)) 

   challenge_id=challenge_id+1 

   challenge_types.append(type) 
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Τις ειδικές κατηγορίες των διαγωνισμών τις λαμβάνουμε από το εικονίδιο που έχει ο κάθε              

διαγωνισμός το οποίο στο κέντρο του περιλαμβάνει σε κείμενο σε συντομογραφία την ειδική             

κατηγορία των διαγωνισμών. Οπότε αφού γίνει η λήψη των συντομογραφιών αυτών πριν            

γίνει η εισαγωγή στη βάση μετατρέπονται οι συντομογραφίες στα κανονικά ονόματα των            

ειδικών κατηγοριών. 

 

4.2.4.3 Σύνδεσμοι διαγωνισμών 

# find and store challenge_links 

challenge_links = [] 

print("========Challenge Links========") 

for link in soup.findAll('a', {'class': 'challenge-title'}): 

   if link.has_attr('href'): 

       challenge_link = link['href'] 

       print(challenge_link) 

       challenge_links.append(challenge_link) 

 

Για τους συνδέσμους των διαγωνισμών χρησιμοποιούμε την ίδια επανάληψη με πριν           

απλά αυτή τη φορά ψάχνουμε το “href” του αποτελέσματος που περιλαμβάνει το            

σύνδεσμο του διαγωνισμού. 

 

4.2.4.4 Για τους διαγωνιζόμενους και τους νικητές 

● Διαγωνιζόμενοι 

# gia na vrw tous registrants 

for link in challenge_links: 

   link=link+"#viewRegistrant" 
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   print(link) 

   driver = webdriver.PhantomJS() 

   driver.get(link) 

   html1 = driver.page_source 

   soup = BeautifulSoup(html1, "lxml") 

   container = soup.find("table", "registrantsTable") 

   for reg in container.findAll('a', {'class': 'ng-binding'}): 

       print(reg.string) 

 

● Νικητές 

#find results of challenges 

for link in challenge_links: 

   link=link+"#winner" 

   print(link) 

   driver = webdriver.PhantomJS() 

   driver.get(link) 

   html1 = driver.page_source 

   soup = BeautifulSoup(html1, "lxml") 

   # print(soup) 

container = soup.find("div", "hide content challenge-detail       

view-challenge-result design") 

 

   #find winners' names 

   for win in soup.findAll('a', {'class': 'coderTextOrange ng-binding'}): 

       winner = win.string 

       print(winner) 
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   #find winner's money 

   for mon in soup.findAll('h3', {'class': 'ng-binding'}): 

       money = mon.string 

       if money is not None: 

           print(money) 

 

   #find winner's sub and reg dates 

   counter_reg_and_sub_dates = 0 

   for reg_date in soup.findAll('span', {'class': 'time ng-binding'}): 

       date = reg_date.string 

       if date is not None: 

           if counter_reg_and_sub_dates % 2 == 0: 

               registration_date = date 

               print("Registration Date : " + registration_date) 

           else: 

               submitted_date = date 

               print("Submitted Date : " + submitted_date) 

           counter_reg_and_sub_dates = counter_reg_and_sub_dates + 1 

 

Από τη στιγμή έγινε η λήψη των συνδέσμων των διαγωνισμών με τον τρόπο που              

υποδείχτηκε παραπάνω για την εύρεση τόσο των συμμετεχόντων όσο και των           

νικητών έπρεπε να προστεθεί στο τέλος του συνδέσμου το #viewRegistrant για την             

εύρεση των συμμετεχόντων και το #winner για την εύρεση των δεδομένων των             

νικητών. Έπειτα, με τη βοήθεια του περιηγητή PhantomJS ανοίγουμε τις σελίδες           
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χωρίς γραφικό περιβάλλον και τέλος λαμβάνουμε με παρόμοιο τρόπο με τις           

προηγούμενες φορές τα δεδομένα μας. 

