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ElasticSearch

• Open-source μηχανή αναζήτησης

• Apache Lucene

• Υλοποιημένη σε java

• Cross-platform• Cross-platform

• Scalable  κατανεμημένη αρχιτεκτονική

• Σχεδιασμένη να δέχεται δεδομένα από οποιαδήποτε 
πηγή, να τα αναλύει και να τα ανακτά
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ElasticSearch

• Η επικοινωνία με τον server πραγματοποιείται μέσω 
ενός HTTP REST API
– <HTTP Verb> /<Index>/<Type>/<ID>

– curl –X <HTTP verb> <Node>:<Port>/<Index>/<Type>/<id>

– π.χ.– π.χ.

curl –X GET http://localhost:9200/employees/employer/112 

• Schema-less JSON έγγραφα

• Κατανεμημένη ευρετηρίαση, Replication, και Load
balanced querying 

• Ανάκτηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο
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Χαρακτηριστικά

• Highlighting

• Spelling Suggestions

• Facets (Group by)

• Query DSL• Query DSL
– δημιουργία queries με JSON

• Automatic shard replication, routing

• Master Election
– Re-election if Master Node fails 

• ...
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Βασικές έννοιες – Cluster

• Ένα cluster είναι μια συλλογή από συνδεδεμένους κόμβους-
nodes (servers)

• Αποτελείται από έναν ή περισσότερους  κόμβους, scalable

• Οι κόμβοι περιέχουν τα δεδομένα

• Ένα cluster παρέχει λειτουργίες ευρετηρίασης και ανάκτησης • Ένα cluster παρέχει λειτουργίες ευρετηρίασης και ανάκτησης 
σε όλους τους κόμβους

• Αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό όνομα
– default: elasticsearch
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Βασικές έννοιες – Node

• Ένας server μέρος ενός cluster

• Αποθηκεύει δεδομένα προς ανάκτηση
– αποθηκεύει όλα τα δεδομένα αν είναι ο μοναδικός κόμβος του cluster

ή μέρος των δεδομένων αν υπάρχουν πολλοί κόμβοι

• Συμμετέχει στις λειτουργίες ευρετηρίασης και ανάκτησης του • Συμμετέχει στις λειτουργίες ευρετηρίασης και ανάκτησης του 
cluster

• Αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό όνομα
– Universally Unique IDentifier (UUID) 

• Ένας κόμβος συνδέεται σε ένα cluster χρησιμοποιώντας το 
όνομά του cluster
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Βασικές έννοιες – Index

• Συλλογή από κείμενα που έχουν «κοινά χαρακτηριστικά» (πχ. 
κείμενα για ταινίες)

• Αναγνωρίζεται από ένα όνομα (όχι κεφαλαία)

• Λειτουργίες:
– ευρετηρίαση-δημιουργία, αναζήτηση, ενημέρωση, διαγραφή – ευρετηρίαση-δημιουργία, αναζήτηση, ενημέρωση, διαγραφή 

κειμένων

• Ένα cluster μπορεί να έχει πολλά ευρετήρια

• Apache Lucene library

7



Index

Document

Document

Field

Field

Field

Βασικές έννοιες – Document/Field

Document

Document

Field

Field

Field

Name Value



Type

• Ένα ευρετήριο μπορεί να περιέχει πολλά 
διαφορετικά types από documents, κάθε type
έχει το δικό του mapping
– πχ. ένα ευρετήριο για ταινίες μπορεί να 

αποτελείται από documents με type για movie, 
πχ. ένα ευρετήριο για ταινίες μπορεί να 
αποτελείται από documents με type για movie, 
και με type actors

• Η δυνατότητα αυτή έχει γίνει deprecated

• Τώρα μπορώ να έχω μόνο ένα type ανά 
ευρετήριο
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Βασικές έννοιες – Document/Field

• Το ευρετήριο είναι μια συλλογή από Documents 

• Ένα Document είναι η βασική μονάδα δεδομένων, η 
βασική οντότητα, που μπαίνει στο ευρετήριο

• Αναπαριστά ένα κείμενο της συλλογής

• Εκφράζεται σε JSON (client-side)• Εκφράζεται σε JSON (client-side)

• Προσθέτω στο ευρετήριο αντικείμενα Document και 
λαμβάνω αντικείμενα Document όταν εκτελώ ένα 
ερώτημα

• Ακολουθία από πεδία (Field): ζευγάρια key/value
– ένα value μπορεί να είναι string, date, number, κλπ.
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Βασικές έννοιες – Shards

• Ένα ευρετήριο χωρίζεται σε πολλαπλά τμήματα που 
ονομάζονται shards
– χρήσιμο όταν το ευρετήριο περιέχει δεδομένα που δεν χωρούν 

