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Περίληψη 

 

Οι εφαρμογές ιστού αποτελούν πλέον σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία μιας 

σύγχρονης επιχείρησης, αφού της επιτρέπουν να πραγματοποιήσει τις εσωτερικές και 

εξωτερικές λειτουργίες της με πιο αποδοτικό τρόπο. Η ραγδαία ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και του internet επιτρέπει την χρήση τους από οποιοδήποτε σημείο, 

ακόμα και από το κινητό τηλέφωνο, μέσω ενός απλού περιηγητή διαδικτύου. Οι 

τεχνολογίες ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών συνεχώς εμπλουτίζονται με νέες 

δυνατότητες και ανανεωμένες εκδόσεις. Αυτές παρέχουν ευκολία στην ανάπτυξη 

εφαρμογών και νεότερα εργαλεία, που μειώνουν το μέγεθος και αυξάνουν την 

ταχύτητα τους. Οι τεχνολογίες στις οποίες εστιάζει η παρούσα εργασία είναι η 

HTML5, το CSS3 και η JavaScript, οι οποίες αποτελούν τις σημαντικότερες 

τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό. Η συγκεκριμένη εργασία 

δοκιμάζει και αξιολογεί εργαλεία, που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρμογών για επιχειρήσεις ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης τους 

στους σύγχρονους περιηγητές. Για να το επιτύχει αυτό, αναπτύχθηκαν δυο 

πρωτότυπες διαδικτυακές επιχειρηματικές εφαρμογές με την χρήση δυο 

διαφορετικών εκδόσεων των τεχνολογιών αυτών, καθώς επίσης και κώδικας που 

ελέγχει την απόδοση τους στον περιηγητή. Οι εφαρμογές δοκιμάστηκαν και 

αξιολογήθηκαν ως προς την ταχύτητα εκτέλεσης τους. Τα αποτελέσματα 

αναδεικνύουν την νεότερη έκδοση της HTML ως καλύτερο εργαλείο για την 

ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου ως προς την ταχύτητα φόρτωσης και εκτέλεσης της 

στον περιηγητή. 
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Abstract 

 

Web applications play an important factor of the success of a modern enterprise, 

allowing it to carry out its internal and external operations in a more efficient way. 

The rapid development of technology and the internet allows them to be used from 

different devices, even from the mobile phone, through a simple internet browser. 

Application development technologies are continually being enriched with new 

features and refreshed versions. These provide ease of application development and 

newer tools that reduce application size and speed. This project focuses on HTML5, 

CSS3 and JavaScript, which are the world's most important application development 

technologies. Its aim is to test and evaluate tools used to develop web applications for 

businesses in terms of execution speed on modern browsers. To achieve this, two 

original online business applications have been developed using two different 

versions of these technologies as well as code that monitors their execution 

performance on the browser. Applications were tested and evaluated for their 

execution speed. The results highlight the newer version of HTML as the best tool for 

developing web applications in terms of loading speed and execution at the browser.  
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Στις μέρες μας, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εφαρμογές ιστού είτε για να 

εκτελέσουν τις εσωτερικές λειτουργίες τους είτε για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες 

τους. Η σημασία τους για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι πλέον πολύ μεγάλη, 

καθώς η  χρήση τους αποτελεί επιχειρηματικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση που 

τις αξιοποιεί σωστά. Για να επιτύχουν όμως τη χρήση των διαδικτυακών εφαρμογών, 

οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν λειτουργικές και γρήγορες εφαρμογές, 

ικανοποιώντας έτσι το  κοινό που στοχεύουν να εξυπηρετήσουν. Όσον αφορά τη 

λειτουργικότητα της εφαρμογής, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή διευκολύνει τον 

χρήστη αυξάνοντας τη διάθεσή του για να τη χρησιμοποιήσει ξανά. Το ίδιο 

παρατηρείται και στην περίπτωση της ταχύτητας της εφαρμογής. Αυτό συμβαίνει 

γιατί μια πιο γρήγορη εφαρμογή είναι πιο εύκολη στη χρήση και στην περίπτωση που 

ο χρήστης είναι πελάτης, αυξάνει το ενδιαφέρον για να συνεχίσει τη χρήση της. Για 

αυτό τον λόγο, η απόδοση των διαδικτυακών επιχειρηματικών εφαρμογών και πιο 

συγκεκριμένα η ταχύτητα φόρτωσης και εκτέλεσης τους στον περιηγητή έχει 

αποτελέσει αντικείμενο ερευνών. Σημαντικό ρόλο βέβαια στην ταχύτητα φόρτωσης 

και εκτέλεσης μιας εφαρμογής ιστού παίζει η τεχνολογία ανάπτυξής της. Για την 

ανάπτυξη κάθε διαδικτυακής εφαρμογής υπάρχει μια πληθώρα από ευέλικτα εργαλεία 

, τεχνικές και γλώσσες προγραμματισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

μόνες τους ή σε συνδυασμό για να βοηθήσουν στην επίτευξη του καλύτερου 

αποτελέσματος. Το ερώτημα λοιπόν, που δημιουργείται είναι ποιος συνδυασμός των 

τεχνολογιών αυτών επιτρέπει την ταχύτερη εκτέλεση και φόρτωση της σελίδας στον 

περιηγητή διαδικτύου. Στόχος, λοιπόν, αυτής της εργασίας είναι η απάντηση του 

ανωτέρω ερωτήματος, δηλαδή η ανεύρεση του συνδυασμού τεχνολογιών, που θα 

επιτρέψουν την ταχύτερη φόρτωση της εφαρμογής στον περιηγητή του χρήστη 

καθιστώντας την εφαρμογή πιο γρήγορη και άρα πιο ικανοποιητική στη χρήση. 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να δοκιμάσει και να αξιολογήσει 

τεχνολογίες συγγραφής επιχειρηματικών εφαρμογών ιστού και πιο συγκεκριμένα, της 

HTML5, του CSS3 και της JavaScript. Ουσιαστικά, επιχειρείται  ο έλεγχος δύο 

διαφορετικών εκδόσεων των τεχνολογιών αυτών, συγκρίνοντας και αξιολογώντας τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν. Έτσι, μπορεί να επιλεχθεί η βέλτιστη τεχνολογία 
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ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών που επιτρέπει τις σελίδες να φορτώνουν και να 

εκτελούνται πιο γρήγορα στον περιηγητή. 
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν μελέτες επιστημόνων και επιστημονικών 

ομάδων, που αναφέρονται στη δοκιμή και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών και 

συγκεκριμένα εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί μέσω της γλώσσας σήμανσης 

HTML5, της γλώσσας φύλλων στυλ CSS3 και της γλώσσας προγραμματισμού 

JavaScript για χρήση σε επιχειρήσεις. Πριν όμως από αυτό, θα ήταν δόκιμο να 

αναλύσουμε τον ρόλο που παίζουν οι εφαρμογές ιστού στη λειτουργία των 

σύγχρονων επιχειρήσεων και τη σημασία της απόδοσής τους. 

 

2.1 ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ 

 

Είναι κοινά παραδεκτό, πως η σημασία των εφαρμογών ιστού αυξάνεται και η 

παρουσία τους τείνει να αποτελέσει βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για κάθε 

σύγχρονη επιχείρηση. Χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές ιστού, οι επιχειρήσεις 

μπορούν πλέον να αναπτυχθούν ,να απλουστεύσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και 

να επιτύχουν τους στόχους τους πολύ πιο γρήγορα. Χρησιμοποιώντας αυτές τις 

εφαρμογές μπορούν να επικοινωνήσουν αποδοτικότερα και να  απευθυνθούν σε 

μεγαλύτερο κοινό με πιο άμεσο τρόπο σε σχέση με παλιότερα. Η δυνατότητα 

πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα μιας επιχείρησης με τη χρήση 

smartphones έχει γίνει πλέον πολύ σημαντική (Gerald Quirchmayer, Josef Basl, Ilsun 

You, Lida Xu, Edgar Weippl (2012)) και για αυτό τον λόγο οι διαδικτυακές 

εφαρμογές είναι απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε. 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Ted Gary (1975) μια επιχειρηματική εφαρμογή είναι η 

χρήση του υπολογιστή για τη συγκέντρωση, τον χειρισμό και τη χρήση πληροφοριών 

με λογιστική σημασία. Ο όρος επιχειρηματική εφαρμογή πλέον όμως έχει αποκτήσει 

πολύ ευρύτερη έννοια και αναφέρεται σε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι σημαντική για 

τη λειτουργία μιας επιχείρησής (Microsoft Library(2017)). Ένας πιο τεκμηριωμένος 

ορισμός για τις επιχειρησιακές εφαρμογές διατυπώνεται από τους 

Laudon&Laudon(2009) που αναφέρουν, πως αυτοματοποιούν τις διεργασίες που 

εκτείνονται σε περισσότερους από έναν λειτουργικούς τομείς και επίπεδα του 
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οργανισμού και μπορεί να επεκτείνονται και έξω από τα όριά του. Αποτελούν επίσης 

μέρος του λογισμικού ενός πληροφοριακού συστήματος μιας επιχείρησης και ως 

τέτοιο έχουν στόχο τη  διεκπεραίωση , την παρακολούθηση και τον έλεγχο των 

λειτουργιών της, τη λήψη αποφάσεων και τη συνεργασία και επικοινωνία των μελών 

της (Laudon&Laudon( 2009)). 