 

4.2.4.5 Αριθμός συμμετεχόντων και υποβολών 

#find and store number of submissions and number of registrants 

counter=0 

chal_counter=1 

registrants=[] 

submissions=[] 

for r in soup.findAll('span', {'class': 'number'}): 

   info = r.text 

   #print(info) 

  

   if(counter%2==0): 

       number_of_registrants=info 

#print("Number Of registrants of " + str(chal_counter) + " : " +             

number_of_registrants) 

m.execute("""UPDATE challenges_info SET registrants_num=%s WHERE      

(id=%s)""", (number_of_registrants, chal_counter)) 

       registrants.append(number_of_registrants) 

   else: 

       number_of_submissions=info 

#print("Number Of submissions : " + str(chal_counter) + " : " +             

number_of_submissions) 

m.execute("""UPDATE challenges_info SET submissions_num=%s WHERE      

(id=%s)""",(number_of_submissions, chal_counter)) 
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       submissions.append(number_of_submissions) 

       chal_counter += 1 

   counter += 1 

 

Διασχίζοντας το δέντρο ανάλυσης αναζητούνται όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν ως            

“tag” το “span” και ως κλάση (class) το “number”. Στο πηγαίο κώδικα της σελίδας              

παρατηρήθηκε ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων με τον αριθμό των υποβολών έχουν            

το ίδιο “tag” και την ίδια κλάση και είναι απλά εναλλάξ. Για αυτό το λόγο η                

υλοποίηση έγινε όπως φαίνεται παραπάνω.  

4.2.4.6 Ημερομηνία έναρξης και τερματισμού διαγωνισμού 

for link in challenge_links: 

   # Establishing connection to database 

   print("Records to end :" + str(toEnd)) 

con = mysql.connector.connect(user='root', password='root', host='localhost',      

database='new_topcoder') 

   m = con.cursor() 

   print(link) 

   driver = webdriver.PhantomJS() 

   driver.get(link) 

   html1 = driver.page_source 

   soup = BeautifulSoup(html1, "lxml") 

   #print(soup) 

   counter = 0 

   dates=[] 

for date in soup.findAll('div', {'class': 'nextBoxContent allDeadlineNextBoxContent        

studio ng-hide ng-scope'}): 
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        for date in date.findAll('span',{'class': 'ng-binding'}): 

            dates.append(date.text.replace('\n', ' ').replace('\r', '').lstrip()) 

        print(len(dates)) 

        if(len(dates)==4):#StartDate 

               print(dates[0]) 

               m.execute("""UPDATE challenges_info SET start_date=%s WHERE 

(id=%s)""", (dates[0], chal_id)) 

               print(dates[2]) 

              m.execute("""UPDATE challenges_info SET end_date=%s WHERE 

(id=%s)""", (dates[2], chal_id)) 

        elif(len(dates)==3): 

               print(dates[0]) 

               m.execute("""UPDATE challenges_info SET start_date=%s WHERE 

(id=%s)""", (dates[0], chal_id)) 

               print(dates[1]) 

               m.execute("""UPDATE challenges_info SET end_date=%s WHERE 

(id=%s)""", (dates[1], chal_id)) 

           else: 

               print("No date found") 

               m.execute("""UPDATE challenges_info SET start_date=%s WHERE 

(id=%s)""", ("-", chal_id)) 

               m.execute("""UPDATE challenges_info SET end_date=%s WHERE 

(id=%s)""", ("-", chal_id)) 

       toEnd = toEnd - 1 
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* Για τα υπόλοιπα είδη διαγωνισμών ο τρόπος λήψης των δεδομένων είναι            

παρόμοιος με μερικές τροποποιήσεις. 

 

4.3 Χαρακτηριστικές  εικόνες κατά την εκτέλεση της 

εφαρμογής 

 

●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Τύπωση του τίτλου των διαγωνισμών 
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●  

 

Εικόνα 6: Τύπωση του συνδέσμου των διαγωνισμών 

●  

 

Εικόνα 7: Τύπωση της ειδικής κατηγορίας των διαγωνισμών 

56 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

●  

Εικόνα 8: Τύπωση των συμμετεχόντων από τους διαγωνισμούς  

 