σε έναν κόμβο

• Ένα shard είναι ένα ολοκληρωμένο, πλήρως λειτουργικό 
και ανεξάρτητο Lucene ευρετήριοκαι ανεξάρτητο Lucene ευρετήριο
– αποθηκεύεται σε οποιονδήποτε κόμβο του cluster

• Το πλήθος των shards προσδιορίζεται κατά τη 
δημιουργία του ευρετηρίου

• Οριζόντια κλιμάκωση του όγκου των δεδομένων
• Κατανομή και παραλληλισμός των λειτουργιών σε όλα 

τα shards
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Βασικές έννοιες – Replicas

• Μία replica είναι ένα αντίγραφο ενός shard

• Εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα σε περίπτωση 
αποτυχίας ενός shard ή ενός κόμβου

– μία replica δεν τοποθετείται ποτέ στον ίδιο κόμβο με το – μία replica δεν τοποθετείται ποτέ στον ίδιο κόμβο με το 
αρχικό shard

• Κλιμάκωση της λειτουργίας της αναζήτησης, τα 
ερωτήματα μπορούν να εκτελούνται παράλληλα σε 
όλα τα replicas

• Default: 5 shards και 1 replica ανά ευρετήριο
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Εγκατάσταση ElasticSearch

• https://www.elastic.co/downloads/elasticsearch

• Αρχείο για WINDOWS (.zip)

• Αποσυμπίεσε αρχείο

• Εκτέλεσε 
– bin\elasticsearch.bat– bin\elasticsearch.bat

• Εκτέλεσε 
– curl http://localhost:9200/ μεPowerShell ή

– Invoke-RestMethod http://localhost:9200 μεPowerShell ή

– σε browser http://localhost:9200/

• Java 8+
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14

δημιουργήθηκε ένας κόμβος με όνομα 
uyRZfUA και ανακηρύχθηκε master σε 
ένα cluster
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πρόσβαση από συγκεκριμένη 
http διεύθυνση και port



Εγκατάσταση Kibana

• https://www.elastic.co/downloads/kibana

• Αρχείο για WINDOWS (.zip)

• Αποσυμπίεσε αρχείο

• Άνοιξε το config/kibana.yml σε έναν editor• Άνοιξε το config/kibana.yml σε έναν editor

– αφαίρεσε τα σχόλια από τη γραμμή elasticsearch.hosts

• Εκτέλεσε 

– bin\kibana.bat

• Εκτέλεσε 

– σε browser http://localhost:5601/
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Εγκατάσταση cURL

• open source command-line εργαλείο και βιβλιοθήκη

• χρησιμοποιείται σε Windows και Unix

• παρέχει επικοινωνία ανάμεσα σε web interfaces.

• επικοινωνία με την ElasticSearchεπικοινωνία με την ElasticSearch

• official site:
– https://curl.haxx.se/

• τοποθετήστε το curl.exe στο φάκελο 
C:\Windows\System32
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ElasticSearch APIs

• HTTP RESTful Api

• Java Api

• Clients

– perl, python, php, ruby, .net, κλπ.– perl, python, php, ruby, .net, κλπ.
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ElasticSearch

HTTP REST API
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REST API – Γενικά

• REST: Representational State Transfer 
• Αρχιτεκτονική δικτυακών υπηρεσιών

• Ένα σύνολο από αρχές σχεδίασης μιας δικτυακής 
υπηρεσίας που επικεντρώνει στους πόρους (π.χυπηρεσίας που επικεντρώνει στους πόρους (π.χ
δεδομένα) ενός συστήματος. 

• Η μεταβολή της κατάστασης (ενέργεια επί) των πόρων 
του συστήματος περιγράφεται και μεταφέρεται στο 
σύστημα μέσω του πρωτοκόλλου HTTP από 
διάφορους clients (ανεξαρτήτως της γλώσσας στην 
οποία έχουν υλοποιηθεί)
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REST API – Γενικά

• Αποκλειστική χρήση HTTP αιτημάτων/μεθόδων για την 
επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο της δικτυακής 
υπηρεσίας

• Client – Server επικοινωνία

• Η βασική αρχή σχεδίασης του REST είναι η ένα-προς-ένα • Η βασική αρχή σχεδίασης του REST είναι η ένα-προς-ένα 
αντιστοίχιση μεταξύ των λειτουργιών CRUD (create, read, 
update, delete) και HTTP μεθόδων:
– δημιουργία δεδομένων στον server  POST

– ανάκτηση δεδομένων  GET

– ενημέρωση δεδομένων  PUT

– διαγραφή δεδομένων  DELETE

• Μεταφορά δεδομένων από το URL
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REST API – Γενικά

• Stateless

– οποιαδήποτε κλήση σε μια υπηρεσία REST δε θα πρέπει 
να αναφέρεται σε άλλη προγενέστερη κλήση. Όλες οι 
κλήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες.