 

 Ο όρος διαδικτυακή εφαρμογή (web application) ή εφαρμογή ιστού περιλαμβάνει 

κάθε εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στους χρήστες της μέσω του διαδικτύου 

(Internet) ή του ενδοδικτύου (Intranet) μιας εταιρίας και ο χρήστης χρησιμοποιεί 

μόνο τον περιηγητή του για να την χρησιμοποιήσει(Wikipedia(2017)) . Οι 

διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν υποκατηγορία των εφαρμογών λογισμικού και 

διακρίνονται από τις τοπικές εφαρμογές ως προς τον τόπο εκτέλεσης τους. Η 

ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ξεκίνησε με τοπικές εφαρμογές, οι οποίες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε αυτόνομους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή 

να εκτελούνται σε έναν υπολογιστή και να μοιράζονται μέσω ενός τοπικού δικτύου. 

Ωστόσο, με την εμφάνιση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, η 

ανάπτυξη εφαρμογών ιστού απέκτησε μεγάλη σημασία. Ένας από τους λόγους της 

επιτυχίας των διαδικτυακών εφαρμογών σε σχέση με  τις τοπικές εφαρμογές είναι η 

δυνατότητα δημοσίευσης μιας έκδοσης, χωρίς να πρέπει να διανέμεται και να 

εγκαθίσταται μια νέα έκδοση στον πελάτη (Mehdi Jazayeri(2007)). Άλλοι λόγοι που 

καθιστούν τις διαδικτυακές εφαρμογές πιο ελκυστική λύση έναντι των τοπικών 

εφαρμογών είναι η δυνατότητα πρόσβασης από οποιαδήποτε συσκευή, χωρίς την 

απαίτηση εγκατάστασης κάποιου λογισμικού μόνο με την χρήση του περιηγητή 

διαδικτύου και ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί αυτή. 

Ακόμη, γίνεται δυνατή η χρήση της εφαρμογής ανεξάρτητα από την τοποθεσία χωρίς 

να καταναλώνονται ιδιαίτερα μεγάλοι πόροι του επεξεργαστή και χώρος συστήματος 

του χρήστη. Από την άλλη , αδυναμία των διαδικτυακών εφαρμογών αποτελεί η 

ανάγκη για σύνδεση στο Internet, που είναι προαπαιτούμενο για την πλήρη 

λειτουργιά τους ,όπως επίσης και η πιθανή ασυμβατότητα κάποιων στοιχείων τους με 

μελλοντικές εκδόσεις του περιηγητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης. 

 

Η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για επιχειρήσεις περιλαμβάνει τη δημιουργία 

εφαρμογών για κάθε εργασία εσωτερική ή εξωτερική που εκτελείται στα πλαίσια 

λειτουργίας της (Nitin Soni(2014)). Οι διαδικτυακές επιχειρηματικές εφαρμογές 
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απαιτούν συγκεκριμένες ροές εργασίας (workflows), που συνήθως εντάσσονται σε 

κάποια εσωτερικά συστήματα δεδομένων και διαδικασιών(Yakov Fain,Victor 

Rasputnis,Anatole Tartakovsky,Viktor Gamov (2014)). Με την ανάπτυξη μιας 

διαδικτυακής εφαρμογής μια επιχείρηση μπορεί να αυτοματοποιήσει κάποιες 

επιχειρηματικές της διαδικασίες ή ακόμη και να τις αλλάξει , ιδιαίτερα αν αυτή 

αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πληροφοριακού συστήματος. Μπορεί ακόμη να τις 

χρησιμοποιήσει για να πάρει περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον της , να 

επικοινωνήσει με τους πελάτες και συνεργάτες της, αλλά ακόμα και να βελτιώσει τα 

παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες της. 

 

2.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ 

 

Με την όλο και αυξανόμενη χρήση εφαρμογών ιστού στην σύγχρονη ζωή και τις 

επιχειρήσεις, η αξιολόγηση της απόδοσης τους έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία και 

για αυτό το λόγο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Η διαχείριση 

απόδοσης εφαρμογών αποτελεί πλέον κορυφαία προτεραιότητα για πολλούς 

οργανισμούς πληροφορικής. Η δημιουργία εφαρμογών υψηλών επιδόσεων δεν 

αποτελεί όμως στόχο από μόνη της. Ο λόγος που η απόδοση των εφαρμογών είναι 

τόσο σημαντική είναι, γιατί επηρεάζει την επίτευξη των αντικειμενικών στόχων των 

σύγχρονων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα όμως, η απόδοση μιας επιχειρηματικής 

εφαρμογής επηρεάζει την εμπειρία του τελικού χρήστη είτε αυτός είναι τελικός 

καταναλωτής που εκτελεί συναλλαγές με την χρήση εφαρμογών ιστού είτε είναι 

εργαζόμενος που αλληλεπιδρά με τους πελάτες. Όπως αναφέρουν οι Michael 

Butkiewicz, Harsha V. Madhyastha, Vyas Sekar (2011), η καλή απόδοση μιας 

εφαρμογής ιστού αντικατοπτρίζεται στην ταχύτητα φόρτωσης της κάθε σελίδας που 

παρουσιάζεται στον περιηγητή του χρήστη, καθώς επίσης και στο πόσο συνεπής είναι 

αυτή. Για αυτό το λόγο η ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας αποτελεί πολύ 

σημαντικό δείκτη, που χρησιμοποιείται από τους δημιουργούς εφαρμογών ιστού για 

να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το προϊόν τους. Ο χρόνος φόρτωσης σελίδας 

αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς της ποιότητας για τις εφαρμογές ιστού και 

επηρεάζει άμεσα την εμπειρία των χρηστών. Τα πειράματα του Ramakrishnan 

Rajamony και Mootaz Elnozahy  (2001)  δείχνουν ότι μια καθυστέρηση τόσο μικρή 
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όσο εκατό χιλιοστά του δευτερολέπτου μπορεί να δημιουργήσει μια  κακή εμπειρία 

χρήστη .Επιπλέον,  καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο μέγιστος χρόνος αναμονής 

των επισκεπτών ενός ιστότοπου είναι περίπου δύο δευτερόλεπτα και σε περίπτωση 

που αργήσει παραπάνω από αυτό θα δημιουργηθεί  μια αρνητική εντύπωση για τον 

ιστότοπο και τη γενικότερη ιδέα για την επιχείρηση, πράγμα που μπορεί να ωθήσει 

τον επισκέπτη στο να αφήσει την ιστοσελίδα για πάντα. Επιπρόσθετα, ο χρόνος 

φόρτωσης της ιστοσελίδας αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη απόδοσης που πολλές 

τεχνικές και τεχνολογίες έχουν στόχο να μειώσουν (Xiao Sophia Wang, Aruna 

Balasubramanian, Arvind Krishnamurthy, and David Wetherall(2013)). Επομένως, 

χρησιμοποιούμε τον χρόνο φόρτωσης της σελίδας για να αξιολογήσουμε την 

απόδοση μιας ιστοσελίδας και την εμπειρία από πλευράς πελάτη. 