5. ΕΞΑΓΩΓΗ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

5.1 Βοηθητικές πλατφόρμες 

Σε αυτή την υποενότητα θα γίνει μια αναφορά στις πλατφόρμες οι οποίες βοήθησαν             

αρχικά στην εξαγωγή των στοιχείων από τη βάση δεδομένων και έπειτα στην            

εξαγωγή στατιστικών στοιχείων από αυτά. Τέλος, θα υπάρξουν στιγμιότυπα πινάκων          

και σχημάτων από τα στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν. 
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5.1.1 Microsoft Excel 

Το Microsoft Excel είναι πρόγραμμα λογιστικών φύλλων που αναπτύχθηκε από τη           

Microsoft για τα Microsoft Windows, macOS, Android και iOS. Διαθέτει          

υπολογισμούς, εργαλεία γραφημάτων, συγκεντρωτικούς πίνακες και μια γλώσσα        

προγραμματισμού macro με όνομα Visual Basic for Applications. Είναι μια πολύ           

ευρέως διαδεδομένη εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων, ειδικά από την έκδοση 5 το           

1993, και έχει αντικαταστήσει το Lotus 1-2-3 ως το βιομηχανικό πρότυπο για            

υπολογιστικά φύλλα. Το Microsoft Excel αποτελεί μέρος του Microsoft Office.  

Το Microsoft Excel αποτέλεσε συνδετικό κρίκο των πινάκων της βάσης δεδομένων           

και του προγράμματος εξαγωγής στατιστικών στοιχείων spss το οποίο θα αναλυθεί σε            

επόμενη υποενότητα. Εκτός από αυτό, στο excel έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις           

των τύπων των δεδομένων των πινάκων, προκειμένου να είναι σε κατανοήσιμη           

μορφή από το spss καθώς και η εξαγωγή επίσης κάποιων στατιστικών στοιχείων που             

ήταν πολύ πιο εύκολο να γίνει σε αυτό. 

 

5.1.2 SPSS Statistics 

Το SPSS Statistics [20][21] είναι ένα πακέτο λογισμικού που χρησιμοποιείται για           

στατιστική ανάλυση. Δημιουργήθηκε από την εταιρία SPSS για πρώτη φορά το 1968            

και αποκτήθηκε από την IBM το 2009. Η ονομασία του προγράμματος προέρχεται            

από τα αρχικά (S=Statistical, P=Package, S=Social, S=Sciences)[22] δηλαδή        

στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες. Οι τρέχουσες εκδόσεις (2015)          

ονομάζονται επίσημα IBM SPSS Statistics. Άλλα συνηθισμένα προϊόντα της ίδιας          

οικογένειας είναι το IBM SPSS Data Collection  και το IBM SPSS Modeler.  

Για τη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε η έκδοση IBM SPSS Statistics 23. Τα            

στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή των στατιστικών         

στοιχείων που φαίνονται παρακάτω είναι η ανάλυση μεταβλητών ως προς τη           
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συχνότητα, το “cross tabulation” για ανάλυση στατιστικών στοιχείων συνδυαστικών         

μεταβλητών, καθώς και η σύγκριση του μέσου όρου δυο μεταβλητών. 

5.2 Στατιστικά  Δεδομένα 

Πίνακας : Γενικής Κατηγορίας Διαγωνισμών (Συχνότητα, Ποσοστά) 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Data Science 48 2.2 2.2 2.2 

Design 343 15.5 15.5 17.7 

Development 1817 82.3 82.3 100.0 

Total 2208 100.0 100.0   

 

 

 Pie-chart : Ποσοστά Διαγωνισμών Γενικής Κατηγορίας  

 

     Εικόνα 9: Ποσοστά Διαγωνισμών Γενικής Κατηγορίας 
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● Από την εικόνα 9 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τα ποσοστά            

διαγωνισμών γενικής κατηγορίας παρατηρούμε ότι οι διαγωνισμοί κατηγορίας        

ανάπτυξης λογισμικού (Development) αποτελούν την πλειονότητα των       

διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2016. Έπειτα ακολουθούν οι         

διαγωνισμοί σχεδίασης και τέλος το μικρότερο ποσοστό έχουν οι διαγωνισμοί          

που έχουν ως θέμα την επιστήμη. 