– το HTTP αίτημα (header και body) πρέπει να περιέχει όλη – το HTTP αίτημα (header και body) πρέπει να περιέχει όλη 
την πληροφορία (action, parameters, context,...) που είναι 
απαραίτητη από τον server για την παραγωγή μιας 
απόκρισης στο αίτημα αυτό. 

• Μεταφορά δεδομένα μεταξύ client/server μέσω 
XML, JSON ή και των δύο

– οι συνηθισμένοι τύποι μορφοποίησης δεδομένων στις 
REST υπηρεσίες είναι η JSON και η XML
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Elastic Search REST API

• Έλεγχος υγείας, κατάστασης, και στατιστικών του 
cluster, των κόμβων και του ευρετηρίου

• Διαχείριση του cluster, των κόμβων και του 
ευρετηρίου ευρετηρίου 

• Εκτέλεση των λειτουργιών CRUD (create, read, 
update, delete) στο ευρετήριο

• Εκτέλεση της λειτουργίας αναζήτησης στο ευρετήριο

• Εκτέλεση λειτουργιών προηγμένης αναζήτησης, 
όπως paging, sorting, filtering, scripting, 
aggregations, και πολλά άλλα
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Παράδειγμα: έλεγχος υγείας cluster

• GET /_cat/health?v
• curl -X GET "localhost:9200/_cat/health?v“

• Health: Yellow - all data is available but some 
replicas are not yet allocated (cluster is fully 
functional)
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Δημιουργία ευρετηρίου

• Δεδομένα: 

{ 

"title": "The Godfather", 

"director": "Francis Ford Coppola", 

"year": 1972 

}

• Θέλω να φτιάξω ένα ευρετήριο για ταινίες

– Index name: movies

– Type name: movie
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PUT /movies?pretty
GET /_cat/indices?v

curl -X PUT "localhost:9200/movies?pretty"
curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v"



Δημιουργία ευρετηρίου

• Η ES απαντά με ένα json object
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Ευρετηρίαση Document

• Θα προσθέσω ένα document στο ευρετήριο με id 1

PUT /movies/movie/1
{    "title": "The Godfather",

"director": "Francis Ford Coppola",
"year": 1972

}
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curl -XPUT "http://localhost:9200/movies/movie/1" -H 'Content-Type: application/json'  -d ' 
{ 

"title": "The Godfather", 
"director": "Francis Ford Coppola", 
"year": 1972 

}' 

}



Ευρετηρίαση Document

• Η ES απαντά με πληροφορίες για τη διαδικασία της 
ευρετηρίασης του document, πχ. αν ήταν 
επιτυχημένη, το id του document, κα.

29



Ανάκτηση Document από το ID

• Όταν θέλω να ανακτήσω ένα μόνο document για το 
οποίο γνωρίζω το ID του δεν κάνω search αλλά GET

• Ας ανακτήσουμε το document με id 1 από το 
ευρετήριο moviesευρετήριο movies
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GET movies/movie/1 ?pretty

curl -X GET localhost:9200/ movies/movie/1?pretty



Ενημέρωση Document

• Θα αλλάξω την τιμή του year στο ίδιο document

PUT /movies/movie/1
{    "title": "The Godfather",

"director": "Francis Ford Coppola",
"year": 1973

}
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}



Ενημέρωση Document

• Θα προσθέσω ένα ακόμη ζευγάρι key/value

PUT /movies/movie/1
{    "title": "The Godfather",

"director": "Francis Ford Coppola",
"year": 1972,
"genres": ["Crime", "Drama"]
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curl -XPUT "http://localhost:9200/movies/movie/1" -H 'Content-Type: application/json'  -d ' 
{ 

"title": "The Godfather", 
"director": "Francis Ford Coppola", 
"year": 1972,
"genres": ["Crime", "Drama"]

}' 

"genres": ["Crime", "Drama"]
}



Ενημέρωση Document

• Το version δείχνει πόσες φορές έχει ενημερωθεί ένα 
document

• Concurrency control: ζητάω από την ES να ενημερώσει ένα 
document μόνο αν η version είναι μεγαλύτερη από αυτή του 
ευρετηρίουευρετηρίου
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Διαγραφή document

• Γίνεται με το id του document

DELETE /movies/movie/1

curl -XDELETE "http://localhost:9200/movies/movie/1" -d''

• Αν πάω να το ανακτήσω επιβεβαιώνεται η διαγραφή 
του
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Ευρετηρίαση πολλών δεδομένων

• Από αρχείο (movies.json) της μορφής

{"index":{"_id":"1"}}

{"title":"The Godfather","director":"Francis Ford Coppola","year": 1972,"genres":["Crime", "Drama"]}

{"index":{"_id":"2"}}

{"title": "Lawrence of Arabia","director": "David Lean","year": 1962,"genres": ["Adventure", "Biography", "Drama"]}