 

 

2.3 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Η απόδοση μιας διαδικτυακής εφαρμογής βεβαίως εξαρτάται και από την τεχνολογία 

ανάπτυξής της. Ανάλογα, λοιπόν, με τη γλώσσα που έχει δημιουργηθεί επηρεάζεται 

και η ταχύτητα με την οποία εκτελείται και παρουσιάζεται στον περιηγητή του 

χρήστη. Στο πείραμα του Zhang Hushi(2012) φαίνεται, ότι η τεχνολογία ανάπτυξης 

μιας ιστοσελίδας επηρεάζει την ταχύτητα φόρτωσής της στον περιηγητή. Η 

ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με τη χρήση της HTML5 εμφανίστηκε πιο γρήγορα 

στους περιηγητές διαδικτύου σε σχέση με αυτήν που αναπτύχθηκε με τη χρήση της 

HTML4. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η σελίδα της φόρμας, που δημιουργήθηκε με 

τη χρήση της HTML5. Σε αυτήν  χρησιμοποιήθηκαν ιδιότητες της νεότερης αυτής 

έκδοσης της γλώσσας HTML και στην προσπάθεια του να επιτύχει την ίδια 

λειτουργικότητα στην έκδοση της HTML4 , έκανε χρήση της JavaScript.Τα 

αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η σελίδα, που γράφτηκε με τη νεότερη έκδοση της 

γλώσσας και χωρίς καθόλου τη χρήση της Javascript, φόρτωσε δέκα φορές πιο 

γρήγορα στον περιηγητή. Βεβαίως, αυτά τα αποτελέσματα αφορούν στατικές 

ιστοσελίδες και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλούν τις επιδόσεις μιας δυναμικής 

ιστοσελίδας ή μιας διαδικτυακής εφαρμογής, που αποτελείται από πιο σύνθετο 

κώδικα και κάνει χρήση και άλλων τεχνολογιών, όπως χρήση μια βάσης δεδομένων ή 
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τεχνολογίες που εκτελούνται στον διακομιστή με τη χρήση του CGI (Common 

Gateway Interface). 

 

2.4 ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ 

 

Μέχρι σήμερα, στα πλαίσια αξιολόγησης ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών 

έχουν γίνει μελέτες για τον χρόνο φόρτωσης χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία και 

τεχνικές. 

 Πολύ συχνά έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, όπως και στο Network Performance 

of HTML5 Web Application in Smartphone (Saroj Sharan Regmi ,Suyog Man Singh 

Adhikari (2011)),  το Date object της Javascript για τη μέτρηση του χρόνου 

απόκρισης της εφαρμογής. Πιο συγκεκριμένα, ζητώντας από το Date object της 

Javascript το timestamp (ο ακριβής χρόνος εκείνη τη στιγμή) κατά την εκκίνηση 

φόρτωσης της ιστοσελίδας και αφαιρώντας τον από την ολοκλήρωση φόρτωσης της 

ιστοσελίδας υπολογίζεται ο χρόνος, ο οποίος  χρειάζεται για να φορτωθεί η 

ιστοσελίδα στον περιηγητή του χρήστη. Βεβαίως, αυτή η μέθοδος μέτρησης δεν είναι 

αρκετά αξιόπιστη καθώς το Date object ξεκινά να λειτουργεί, αφού έχει ζητηθεί και 

φορτωθεί η ιστοσελίδα στον browser (Eric Gavaletz ,Dominic Hamon, Jasleen 

Kaur(2010)).Σαν συνέπεια, δεν προτείνεται για επιστημονική μέτρηση της ταχύτητας 

φόρτωσης μια ιστοσελίδας. 

 Ένα ακόμα εργαλείο μέτρησης πολλών στοιχείων για μια ιστοσελίδα αποτελεί το 

Developer Tools του Google Chrome, που με μια πληθώρα εργαλείων και μετρήσεων 

δίνει στον χρήστη εικόνα για πολλά στοιχεία που αφορούν την εκτέλεση της 

ιστοσελίδας , προσφέροντας ακόμα και screenshots της σελίδας σε κάθε στάδιο 

φόρτωσης. Αυτό χρησιμοποιεί εργαλεία που περιλαμβάνει ο περιηγητής και με αυτόν 

τον τρόπο μειώνει τον αντίκτυπο του κώδικα, που σε άλλες περιπτώσεις 

χρησιμοποιείται για να μετρήσει τις επιδόσεις. Βεβαίως, χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο 

εργαλείο που επιτρέπει τις μετρήσεις μόνο με τη χρήση ενός περιηγητή, (Google 

Chrome) καθιστά αδύνατη τη σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ διαφορετικών 

περιηγητών. 

Το πιο αξιόπιστο εργαλείο μέτρησης ταχύτητας φόρτωσης μια ιστοσελίδας (Eric 

Gavaletz ,Dominic Hamon, Jasleen Kaur(2010)) είναι το Navigation Timing API , 

που αποτελεί πρόταση της κοινοπραξίας του παγκόσμιου ιστού  (W3C 
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Recommendation (17 December 2012)).Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να 

μετρήσει με ακρίβεια κάθε στάδιο της διαδικασίας φόρτωσης μιας σελίδας στον 

περιηγητή χρησιμοποιώντας μηχανισμούς της JavaScript και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από σχεδόν όλους τους περιηγητές διαδικτύου όπως φαίνεται στην 

εικόνα 1. 

 

 

 

Εικόνα 1 Navigation Timing Compatibility (https://caniuse.com/#feat=nav-timing) 

 

Πιο αναλυτικά, η ιδιότητα performance.timing  χρησιμοποιείται για να περιγράψει 

την αλληλουχία φόρτωσης μιας ιστοσελίδας μετρώντας τον χρόνο εκτέλεσης κάθε 

διαδικασίας (π.χ. Request στον server ή φόρτωση DOM). Αυτό επιτυγχάνεται με την 

αφαίρεση του χρόνου ολοκλήρωσης ενός γεγονότος από τον χρόνο που αυτό 

ξεκίνησε. Στην εικόνα 2 μπορούμε να δούμε τη σειρά των γεγονότων που μας παρέχει  

η ιδιότητα performance.timing του Navigation Timing API. 
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Εικόνα 2 Performance Timing Attributes 

 

 

Όπως μπορούμε να δούμε και στην εικόνα , το γεγονός navigationStart είναι το 

πρώτο γεγονός μετά το αίτημα για να φύγει η σελίδα που έχει φορτωθεί ήδη στον 

περιηγητή. Οπότε, εφόσον  η χρονική στιγμή που έγινε αυτό αφαιρεθεί από τη 

χρονική στιγμή κατά την ολοκλήρωση της φόρτωσης της ιστοσελίδας, έχουμε τον 

συνολικό χρόνο που έκανε να φορτωθεί η νέα ιστοσελίδα. Επίσης, σε περίπτωση που 

αφαιρέσουμε τον χρόνο responseEnd από το loadEventEnd θα έχουμε τον χρόνο 

επεξεργασίας και εμφάνισης της ιστοσελίδας από τον περιηγητή μας. Πολλές άλλες 

μετρήσεις μπορούν να εκτελεστούν με την ιδιότητα performance.timing, όπως 

μέτρηση της ταχύτητας απόκρισης του Server στο αίτημα του περιηγητή ή μέτρηση 

της ταχύτητας σύνδεσης με αυτόν (Zhang Hushi(2012)), που όμως δεν έχουν 

ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση τεχνολογιών ανάπτυξης διαδικτυακών 

εφαρμογών.  

2.5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΥ 

HTML5 

 

Η HTML5 αποτελεί την τελευταία έκδοση της κύριας γλώσσας σήμανσης για 

ιστοσελίδες , της HTML. Το όνομα HTML (αρχικοποίηση του αγγλικού Hyper Text 
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Markup Language) μεταφράζεται στα ελληνικά ως Γλώσσα Σήμανσης Υπερκειμένου 

και έχει συνεχή εξέλιξη από τότε που εισήχθη στο Διαδίκτυο στις αρχές της δεκαετίας 

του 1990 (Wikipedia(2017)). Ορισμένες λειτουργίες εισήχθησαν στις προδιαγραφές 

της, ενώ άλλες εισήχθησαν σε νέες της κυκλοφορίες και έτσι συνεχίζεται ως και 

σήμερα με τις νεότερες εκδόσεις της να της δίνουν περισσότερες λειτουργικότητες 

και να προσαρμόζεται έτσι στα νέα τεχνολογικά δεδομένα της εποχής. Ως γλώσσα 

σήμανσης σκοπός της HTML είναι, αφού διαβαστεί από τον περιηγητή διαδικτύου 

μέσα από τις ετικέτες της, να εξηγήσει με ποιόν τρόπο θα δημιουργηθούν οι 

ιστοσελίδες που θα παρουσιαστούν. Πιο συγκεκριμένα, οι  διάφοροι περιηγητές 

αναγνωρίζουν και μεταφράζουν τα στοιχεία (ετικέτες) της HTML,  ώστε να 

απεικονίσουν τις ιστοσελίδες με τον τρόπο που αναφέρεται σε αυτές, δηλαδή η 

HTML περιέχει τη δομή της ιστοσελίδας (w3.org(2017)). Επιπρόσθετα,  η HTML5 

έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε τα παλιά προγράμματα περιήγησης να μπορούν να 

αγνοούν με ασφάλεια νέες ετικέτες της χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα. Όμως, ο 

όρος HTML5 αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνολογιών και όχι απλά σε μια νέα 

έκδοση της γλώσσας σήμανσης HTML. Αυτές παρουσιάζονται στην εικόνα 3. 