 

Πίνακας : Ειδικής Κατηγορίας Διαγωνισμών (Συχνότητα, Ποσοστά) 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Application Front-End  

Design 

21 1.0 1.0 1.0 

Architecture 28 1.3 1.3 2.2 

Assembly Competition 106 4.8 4.8 7.0 

Banners/Icons 1 .0 .0 7.1 

Bug Hunt 45 2.0 2.0 9.1 

Code 801 36.3 36.3 45.4 

Copilot Posting 2 .1 .1 45.5 

Design First2Finish 29 1.3 1.3 46.8 

First2Finish 711 32.2 32.2 79.0 

Idea Generation 9 .4 .4 79.4 

Logo Design 3 .1 .1 79.5 

Marathon Match 29 1.3 1.3 80.8 
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Print/Presentation 23 1.0 1.0 81.9 

Studio Other 1 .0 .0 81.9 

Test Suites 5 .2 .2 82.2 

UI Prototype  

Competition 

138 6.3 6.3 88.4 

Web Design 146 6.6 6.6 95.0 

Widget or Mobile Screen    

Design 

59 2.7 2.7 97.7 

Wireframes 51 2.3 2.3 100.0 

Total 2208 100.0 100.0   

 

Bar-graph : Ποσοστά Διαγωνισμών Ειδικής Κατηγορίας  

 

Εικόνα 10: Ποσοστά Διαγωνισμών Ειδικής Κατηγορίας 
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● Από την εικόνα 10 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τα ποσοστά των             

διαγωνισμών ειδικής κατηγορίας παρατηρούμε ότι οι ειδικές κατηγορίες        

“Code” και “First2Finish”, που ανήκουν στη γενική κατηγορία ανάπτυξης         

λογισμικού (Development), αποτελούν την πλειονότητα των διαγωνισμών       

ειδικής κατηγορίας. 

 

Πίνακας : Γενική Κατηγορία Διαγωνισμών  – Βραβεία (Μέσος Όρος) 

Report 

prize  

gen_type Mean N Std. Deviation 

Data Science .00000 48 .000000 

Design 55.23491 343 160.303644 

Development 196.88949 1814 267.554763 

Total 170.56830 2205 257.191324 

 

Bar-graph : Μέσοι Όροι Βραβείων Ανά Γενική Κατηγορία 

 

Εικόνα 11: Μέσοι όροι βραβείων ανά γενική κατηγορία 
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● Από την εικόνα 11 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους             

βραβείων ανα γενική κατηγορία, συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέσο όρο          

βραβείων τον έχουν οι διαγωνισμοί ανάπτυξης λογισμικού, έπειτα        

ακολουθούν οι σχεδιασμού και τέλος της επιστήμης οι οποίοι έχουν μηδενικό           

χρηματικό έπαθλο. 

 

Πίνακας : Ειδική Κατηγορία Διαγωνισμών  – Βραβεία (Μέσος Όρος) 

 

Report 

prize  

spec_type Mean N Std. Deviation 

Application Front-End  

Design 

37.57143 21 163.243085 

Architecture 208.54732 28 337.601144 

Assembly Competition 65.01203 106 184.208542 

Banners/Icons 800.00000 1 . 

Bug Hunt 272.60778 45 223.014389 

Code 242.75401 798 329.115662 

Copilot Posting 225.50000 2 317.490945 

Design First2Finish 246.55172 29 118.721639 

First2Finish 181.97384 711 186.071702 

Idea Generation 185.61944 9 276.697339 

Logo Design 1.05000 3 .086603 
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Marathon Match .00000 29 .000000 

Print/Presentation 255.29457 23 344.338750 

Studio Other 1.20000 1 . 