……

35

curl -H "Content-Type: application/json" –XPOST 
"localhost:9200/movies/movie/_bulk?pretty&refresh" --data-binary “@movies.json" 

curl "localhost:9200/_cat/indices?v"



Batch processing

POST /movies/movie/ _bulk?pretty
{"index":{"_id":"1"}}
{"title":"The Godfather","director":"Francis Ford Coppola","year": 1972,"genres":["Crime", "Drama"]}
{"index":{"_id":"2"}}
{"title": "Lawrence of Arabia","director": "David Lean","year": 1962,"genres": ["Adventure", "Biography", "Drama"]}
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curl -X POST "localhost:9200/movies/movie/_bulk?pretty" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{"index":{"_id":"1"}}
{"title":"The Godfather","director":"Francis Ford Coppola","year": 1972,"genres":["Crime", "Drama"]}
{"index":{"_id":"2"}}
{"title": "Lawrence of Arabia","director": "David Lean","year": 1962,"genres": ["Adventure", "Biography", "Drama"]} '



Αναζήτηση

• Αιτήματα της μορφής: 
– POST <index>/<type>/_search
– <index> και <type> προαιρετικά

• Αναζήτηση σε όλα τα ευρετήρια και όλα τα types
– http://localhost:9200/_search– http://localhost:9200/_search

• Αναζήτηση σε όλα τα types του ευρετηρίου movies
– http://localhost:9200/movies/_search

• Αναζήτηση αποκλειστικά για documents με type movie στο 
ευρετήριο movies
– http://localhost:9200/movies/movie/_search 

• Επιστρέφουν όλα τα documents που υπάρχουν στο ευρετήριο 
movies
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Αναζήτηση
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Query DSL

• Το Query DSL (Domain Specific Language) είναι μια 
γλώσσα βασισμένη σε JSON για να εκφράζω queries
και filters

• { "query": { "query": 

{ 

//Query DSL here } 

}
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Query string query

POST /_search
{ 

"query“: { 
"query_string“: { 

"query": "kill" 
}

} 
}
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}

curl -XPOST "http://localhost:9200/_search" -d' 
{ 

"query“: { 
"query_string“: { 

"query": "kill" 
}

} 
}'



πληροφορίες για την 
εκτέλεση του request

Object με πληροφορίες για τα 
αποτελέσματα της αναζήτησης

πλήθος documents που 
επεστράφησαν ως σχετικά

πίνακας με τα hits

μεταδεδομένα για το hit

το document που 
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το document που 
παρήγαγε το hit

το δεύτερο hit



Αναζήτηση σε fields

POST /_search
{ 

"query“: { 
"query_string“: { 

"query": "ford", 
"fields": ["title"]

}
} 
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} 
}

curl -XPOST "http://localhost:9200/_search" -d' 
{ 

"query“: { 
"query_string“: { 

"query": "ford", 
"fields": ["title"]

}
} 

}'



Filtering queries

GET /_search
{
"query": { 

"bool": { 
"must": [

{ "match": { "title": "drama" }}
],
"filter": [ 

43

"filter": [ 
{ "range": { "year": { "gte": "1960" }}} 

]
}

}
}



Filtering queries

curl -XGET "http://localhost:9200/_search" -H 'Content-Type: application/json' -d'
{
"query": { 

"bool": { 
"must": [

{ "match": { "title": "drama" }}
],
"filter": [ 
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"filter": [ 
{ "range": { "year": { "gte": "1960" }}} 

]
}

}
}'



Διαγραφή ευρετηρίου

• DELETE /movies?pretty

• GET /_cat/indices?v

• curl -X DELETE "localhost:9200/movies?pretty"• curl -X DELETE "localhost:9200/movies?pretty"

• curl -X GET "localhost:9200/_cat/indices?v"
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REST access pattern

• API εντολές:
– PUT /movies
– PUT /movies /movie/1 

{ 
….

} } 
– GET /movies /movie/1
– DELETE /movies/movie/1
– DELETE /movies

• Access pattern:
– <HTTP Verb> /<Index>/<Type>/<ID>
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Java REST Client

• Official ElasticSearch Rest API Client
– https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/client/java-

rest/current/index.html
– https://www.brightmarbles.io/news/blog-posts/a-quick-guide-to-

elasticsearch-java-clients-part-3/

• JEST
– https://www.brightmarbles.io/news/blog-posts/quick-guide-to-– https://www.brightmarbles.io/news/blog-posts/quick-guide-to-

elasticsearch-java-clients-part-1/

• Spring 
– https://www.brightmarbles.io/news/blog-posts/quick-guide-to-

elasticsearch-java-clients-part-2/

– https://qbox.io/blog/rest-calls-new-java-elasticsearch-client-tutorial
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Python Client

• https://elasticsearch-py.readthedocs.io/en/master/
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