 

  
Εικόνα 3 HTML5 Features 

 

Η HTML5 έχει εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο για να εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες 

ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για τη χρήση πολυμέσων, τις διαφορετικές 

συσκευές που χρησιμοποιούμε για να έχουμε πρόσβαση σε ιστοσελίδες και την 

ανάγκη για χρήση του web μέσω φορητών συσκευών. Για αυτό το  λόγο αποτελεί και 
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βασική τεχνολογία ανάπτυξης cross-platform εφαρμογών , δηλαδή εφαρμογών που 

μπορούν να τρέξουν σε συσκευές με διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή 

αρχιτεκτονική επεξεργαστή. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση σε 

διαφορετικά μεγέθη οθονών και αναλύσεων καθώς και διαφορετικών μεθόδων 

εισόδου. Ακόμη, έχει σχεδιαστεί για να καταναλώνει λίγη ενέργεια και γενικότερα 

μικρούς πόρους συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεστεί σε smartphones και 

ταμπλέτες, που πλέον αποτελούν το κυρίαρχο μέσο χρήσης του web (statcounter.com 

(2017)). Βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της γλώσσας HTML για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών εφαρμογών αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο εκτελείται, δηλαδή 

μέσω του περιηγητή διαδικτύου που της επιτρέπει να τρέχει σε πολλά διαφορετικά 

λειτουργικά συστήματα έχοντας έτσι χαμηλό κόστος ανάπτυξης και συντήρησης της 

εφαρμογής. Επιπλέον πλεονέκτημα της HTML5 αποτελεί η προσαρμοστική 

σχεδίαση, που σημαίνει πως η ιστοσελίδα προσαρμόζεται («ανταποκρίνεται») 

ανάλογα με τη συσκευή και την ανάλυση που χρησιμοποιεί ο καθένας. Με αυτό τον 

τρόπο η ίδια ιστοσελίδα μπορεί να προβληθεί από έναν σταθερό υπολογιστή με οθόνη 

19’’ και από μια κινητή συσκευή με οθόνη 5’’ και δε χάνει καθόλου σε 

λειτουργικότητα, αφού η HTML5 με τον προσαρμοστικό σχεδιασμό φροντίζει να 

προβάλει όλα τα στοιχεία με τρόπο ευκρινή και κατανοητό για τον χρήστη σε όλα τα 

μεγέθη οθονών.  

Η γλώσσα HTML αποτελείται από στοιχεία που με κάθε νέα έκδοση της 

εμπλουτίζονται και εξελίσσονται ή καταργούνται. Ένα έγγραφο HTML αρχίζει και 

τελειώνει με τα tags <HTML> και </HTML>, που χρησιμοποιούνται ως μέσο 

αναγνώρισης του κειμένου ως HTML από τοn φυλλομετρητή. Κάθε ιστοσελίδα 

αποτελείται από δύο βασικά τμήματα, το πρώτο που ονομάζεται κεφαλίδα (head) και 

το δεύτερο κυρίως σώμα (body).  

Η κεφαλίδα προσδιορίζεται από το ζεύγος των tags <HEAD> και </HEAD> και 

περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, όπως τον τίτλο της 

ιστοσελίδας, τις λέξεις - κλειδιά που χρησιμεύουν σε μηχανές αναζήτησης (search 

engines) και άλλα στοιχεία που δεν αποτελούν περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Το tag 

<title> ορίζει τον τίτλο της ιστοσελίδας, που θα εμφανιστεί στη γραμμή τίτλου του 

παραθύρου στον φυλλομετρητή του επισκέπτη. Το tag SCRIPT ορίζει την scripting 

γλώσσα της ιστοσελίδας, δηλαδή τη γλώσσα, στην οποία έχουν αναπτυχθεί ειδικά 

προγράμματα (scripts) που συνοδεύουν την ιστοσελίδα ή που έχουν ενσωματωθεί 
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στην ιστοσελίδα. Το tag <meta> επιτρέπει τον ορισμό μετα-πληροφορίας, δηλαδή 

πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Η μετα-πληροφορία 

αποτελείται από δύο στοιχεία, το όνομα (name) και το περιεχόμενο (content).Το 

κυρίως σώμα οριοθετείται από το ζεύγος των tags <BODY> και </BODY> και 

περιλαμβάνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ετικέτες για την εμφάνισή του. Ο 

φυλλομετρητής δεν αναγνωρίζει τα διαστήματα μεταξύ των λέξεων ή μεταξύ των 

γραμμών στο κείμενο που γράφουμε σε HTML. Γι' αυτό το λόγο, για την αλλαγή 

παραγράφου χρησιμοποιούμε ένα tag για να υποδεικνύουμε τη νέα παράγραφο, το 

<Ρ>. Η ετικέτα αυτή εισάγεται κάθε φορά που χρειάζεται το κενό μιας παραγράφου 

στο κείμενο και δε χρειάζεται αντίστοιχη ετικέτα κλεισίματος </P>. Αν θέλουμε να 

στοιχίσουμε μία παράγραφο στο κέντρο, αριστερά ή δεξιά , μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο ALIGN με τις αντίστοιχες τιμές CENTER, LEFT, 

RIGHT.Οι ετικέτες επικεφαλίδας <Η> χρησιμοποιούνται για τη μεγέθυνση της 

γραμματοσειράς και την αλλαγή της εμφάνισής της, ώστε να εμφανίζεται σε μεγέθη 

που επιλέγονται από τον σχεδιαστή και που ορίζονται από τους αριθμούς 1 έως 6, που 

ακολουθούν το «Η» στην ετικέτα (πχ <Η2>). Επίσης, πολύ σημαντική ετικέτα είναι η 

ετικέτα <DIV>, που έχει εισαχθεί από την έκδοση HTML 3.2 και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την ιεράρχηση της δομής των εγγράφων HTML διαχωρίζοντας τα 

επιμέρους στοιχεία της (w3.org(1996)).Το τμήμα της σελίδας που θα στοιχηθεί με την 

<DIV> μπορεί να περιέχει και ετικέτες εισαγωγής εικόνων ή βίντεο και ήχου. Για τη 

δημιουργία πινάκων με HTML χρησιμοποιείται η ετικέτα <TABLE>. Η ίδια ετικέτα 

χρησιμοποιείται για τη διάταξη των στοιχείων από τα οποία αποτελείται μια σελίδα 

γενικότερα, δηλαδή για τη διάταξη (layout) της σελίδας γίνεται πολύ συχνά η χρήση 

πινάκων. γιατί είναι εύκολοι στη χρήση. Η κοινή ιδιότητα id της HTML ορίζει ένα 

μοναδικό όνομα (ταυτότητα) για ένα στοιχείο της σελίδας, ώστε να μπορούμε να 

αναφερθούμε σε αυτό μέσα από ένα script (π.χ. JavaScript) ή να εφαρμόσουμε στο 

στοιχείο αυτό ένα στυλ με την CSS. Στην εικόνα 4 μπορούμε να δούμε τον τρόπο με 

τον οποίο συντάσσονται τα βασικά στοιχεία της HTML5. 
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Εικόνα 4 HTML5 Syntax 

 

CSS3 

 

Ta Διαδοχικά Φύλλα Στυλ (Cascading Style Sheets) αποτελούν τη γλώσσα 

σχεδιασμού ιστοσελίδων, η οποία προσδιορίζει την HTML αλλάζοντάς της την 

εμφάνιση και ορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο προβάλλεται. Πιο συγκεκριμένα, 

ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών φύλλων στυλ που χρησιμοποιείται για τον 

έλεγχο της εμφάνισης ενός εγγράφου που έχει γραφτεί με μια γλώσσα σήμανσης. 

Το CSS ερμηνεύεται από τον περιηγητή ανεξάρτητα από τη συσκευή ή το 

λειτουργικό σύστημα .Η ύπαρξή του επιτρέπει τη λογική διαφοροποίηση ανάμεσα 

στη δομή της ιστοσελίδας, την οποία διαχειρίζεται η HTML και τον τρόπο με τον 

οποίο εμφανίζεται στον χρήστη. Το CSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και για να 

αλλάξει την εμφάνιση μιας ιστοσελίδας ανάλογα με τη συσκευή που εμφανίζεται και 

το μέγεθος της οθόνης της. 