Test Suites 1.92000 5 .268328 

UI Prototype Competition 62.30348 138 171.881005 

Web Design 12.13048 146 84.356613 

Widget or Mobile Screen    

Design 

13.14195 59 81.039484 

Wireframes 2.22451 51 .389727 

Total 170.56830 2205 257.191324 

 

Bar-graph : Μέσοι Όροι Βραβείων Ανά Ειδική Κατηγορία 

 

Εικόνα 12: Μέσοι όροι βραβείων ανά ειδική κατηγορία 
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● Απο την εικόνα 12 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους             

βραβείων ανα ειδική κατηγορία συμπεραίνουμε ότι το μεγαλύτερο μέσο όρο          

βραβείων τον έχουν οι διαγωνισμοί “Banners/Icons”, οι οποίοι ανήκουν στη          

γενική κατηγορία σχεδίασης. Ο λόγος για τον οποίο οι διαγωνισμοί της           

γενικής κατηγορίας σχεδίασης δεν έχουν όπως είδαμε πριν το μεγαλύτερο          

μέσο όρο βραβείων στις γενικές κατηγορίες είναι επειδή υπάρχουν αρκετές          

ειδικές κατηγορίες διαγωνισμών που είναι υποκατηγορίες της σχεδίασης οι         

οποίες παρουσιάζουν πάρα πολύ μικρό μέσο όρο βραβείων. 

 

 

Πίνακας : Γενική Κατηγορία Διαγωνισμών – Αριθμός διαγωνιζομένων(Μέσος        

Όρος) 

 

Report 

reg_num  

gen_type Mean N Std. Deviation 

Data Science 70.65 48 46.091 

Design 39.00 343 17.756 

Development 28.40 1817 18.400 

Total 30.96 2208 20.552 
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Bar-graph : Μέσοι Όροι Αριθμού Διαγωνιζομένων Ανά Γενική Κατηγορία 

 

Εικόνα 13: Μέσοι όροι αριθμού διαγωνιζομένων ανά γενική κατηγορία 

● Από την εικόνα 13 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους 

αριθμού διαγωνιζομένων ανα γενική κατηγορία παρατηρούμε ότι τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι διαγωνισμοί οι οποίοι έχουν θέμα την 

επιστήμη, έπειτα οι διαγωνισμοί σχεδίασης και τέλος αυτοί με θέμα την 

ανάπτυξη λογισμικού. 

 

Πίνακας : Ειδική Κατηγορία Διαγωνισμών – Αριθμός διαγωνιζομένων(Μέσος        

Όρος) 

 

Report 

reg_num  

spec_type Mean N Std. Deviation 
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Application Front-End  

Design 

35.29 21 19.288 

Architecture 25.36 28 9.696 

Assembly Competition 29.20 106 11.888 

Banners/Icons 21.00 1 . 

Bug Hunt 22.09 45 10.178 

Code 35.21 801 20.942 

Copilot Posting 26.50 2 17.678 

Design First2Finish 17.97 29 8.744 

First2Finish 22.08 711 19.543 

Idea Generation 77.22 9 40.345 

Logo Design 45.00 3 17.436 

Marathon Match 54.21 29 40.640 

Print/Presentation 44.35 23 17.505 

Studio Other 21.00 1 . 

Test Suites 31.60 5 12.542 

UI Prototype Competition 32.66 138 12.006 

Web Design 40.45 146 13.745 

Widget or Mobile Screen    

Design 

42.83 59 17.506 

Wireframes 35.12 51 7.845 

Total 30.96 2208 20.552 
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Bar-graph : Μέσοι Όροι Αριθμού Διαγωνιζομένων Ανά Ειδική Κατηγορία 

 

Εικόνα 14: Μέσοι όροι αριθμού διαγωνιζομένων ανά ειδική κατηγορία 

 

● Από την εικόνα 14 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους 

αριθμού διαγωνιζομένων ανα ειδική κατηγορία παρατηρούμε ότι τη 

μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι διαγωνισμοί της ειδικής κατηγορίας “Idea 

Generation”. 

 

 

 

 

 

Πίνακας : Γενική Κατηγορία Διαγωνισμών – Αριθμός υποβολών(Μέσος Όρος) 

 

Report 

sub_num  

gen_type Mean N Std. Deviation 
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Data Science 8.25 48 5.625 

Design 9.50 343 9.638 

Development 3.41 1817 5.917 

Total 4.47 2208 7.003 

 

Bar-graph : Μέσοι Όροι Αριθμού Υποβολών Ανά Γενική Κατηγορία 

 

 

Εικόνα 15: Μέσοι όροι αριθμού διαγωνιζομένων ανά γενική κατηγορία 

 

● Από την εικόνα 15 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους 

αριθμού υποβολών ανά γενική κατηγορία παρατηρούμε ότι τις περισσότερες 

υποβολές  έχουν οι διαγωνισμοί σχεδίασης, έπειτα οι διαγωνισμοί με θέμα την 

επιστήμη και τελευταίοι οι διαγωνισμοί σχετιζόμενοι με την ανάπτυξη 

λογισμικού. 
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Πίνακας : Ειδική Κατηγορία Διαγωνισμών – Αριθμός υποβολών(Μέσος Όρος) 

 

Report 

sub_num  

spec_type Mean N Std. Deviation 

Application Front-End 
Design 

9.38 21 7.201 

Architecture 3.25 28 5.118 

Assembly Competition 2.41 106 2.074 

Banners/Icons 5.00 1 . 

Bug Hunt 4.69 45 2.627 

Code 3.54 801 7.860 

Copilot Posting 7.00 2 7.071 

Design First2Finish 5.17 29 2.660 

First2Finish 3.58 711 4.271 

Idea Generation 26.22 9 18.966 

Logo Design 21.00 3 11.533 

Marathon Match 7.72 29 5.098 

Print/Presentation 21.78 23 19.055 

Studio Other 7.00 1 . 

Test Suites 2.60 5 1.517 
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UI Prototype Competition 2.96 138 2.325 

Web Design 7.52 146 5.786 

Widget or Mobile Screen 
Design 

10.92 59 10.386 

Wireframes 7.04 51 2.615 

Total 4.47 2208 7.003 

 

Bar-graph : Μέσοι Όροι Αριθμού Υποβολών Ανά Γενική Κατηγορία 

 

 

Εικόνα 16: Μέσοι όροι αριθμού υποβολών ανά ειδική κατηγορία 

 

● Από την εικόνα 16 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τους μέσους όρους 

αριθμού υποβολών ανά ειδική κατηγορία παρατηρούμε ότι τις περισσότερες 

υποβολές έχουν οι διαγωνισμοί των ειδικών κατηγοριών : “Idea Generation”, 

“Print/Presentation”, “Logo Design”. 
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Πίνακας :  Αριθμός Διαγωνισμών Ανά Γενική Κατηγορία Ανά Μήνα 

 

gen_type DATE 

  JAN FEB MAR APR MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AU
G 

SEP OCT NO
V 

DE
C 

TO
T 

Data Science 3 4 6 1 4 9 10 0 1 3 4 3 48 

Design 34 22 28 41 45 35 25 21 22 26 27 17 343 

Development 109 108 173 228 208 178 140 142 143 125 137 126 1817 

Total 146 134 207 270 257 222 175 163 166 154 168 146 2208 

 

 

Bar-graph : Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Γενική Κατηγορία Ανά Μήνα 

 

Εικόνα 17: Ποσοστά διαγωνισμών ανά  γενική κατηγορία ανά μήνα 
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● Από την εικόνα 17 η οποία περιλαμβάνει το γράφημα με τα ποσοστά            

διαγωνισμών ανά γενική κατηγορία ανά μήνα παρατηρούμε ότι σε όλους τους           

μήνες οι διαγωνισμοί που είναι οι περισσότεροι με διαφορά είναι αυτοί που            

ασχολούνται με την ανάπτυξη λογισμικού. Έπειτα, ακολουθούν οι        

διαγωνισμοί σχεδίασης και τέλος οι λιγότεροι διαγωνισμοί είναι αυτοί που          

σχετίζονται με την επιστήμη.  