 

Η γενική σύνταξη ενός στυλ αποτελείται από τον επιλογέα, τις ιδιότητες του επιλογέα 

και τις τιμές των ιδιοτήτων του επιλογέα. Ο επιλογέας συνήθως είναι μια ετικέτα της 

HTML στην οποία θέλουμε να εφαρμόσουμε το στυλ. Οι ιδιότητες είναι ιδιότητες της 

CSS, οι οποίες προσθέτουν διάφορα χαρακτηριστικά στις ετικέτες στις οποίες 

εφαρμόζονται τα στυλ. Μια ιδιότητα μπορεί να έχει μια ή περισσότερες τιμές, 

σύμφωνα με τους κανόνες του προτύπου της CSS. Μπορούμε να ορίσουμε 

διαφορετικά στυλ για ίδιες ετικέτες χρησιμοποιώντας για επιλογέα το όνομα της 

ετικέτας μαζί με την τιμή που περιέχει η ιδιότητα class της ετικέτας. Την κοινή 

ιδιότητα class της HTML μπορούμε να την προσθέσουμε σε όλες τις ετικέτες 
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δίνοντας σε αυτές ένα όνομα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αναφορά σε 

κάποιο στυλ. 

 

JAVASCRIPT 

 

Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί διερμηνευτή και  

επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου, τον έλεγχο των πολυμέσων και  

κινούμενων εικόνων , τον έλεγχο δεδομένων από φόρμες και σχεδόν οτιδήποτε άλλο 

σε μια ιστοσελίδα. Δημιουργήθηκε το 1995 από τον Brendan Eich της εταιρείας 

Netscape Communications  με τη βοήθεια της εταιρείας Sun Microsystems(Γιώργος 

Λιακέας(2015)). Μαζί με την HTML και το CSS η Javascript αποτελεί μια από τις 

τρεις τεχνολογίες που κυριαρχούν στο διαδίκτυο. Αρχικά αποτέλεσε μέρος της 

υλοποίησης των φυλλομετρητών ιστού, ώστε τα σενάρια από την πλευρά του πελάτη 

(client-side scripts) να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν 

δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο του εγγράφου που 

εμφανίζεται. (Flanagan(2006)) Επιπρόσθετα, τα Application Programming Interfaces 

(APIs) ή διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών,  που έχουν δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας την Javascript, δίνουν ακόμα περισσότερες δυνατότητες στους 

προγραμματιστές εξοπλίζοντάς τους με έτοιμα προγράμματα με πολλές 

λειτουργικότητες, που σε περίπτωση που δεν υπήρχαν θα χρειαζόταν πολλές γραμμές 

κώδικα για να δημιουργηθούν. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

 

Αρχικά αναφερθήκαμε στις βασικές τεχνολογίες ανάπτυξης επιχειρηματικών 

εφαρμογών και στη σημασία τους στην απόδοση. Παρουσιάσαμε έρευνες για την 

ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες και 

αναλύσαμε τα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν αξιόπιστες 

μετρήσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν, πως με τη χρήση της πιο σύγχρονης έκδοσης 

της HTML (HTML5) μειώνεται η χρήση της JavaScript και έτσι μειώνεται ο χρόνος 

φόρτωσης μιας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση όμως, μιας δυναμικής ιστοσελίδας όπως 

είναι μια  πραγματική διαδικτυακή επιχειρηματική εφαρμογή δε γνωρίζουμε, αν η 

χρήση αυτής της τεχνολογίας θα έχει τα ίδια αποτελέσματα, μειώνοντας τον χρόνο 

φόρτωσης. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να 

δοκιμάσει και να αξιολογήσει τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών ιστού και μάλιστα 

για χρήση σε επιχειρήσεις. Για αυτό το λόγο υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή 

διαχείρισης πελατών χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές εκδόσεις των τεχνολογιών 

αυτών αλλά δίνοντας την ίδια λειτουργικότητα και στις δυο. Η πρώτη έκδοση της 

εφαρμογής χρησιμοποίει την HTML5, το CSS3, την JavaScript, την PHP  και την 

MySQL.Η δεύτερη έκδοση κάνει χρήση της HTML4, του CSS2, της JavaScript, της 

PHP και της MySQL. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να συμπεράνουμε ποια 

τεχνολογία ανάπτυξης επιχειρηματικών  διαδικτυακών εφαρμογών εκτελείται πιο 

γρήγορα στον περιηγητή και έχει μικρότερο χρόνο φόρτωσης σε αυτόν, απαντώντας 

έτσι στο βασικό ερευνητικό μας  ερώτημα. 

 

3.1 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ   

 

Αρχικά, όσον αφορά τον σκοπό της διαδικτυακής εφαρμογής ,δηλαδή τη διαχείριση 

πελατών, επιλέχθηκε αφενός γιατί η συγκεκριμένη λειτουργία είναι αναγκαία για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις και αφετέρου γιατί από τη φύση της περιλαμβάνει είσοδο 

δεδομένων σε φόρμες. Λειτουργίες όπως η δημιουργία και τροποποίησή των πελατών 

απαιτούν αρκετά στοιχεία από πλευράς αρχιτεκτονικής της ιστοσελίδας, που 

θεωρείται αναγκαίο να ελέγξουμε καθώς χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σε 

διαδικτυακές εφαρμογές κάθε είδους. Επίσης, απαιτείται αναζήτηση και προβολή 
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καθώς και ταξινόμηση των πελατών, που είναι και αυτές πολύ χρήσιμες λειτουργίες 

για κάθε εφαρμογή ιστού. Στα πλαίσια των λειτουργιών αυτών χρησιμοποιούνται 

πολλά διαφορετικά στοιχεία των τεχνολογιών που δοκιμάζονται και μάλιστα στοιχεία 

που διαφέρουν σε κάθε έκδοση τους. Πιο αναλυτικά, βλέπουμε στο διάγραμμα 

περιπτώσεων χρήσης στην εικόνα 5, όπου παρατηρούνται όλες οι λειτουργίες της 

διαδικτυακής εφαρμογής (Δ.Ε.) που αναπτύχθηκε. 

 

 

Εικόνα 5 Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης 

 

 

 

 Για την είσοδο στην εφαρμογή γίνεται αυθεντικοποίηση χρήστη και έναρξη συνόδου 

μέσα από την αρχική σελίδα σύνδεσης, που εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση που ο 

χρήστης δεν έχει συνδεθεί στην εφαρμογή, παρέχοντας έτσι ασφάλεια στα δεδομένα 

της επιχείρησης. Η διαχείριση των χρηστών γίνεται μέσα από το κουμπί «χρήστες» 

επάνω αριστερά στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής και περιλαμβάνει τις 

λειτουργίες προσθήκης και διαγραφής χρήστη. Όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής 
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που σχετίζονται με τους πελάτες εμφανίζονται στην οθόνη επιλέγοντας την ένδειξη 

«πελάτες» στο πάνελ «κατηγορίες», που βρίσκεται αριστερά στην κεντρική σελίδα 

της εφαρμογής. Η σελίδα «πελάτες» περιλαμβάνει κουμπί προσθήκης νέου πελάτη 

«Νέος Πελάτης», φόρμα εισόδου στοιχείων αναζήτησης πελάτη καθώς και κουμπί 

αναζήτησης. Πατώντας στην επιλογή «Νέος Πελάτης» εμφανίζεται η φόρμα 

εισαγωγής των στοιχείων του νέου πελάτη και στο τέλος το κουμπί «Εισαγωγή», που 

αποθηκεύει και εμφανίζει την οθόνη προβολής πελατών. Οι πελάτες προβάλλονται 

ανά δέκα σε αυτήν τη σελίδα και υπάρχουν κουμπιά με τα οποία μπορεί να πλοηγηθεί 

ο χρήστης σε οθόνες ανάλογα με τον αριθμό των πελατών. Οι πελάτες που 

εμφανίζονται είναι αλφαβητικά ταξινομημένοι σύμφωνα με το επίθετό τους και σε 

κάθε έναν αντιστοιχούν κουμπιά για την επεξεργασία των στοιχείων τους καθώς και 

την διαγραφή τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί η διαγραφή κάποιου χρήστη του 

συστήματος ή πελάτη εμφανίζεται στην εφαρμογή προειδοποιητικό μήνυμα για την 

ενέργεια που πρόκειται να εκτελεστεί, ώστε να αποφευχθεί η διαγραφή κάποιου 

πελάτη από λάθος του χρήστη. Σε περίπτωση επιλογής της επεξεργασίας κάποιου 

πελάτη εμφανίζεται η φόρμα που περιέχει τα στοιχεία του, στην οποία μπορούν να 

εισαχθούν νέα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή» 

που βρίσκεται στο τέλος της φόρμας.  Ακόμη , το κουμπί «αποσύνδεση» που 

βρίσκεται πάνω και δεξιά, επιτρέπει το κλείσιμο της συνόδου και εμφανίζει τη σελίδα 

σύνδεσης χρήστη. Σε όλες τις οθόνες της εφαρμογής οι επιλογές «χρήστες» , 

«πελάτες», «αποσύνδεση» και «Κεντρική Σελίδα» εμφανίζονται στο ίδιο σημείο, έτσι 

ώστε να διευκολύνουν τον χρήστη στην πλοήγησή του σε όλες τις επιλογές. Η 

εφαρμογή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι εύκολη στην κατανόηση και στη χρήση 

καθώς επίσης και αξιόπιστη, αφού πραγματοποιείται έλεγχος εισόδου δεδομένων σε 

όλα τα στοιχεία που εισάγονται σε φόρμες και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. 