 

 

 

 

Πίνακας Αριθμού Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία Ανά Μήνα 

 

spec_type DATE 

  JAN FEB MA

R 

APR MA

Y 

JUN JUL AU

G 

SEP OCT NO

V 

DE

C 

TOT 

Application Front-End Design 1 2 1 1 1 3 2 1 1 0 5 3 21 

Architecture 1 3 5 3 3 0 1 4 1 4 1 2 28 

Assembly Competition 18 8 17 13 9 5 10 5 1 5 7 8 106 

Banners/Icons 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Bug Hunt 7 4 2 8 3 6 4 0 4 2 1 4 45 

Code 37 57 81 96 82 78 54 57 48 59 77 75 801 

Copilot Posting 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Design First2Finish 8 3 7 2 2 1 1 3 2 0 0 0 29 

First2Finish 38 27 48 89 107 80 62 64 77 42 44 33 711 

Idea Generation 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 9 

Logo Design 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Marathon Match 3 4 6 0 1 3 7 0 0 2 2 1 29 
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Print/Presentation 2 2 2 4 3 0 2 0 3 1 2 2 23 

Studio Other 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Test Suites 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5 

UI Prototype Competition 7 9 20 18 7 12 12 12 12 14 9 6 138 

Web Design 14 7 7 18 12 18 9 15 12 16 11 7 146 

Widget or Mobile Screen Design 4 4 11 10 7 8 6 2 1 2 4 0 59 

Wireframes 1 1 0 3 18 5 3 0 3 7 5 5 51 

Total 146 134 207 270 257 222 175 163 166 154 168 146 2208 

 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Ιανουάριο 

 

Εικόνα 18: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Ιανουάριο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Φεβρουάριο 

 

Εικόνα 19: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Φεβρουάριο 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Μάρτιο 

 

Εικόνα 20: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Μάρτιο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Απρίλιο 

 

Εικόνα 21: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Απρίλιο 

 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Μάιο 

 

      Εικόνα 22: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Μάιο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Ιούνιο 

 

       Εικόνα 23: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Ιούνιο 

 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Ιούλιο 

 

        Εικόνα 24: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Ιούλιο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Αύγουστο 

 

        Εικόνα 25: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα Αύγουστο 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Σεπτέμβριο 

 

 Εικόνα 26: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Σεπτέμβριο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Οκτώβριο 

 

Εικόνα 27: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Οκτώβριο 

Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Νοέμβριο 

 

Εικόνα 28: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Νοέμβριο 
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Bar-graph :  Ποσοστά Διαγωνισμών Ανά Ειδική Κατηγορία τον μήνα 

Δεκέμβριο 

 

Εικόνα 29: Ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία το μήνα 
Δεκέμβριο 

 

● Από τις παραπάνω εικόνες (18-29) οι οποίες περιλαμβάνουν τα γραφήματα με           

τα ποσοστά διαγωνισμών ανά ειδική κατηγορία ανά μήνα παρατηρούμε ότι σε           

όλους τους μήνες οι διαγωνισμοί που είναι οι περισσότεροι με διαφορά είναι            

οι διαγωνισμοί των ειδικών κατηγοριών “Code” και “First2Finish” οι οποίοι          

ανήκουν στους διαγωνισμούς ανάπτυξης λογισμικού. 
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Pie-chart :Μέσος όρος χρόνου υποβολής λύσης ανά γενική κατηγορία σε ημέρες 

 

 

Εικόνα 30: Μέσος όρος διάρκειας διαγωνισμών ανά γενική κατηγορία σε ημέρες 

 

 

● Από την εικόνα 30 η οποία περιλαμβάνει το μέσο όρο διάρκειας διαγωνισμών            

ανά γενική κατηγορία σε ημέρες παρατηρούμε ότι οι διαγωνισμοί οι οποίοι           

σχετίζονται με την επιστήμη διάρκουν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες          

κατηγορίες. Έπειτα, ακολουθούν οι διαγωνισμοί ανάπτυξης λογισμικού και        

τέλος οι διαγωνισμοί σχεδίασης. 
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Πίνακας με τους 10 διαγωνιζόμενους με τις περισσότερες νίκες 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid - 260 7.6 7.6 7.6 

vvvpig 77 2.2 2.2 9.8 

utkarshkukreti 73 2.1 2.1 11.9 

Standlove 63 1.8 1.8 13.7 

seriyvolk83 60 1.7 1.7 15.5 

iamtong 49 1.4 1.4 16.9 

Sky 47 1.4 1.4 18.3 

zsudraco 45 1.3 1.3 19.6 

johan92 44 1.3 1.3 20.9 

akinwale 40 1.2 1.2 22.0 

thomaskranitsas 39 1.1 1.1 23.2 

 