Τέλος, προστέθηκαν τα κουμπιά «στατιστικά» και «διάφορα» στο κέντρο των 

επιλογών στην κορυφή της σελίδας για λόγους συμμετρίας χωρίς να επιτελούν κάποια 

λειτουργία. 

 

 Με βάση τις δυνατότητες που αναφέρθηκαν προηγουμένως ,η συγκεκριμένη 

εφαρμογή αποτελεί πλήρως λειτουργικό πρωτότυπο και θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε μια σύγχρονη επιχείρηση χωρίς να περιορίζεται καθόλου σε 

λειτουργικότητα. Αναλυτικά όλα τα κουμπιά - επιλογές και φόρμες εισαγωγής της 

εφαρμογής παρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
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Πίνακας 1 Περιεχόμενα Διαδικτυακής Εφαρμογής 

Τύπος Όνομα Λειτουργία Έλεγχος 

Σελίδα Σύνδεσης 

Είσοδος κειμένου Όνομα Χρήστη Εισαγωγή ονόματος 

χρήστη 

- 

Είσοδος κειμένου Κωδικός Χρήστη Εισαγωγή κωδικού 

χρήστη 

- 

Κουμπί Είσοδος Εκκίνηση συνόδου, 

πλοήγηση στην 

κεντρική σελίδα 

Αυθεντικοποίηση 

στοιχείων εισόδου 

Κεντρική Σελίδα 

Κουμπί Χρήστες Πλοήγηση στη 

σελίδα χρήστες 

- 

Κουμπί Στατιστικά Καμία  - 

Κουμπί Διάφορα Καμία - 

Κουμπί Αποσύνδεση Τερματισμός 

συνόδου, πλοήγηση 

στη σελίδα σύνδεσης 

- 

Κουμπί Κεντρική Σελίδα Πλοήγηση στην 

κεντρική σελίδα 

- 

Κουμπί Πελάτες Πλοήγηση στη 

σελίδα πελάτες 

- 

Πελάτες 

Κουμπί Νέος πελάτης Πλοήγηση στη 

σελίδα προσθήκης 

πελάτη 

- 

Είσοδος κειμένου Αναζήτηση Είσοδος δεδομένων 

αναζήτησης 

Τουλάχιστον 3 

χαρακτήρες ή 

αριθμοί 

Κουμπί Αναζήτηση Αναζήτηση πελάτη, 

πλοήγηση στην 

σελίδα προβολής 

πελατών 

- 

Κουμπί Πρώτη- Πλοήγηση στις - 
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Προηγούμενη-

Επόμενη-Τελευταία 

σελίδες πελατών 

Πίνακας Πελάτες Εμφάνιση πελατών 

και επιλογών 

επεξεργασίας και 

διαγραφής 

- 

Κουμπί Αλλαγή  Πλοήγηση στη 

σελίδα επεξεργασία 

πελάτη 

- 

Κουμπί Διαγραφή  Διαγραφή πελάτη Ερώτηση για 

διαγραφή 

    

Νέος Πελάτης - Επεξεργασία Πελάτη 

Κουμπί Πελάτες Πλοήγηση στη 

σελίδα πελάτες 

- 

Είσοδος κειμένου Επίθετο Εισαγωγή επιθέτου  Απαραίτητο 

Είσοδος κειμένου Όνομα Εισαγωγή ονόματος  - 

Είσοδος κειμένου ΑΦΜ Εισαγωγή ΑΦΜ Ακριβώς 9 αριθμοί 

Είσοδος κειμένου Τηλέφωνο 1 Εισαγωγή 

τηλεφώνου 

Από 10-14 αριθμοί 

Είσοδος κειμένου Τηλέφωνο 2 Εισαγωγή 

τηλεφώνου 

Από 10-14 αριθμοί 

Είσοδος κειμένου Διεύθυνση Εισαγωγή 

διεύθυνσης 

- 

Είσοδος κειμένου e-mail Εισαγωγή e-mail - 

Πλαίσιο Ελέγχου Τύπος πελάτη 

κοινοχρήστων 

Έλεγχος τύπου 

πελάτη 

- 

Πλαίσιο Ελέγχου Τύπος πελάτη 

ταμειακών μηχανών 

Έλεγχος τύπου 

πελάτη 

Εφόσον είναι 

τσεκαρισμένο 

επιτρέπει την 

εισαγωγή στην 

είσοδο κειμένου 

τζίρος ταμειακών 

Είσοδος κειμένου Τζίρος ταμειακών Εισαγωγή τζίρου 

ταμειακών 

- 

Πλαίσιο Ελέγχου Τύπος πελάτη άλλος Έλεγχος τύπου Εφόσον είναι 
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πελάτη τσεκαρισμένο 

επιτρέπει την 

εισαγωγή στην 

είσοδο κειμένου 

άλλος τζίρος 

Είσοδος κειμένου Άλλος τζίρος Εισαγωγή άλλος 

τζίρος  

- 

Κουμπί Εισαγωγή Αποθήκευση πελάτη, 

πλοήγηση στην 

σελίδα πελάτες 

Έλεγχος φόρμας 

Χρήστες 

Κουμπί Νέος χρήστης Πλοήγηση στη 

σελίδα προσθήκης 

νέου χρήστη 

- 

Πίνακας Χρήστες Προβολή ονόματος 

και επιλογής 

διαγραφής χρήστη 

- 

Κουμπί Διαγραφή  Διαγραφή χρήστη Ερώτηση για 

διαγραφή 

Νέος Χρήστης 

Κουμπί Χρήστες Πλοήγηση στη 

σελίδα προβολής 

χρηστών 

- 

Είσοδος κειμένου Όνομα νέου χρήστη Εισαγωγή ονόματος Απαραίτητο 

,τουλάχιστον 5 

αριθμοί ή 

χαρακτήρες 

Είσοδος κειμένου Κωδικός νέου 

χρήστη 

Εισαγωγή κωδικού Απαραίτητο 

,τουλάχιστον 5 

αριθμοί ή 

χαρακτήρες 

Είσοδος κειμένου Ξανά κωδικός νέου 

χρήστη 

Εισαγωγή κωδικού Απαραίτητο 

,τουλάχιστον 5 

αριθμοί ή 

χαρακτήρες 

Κουμπί Εισαγωγή Αποθήκευση χρήστη, Έλεγχος φόρμας 
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πλοήγηση στη 

σελίδα χρήστες 

 

Στην εικόνα 6 και 7 παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την οθόνη σύνδεσης και την 

κεντρική σελίδα της εφαρμογής αντίστοιχα. 

 

 

 

Εικόνα 6 Στιγμιότυπο οθόνης σύνδεσης 

 

 

Εικόνα 7 Στιγμιότυπο Κεντρικής Σελίδας 
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3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συγγραφή των διαδικτυακών εφαρμογών και για να μπορέσει 

να εκτελεστεί η δοκιμή τους, αναπτύχθηκε ένα κομμάτι κώδικα με τη χρήση της 

JavaScript. Αυτό το κομμάτι προστέθηκε στον κώδικα των σελίδων που θέλουμε να 

ελέγξουμε. Με αυτόν τον τρόπο και κάνοντας χρήση του Navigation Timing API 

έγινε δυνατή η προβολή των χρόνων φόρτωσης της ιστοσελίδας και του χρόνου 

επεξεργασίας της σελίδας από τον περιηγητή. Τα αποτελέσματα προβλήθηκαν στην 

κονσόλα του εκάστοτε περιηγητή.  

 

Για να πραγματοποιηθεί η σύγκριση των δύο εφαρμογών ιστού, προτιμήθηκαν  

ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν τους δύο σημαντικότερους τύπους στοιχείων της 

HTML, που είναι οι πίνακες και οι φόρμες. Έτσι επιλέχθηκαν δύο ιστοσελίδες που 

περιλαμβάνουν πίνακες και δύο ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν φόρμες. Η κάθε μία 

δοκιμάστηκε 30 φορές σε δύο διαφορετικούς περιηγητές διαδικτύου. Εκεί μετρήθηκε 

ο συνολικός χρόνος φόρτωσης της σελίδας και η ταχύτητα επεξεργασίας της σελίδας 

μετά από την πλήρη φόρτωσή της (download) από τον διακομιστή μέχρι την προβολή 

της. Για να διαπιστώσουμε ποια έκδοση της εφαρμογής είναι η πιο γρήγορη, 

συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά. Η τεχνολογία ανάπτυξης της σελίδας με τους 

χαμηλότερους χρόνους εκτέλεσης και φόρτωσης στον περιηγητή θα αποτελέσει την 

απάντηση στο ερευνητικό μας ερώτημα και θα είναι η προτιμότερη. Επιλέγοντας την 

θα βελτιωθεί η απόδοση της εφαρμογής βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη. 

 

Για την διεξαγωγή του πειράματος χρησιμοποιήθηκε η φυσική αρχιτεκτονική που 

φαίνεται στην εικόνα 8. 
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Εικόνα 8 Φυσική Αρχιτεκτονική 

Οι περιηγητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο Google Chrome έκδοση 62.0.3202.94 

και ο Internet Explorer 11.0.11 που περιλαμβάνουν το Navigation Timing API. Αυτοί 

εκτελούνται στον υπολογιστή πελάτη (client) που χρησιμοποιεί λειτουργικό σύστημα 

Windows 7 Ultimate 64-bit SP1.Η φυσική αρχιτεκτονική του υπολογιστή 

περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή Intel Core i5-6400 CPU 2,70GHz , 8GB μνήμη RAM 

τεχνολογίας DDR3-1600MHz και κάρτα δικτύου 1Gb/s.Στον εξυπηρετητή (server 

Dell PowerEdge R410 2 x L5640 2,26GHz CPU , 16GB RAM DDR3-1333MHz, 

2x1Gb/s LAN cards)  που εκτελεί λειτουργικό σύστημα Windows Server 2012 R2 

έχει εγκατασταθεί το πακέτο προγραμμάτων Wampserver 3.1.0 64 bit x64  που 

περιλαμβάνει : Apache 2.4.27 – PHP 5.6.31, 7.0.23, 7.1.9 – MySQL 5.7.19 – 

MariaDB 10.2.8 – PhpMyAdmin 4.7.4 – Adminer 4.3.1 – PhpSysInfo 3.2.7. Στα 

πλαίσια του πειράματος χρησιμοποιήθηκε η PHP 7.0.23 και η MySQL 5.7.19, καθώς 

επίσης και ο Apache 2.4.27.Το router που χρησιμοποιήθηκε έχει δυνατότητα 

υποστήριξης δικτύου ταχύτητας 1Gb/s και τα καλώδια που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

τύπου CAT5E. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύχθηκε η μεθοδολογία αυτής της έρευνας και ο 

τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε το πείραμα, του οποίου τα αποτελέσματα θα 

παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

 

4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ NAVIGATION TIMING API 

 

Για να ελέγξουμε τον χρόνο εκτέλεσης του Navigation Timing API δημιουργήσαμε 

μια κενή σελίδα, της οποίας μοναδικό περιεχόμενο ήταν το κομμάτι κώδικα ελέγχου 

του χρόνου επεξεργασίας και φόρτωσης. Έπειτα, το δοκιμάσαμε τριάντα φορές 

χρησιμοποιώντας τους δύο περιηγητές διαδικτύου. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 

στις εικόνες 9 και 10. 

 

 

Εικόνα 9 Blank Chrome 
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Εικόνα 10 Blank Internet Explorer 

 

 

 

Όπως παρατηρούμε στο πρώτο διάγραμμα, ο μέγιστος χρόνος φόρτωσης άδειας 

σελίδας στον περιηγητή Google Chrome είναι τα 85ms, ενώ ο ελάχιστος τα 57ms με 

μέσο όρο τα 68,66ms. Ο μέγιστος χρόνος φόρτωσης στον Internet Explorer, που 

αποτυπώνεται στο δεύτερο διάγραμμα, είναι ελαφρώς υψηλότερος φτάνοντας τα 

88ms, έχοντας όμως ελάχιστη τιμή τα 43ms και αποτελώντας συνολικά γρηγορότερος 

με μέσο όρο τα 65,33ms. Παράλληλα στον χρόνο επεξεργασίας της κενής σελίδας ο 

Google Chrome είναι συνολικά ταχύτερος με μέσο χρόνο τα 45,66ms σε σχέση με τα 

51,02ms του Internet Explorer.  

Σημαντικό αποτελεί το γεγονός, πως ο χρόνος επεξεργασίας (rendering) αντανακλά 

τον χρόνο εκτέλεσης του κώδικα ελέγχου ταχύτητας της ιστοσελίδας που είναι 

γραμμένος σε Javascript και είναι το μοναδικό περιεχόμενο της άδειας σελίδας. Η 

διαφορά του χρόνου επεξεργασίας από τον συνολικό χρόνο φόρτωσης της σελίδας 

αποτελεί τον χρόνο καθυστέρησης δικτύου (network latency) και τον χρόνο 

απόκρισης του διακομιστή. Στο συγκεκριμένο πείραμα ο μέσος χρόνος καθυστέρησης 

δικτύου και απόκρισης διακομιστή είναι 19ms και για τους δύο περιηγητές. 
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4.2 ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ 

 

 Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα μεγέθη των ιστοσελίδων που δοκιμάστηκαν και 

αυτών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές καθώς και των σελίδων στυλ.  

 

Πίνακας 2 Page Size 

 HTML4-Javascript HTML5 

Customer List Page 4.18KB 4.16KB 

Customer Add Form 6.52KB 5.44KB 

User Add Form 3.17KB 3.00KB 

User List Page 1.38KB 1.36KB 

CSS2 File 6.14 KB  

Aside HTML4 524B  

Header HTML4 655B  

Footer HTML4 299B  

CSS3 File  6.05KB 

Aside HTML5  514B 

Header HTML5  631B 

Footer HTML5  290B 

DB Connection 148B 148B 

Session 400B 400B 

 

 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, όλες οι σελίδες που γράφτηκαν με την 

HTML5 έχουν μικρότερο μέγεθος όπως ήταν αναμενόμενο, αφού χρησιμοποιούν πιο 

καινούργιες ετικέτες, που ενσωματώνουν την ίδια λειτουργικότητα με μικρότερο 

μέγεθος έκφρασης. Οι σελίδες “DB Connection” και “Session” αποτελούνται μόνο 

από κώδικα PHP και είναι κοινές και για τις δύο εκδόσεις της εφαρμογής. Το φύλλο 

στυλ που αναπτύχθηκε με τη νεότερη έκδοση της CSS  έχει μικρότερο μέγεθος από 

αυτό που χρησιμοποίησε την πιο παλιά. 
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Πολύ σημαντικό αποτελεί το γεγονός, ότι οι σελίδες που επιλέχτηκαν για να 

συγκριθούν σε αυτό το πείραμα διαφέρουν στη χρήση των στοιχείων της νεότερης 

έκδοσης της HTML. Πιο συγκεκριμένα, η σελίδα προβολής πελατών “Customer List 

Page” καθώς και η σελίδα “User List Page ”  χρησιμοποιούν ετικέτες, των οποίων η 

λειτουργικότητα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες ετικέτες της προηγούμενης 

έκδοσης της γλώσσας. Σε αντίθεση, στη σελίδα “Customer Add Form” για να 

επιτευχθεί η ίδια λειτουργικότητα έγινε απαραίτητη η χρήση της Javascript, γεγονός 

που φαίνεται και από τη διαφορά μεγέθους των ιστοσελίδων, που είναι μόλις 20 Byte 

στην “Customer List Page” και “User List Page ” ενώ φτάνει τα 1080 Byte στη 

“Customer Add Form”. 