● Από τον παραπάνω πίνακα οι 3 πιο συχνοί νικητές των διαγωνισμών είναι οι :              

vvvpig, utkarshkukreti και Standlove. Αυτοί οι νικητές κέρδισαν απο το          

TopCoder όλο το 2016 τα παρακάτω χρηματικά έπαθλα αντίστοιχα: $39,910          

, $14,830 , $36,680. 

 

 

  

 

 

82 

Γεώργιος-Θεόδωρος Καλαμπόκης 



Ανάλυση δεδομένων από την πλατφόρμα TopCoder 

 

Pie-chart : Ποσοστά διαγωνισμών σχετικά με την περιγραφή τους 

 

Εικόνα 31: Ποσοστά διαγωνισμών σχετικά με την περιγραφή τους 

 

● Από την εικόνα 31 η οποία περιλαμβάνει τα ποσοστά των διαγωνισμών τα            

οποία σχετίζονται με το κατά πόσο καλή περιγραφή έιχαν παρατηρούμε ότι           

54% από αυτούς είχαν μέτρια περιγραφή και ότι το 46% από αυτούς είχαν             

πολύ καλή περιγραφή. 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει καταγραφή όλων των συμπερασμάτων της μελέτης από            

τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση όπως          

επίσης και της έρευνας που έγινε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας.  
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6.1 Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω στατιστικά αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι το TopCoder είναι          

μια online πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν ενεργά πάρα πολλά μέλη τα οποία            

ανάλογα με τις προτιμήσεις τους συμμετέχουν στους διαγωνισμούς που επιθυμούν          

προσφέροντας λύσεις σε διάφορα είδη προκλήσεων. 

Πιο συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι διαγωνισμοί που        

διαδραματίστηκαν το έτος 2016 είναι τύπου ανάπτυξης λογισμικού. 

΄Επειτα, παρ’ όλο που οι διαγωνισμοί ανάπτυξης λογισμικού διαθέτουν τα          

μεγαλύτερα χρηματικά έπαθλα, αποτελούν τη κατηγορία με τους λιγότερους         

συμμετέχοντες και τις λιγότερες υποβολές. Τους περισσότερους συμμετέχοντες τους         

έχουν οι διαγωνισμοί με θέμα την επιστήμη και έπειτα ακολουθούν οι διαγωνσιμοί            

της σχεδίασης. Το μεγαλύτερο αριθμό υποβολών έχουν οι διαγωνισμοί σχεδίασης,          

έπειτα οι σχετιζόμενοι με την επιστήμη και τελευταίοι αυτοί που σχετίζονται με την             

ανάπτυξη λογισμικού. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι παρ’ όλο που οι            

διαγωνισμοί σχετιζόμενοι με την επιστήμη δε διαθέτουν χρηματικά έπαθλα στους          

νικητές, σημαίνει ότι εκτός από άτομα που συμμετέχουν με σκοπό να κερδίσουν και             

να παραλάβουν χρηματικά έπαθλα, υπάρχουν και πολλά άλλα μέλη που δρουν           

εθελοντικά. 

Ο αριθμός των διαγωνισμών των γενικών κατηγοριών που διαδραματίζεται είναι          

σχετικά ίδιος κάθε μήνα, με τους διαγωνισμούς ανάπτυξης λογισμικού να είναι           

υπερβολικά περισσότεροι απο όλους τους υπόλοιπους. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι διαγωνισμοί γενικής κατηγορίας οι οποίοι σχετίζονται          

με την επιστήμη έχουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Ακολουθούν οι διαγωνισμοί           

ανάπτυξης λογισμικού και τέλος οι διαγωνισμοί σχεδίασης. 
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