 

4.3 ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ «Customer List Page» 

 

Στις δοκιμές φόρτωσης της σελίδας των πελατών έγινε μέτρηση του συνολικού 

χρόνου φόρτωσης της σελίδας, καθώς επίσης και του χρόνου επεξεργασίας της 

σελίδας από δύο διαφορετικούς περιηγητές. Ο χρόνος φόρτωσης μετρήθηκε έχοντας 

ως σελίδα εκκίνησης την κεντρική σελίδα  και επιλέγοντας την κατηγορία πελάτες. Η 

συγκεκριμένη σελίδα αναζητά στη βάση δεδομένων και παρουσιάζει μερικά κύρια 

στοιχεία του κάθε πελάτη ομαδοποιώντας τα αποτελέσματα σε ομάδες των 10 ανά 

σελίδα. Ακόμη, περιέχει πεδίο εισαγωγής στοιχείων για αναζήτηση πελατών. 

Στιγμιότυπο οθόνης και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 3 και τις 

εικόνες 11,12 και 13 που ακολουθούν. 
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Εικόνα 11 Στιγμιότυπο οθόνης σελίδας προβολής πελατών 

 

Πίνακας 3 Χρόνοι φόρτωσης ιστοσελίδας «Customer List Page» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

83 132 102 

CHROME 

HTML5 

78 122 102,6 

IE HTML4 100 152 129,3 

IE HTML5 70 132 93,43 
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Εικόνα 12 Load Customer List Page Chrome 

 

 

Εικόνα 13 Load Customer List Page Internet Explorer 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(m

s)
 

Αριθμός Πειράματος 

Google Chrome 

HTML4

HTML5

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(m

s)
 

Αριθμός Πειράματος 

Internet Explorer 

HTML4

HTML5



30 
 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα και τα διαγράμματα, η σελίδα προβολής πελατών  

φορτώθηκε κατά μέσο όρο στον ίδιο χρόνο (περίπου 102ms) με τη χρήση του Google 

Chrome και στις δυο εκδόσεις της. Αντιθέτως, ο Internet Explorer φαίνεται να 

φορτώνει πιο αργά την έκδοση που χρησιμοποιεί την  παλαιότερη HTML4 (129.3 ms) 

και πιο γρήγορα την ιστοσελίδα, στην οποία χρησιμοποιήθηκε η HTML5 (93.43ms) 

πετυχαίνοντας ρεκόρ ελάχιστου χρόνου φόρτωσης στα 70ms . Η σελίδα που 

αναπτύχθηκε με την HTML4 και φορτώθηκε στον Internet Explorer χρειάστηκε το 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φορτώσει απαιτώντας 152ms. Όσον αφορά τον 

χρόνο, τον οποίο χρειάστηκαν οι ιστοσελίδες για να επεξεργαστούν από τον εκάστοτε 

περιηγητή, ο πίνακας 4 και οι εικόνες 14 και 15 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα. 

 

 

 

 

Πίνακας 4 Χρόνοι επεξεργασίας ιστοσελίδας «Customer List Page» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

54 79 65,43 

CHROME 

HTML5 

52 76 65,26 

IE HTML4 56 85 73,7 

IE HTML5 52 105 65,46 
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Εικόνα 14 Customer List Page Chrome Processing 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15 Customer List Page Internet Explorer Processing 
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Τα αποτελέσματα του χρόνου  επεξεργασίας της κάθε έκδοσης της ιστοσελίδας είναι 

ανάλογα των αποτελεσμάτων του συνολικού χρόνου φόρτωσης. Στην περίπτωση του 

Google Chrome η επεξεργασία των ιστοσελίδων ολοκληρώθηκε σε περίπου ίδιο 

χρόνο (65ms). Στην περίπτωση του Internet Explorer, απαιτήθηκε περίπου ο ίδιος 

χρόνος για την έκδοση που χρησιμοποιήθηκε η HTML5 (65ms), ενώ απαιτήθηκε 

περισσότερος χρόνος στην έκδοση της HTML4 με 73,7ms μέσο χρόνο επεξεργασίας. 

 

4.4 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΟΥ ΠΕΛΑΤΗ «Customer Add Form» 

 

Η φόρμα προσθήκης νέου πελάτη αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων για την είσοδο 

δεδομένων μέσω της οποίας γίνεται και έλεγχος ορθότητας των δεδομένων που 

εισάγονται. Αυτή η σελίδα επιλέχθηκε να δοκιμαστεί καθώς περιέχει πολλά στοιχεία, 

τα οποία εμπλουτίστηκαν με νέες δυνατότητες στην έκδοση της HTML5 καθώς και 

στο CSS3. Για να επιτευχθεί η ίδια λειτουργικότητα, δηλαδή ο έλεγχος ορθότητας 

των πεδίων στην παλαιότερη έκδοση της HTML4, απαιτείται η πρόσθετη χρήση της 

Javascript.Το γεγονός αυτό αύξησε το μέγεθος των ιστοσελίδων, όπως είδαμε στον 

πίνακα 2. Η σελίδα προσθήκης νέου πελάτη φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης στην 

εικόνα 16. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της δοκιμής της σελίδας προσθήκης νέου 

πελάτη παρουσιάζονται παρακάτω στον πίνακα 5 και τις εικόνες 17 και 18. 
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Εικόνα 16 Στιγμιότυπο οθόνης σελίδας προσθήκης νέου πελάτη 

 

Πίνακας 5 Χρόνοι φόρτωσης ιστοσελίδας «Customer Add Form» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

79 115 91,23 

CHROME 

HTML5 

62 94 86,5 

IE HTML4 100 133 115,43 

IE HTML5 66 109 83,96 
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Εικόνα 17 Load Customer Add Form Chrome 

 

Εικόνα 18 Load Customer Add Form Internet Explorer 

 

Για να πλοηγηθούμε στην σελίδα προσθήκης νέου πελάτη όπου έγινε και η μέτρηση 

επιλέξαμε το κουμπί «Νέος Πελάτης» από τη σελίδα «Πελάτες». Όπως ήταν 

αναμενόμενο και από την αναλογία μεγέθους του κώδικα της κάθε έκδοσης της 
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ιστοσελίδας, έτσι και στα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέστηκαν και από τους 

δυο περιηγητές, φαίνεται η νεότερη έκδοση της HTML σε συνδυασμό με τη νεότερη 

έκδοση της CSS να επιτρέπουν τη γρηγορότερη φόρτωση από τον περιηγητή. Πιο 

αναλυτικά, γρηγορότερο μέσο χρόνο φόρτωσης φαίνεται να έχει η ιστοσελίδα που 

χρησιμοποιεί την HTML5 και φορτώθηκε στον Internet Explorer στα 83.96 ms, αν 

και ο ελάχιστος χρόνος παρατηρήθηκε στην ίδια έκδοση της HTML5 αλλά στον 

Google Chrome (62ms). Την πιο αργή επίδοση είχε η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με 

την HTML4, εμπλουτίστηκε με την Javascript και φορτώθηκε στον Internet Explorer 

με μέσο χρόνο φόρτωσης 115.43ms. Η φόρτωση της σελίδας που αναπτύχθηκε με την 

HTML5 είναι κατά μέσο όρο 5,18% και 27.26% ταχύτερη στον Google Chrome και 

Internet Explorer από την έκδοση που αναπτύχθηκε κάνοντας χρήση της  HTML4. 

Όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο χρειάστηκαν οι ιστοσελίδες για να επεξεργαστούν 

από τον εκάστοτε περιηγητή, ο πίνακας 6 και οι εικόνες 19 και 20  παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα. 

 

 

Πίνακας 6 Χρόνοι επεξεργασίας ιστοσελίδας «Customer Add Form» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

53 72 61,23 

CHROME 

HTML5 

39 69 60,2 

IE HTML4 62 85 74,83 

IE HTML5 52 90 66,2 
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Εικόνα 19 Customer Add Form Chrome Processing 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20 Customer Add Form Internet Explorer Processing 
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Τα παραπάνω αποτελέσματα αντανακλούν τον χρόνο επεξεργασίας της ιστοσελίδας, 

αφού αυτή έχει καλεστεί και μεταφερθεί πλήρως από τον διακομιστή στον 

υπολογιστή πελάτη, από τον εκάστοτε περιηγητή. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν ως 

ταχύτερο τον χρόνο εκτέλεσης της σελίδας που χρησιμοποιεί την HTML5 και για 

τους δυο περιηγητές. Ο Google Chrome φαίνεται να επεξεργάζεται γρηγορότερα τις 

σελίδες με ελάχιστο χρόνο τα 39ms και μέσο τα 60,2ms,  ενώ ο Internet Explorer 

χρειάζεται 52ms ελάχιστο και 66,2ms μέσο χρόνο για τις σελίδες με HTML5. Ακόμη, 

η διαφορά του μέσου χρόνου εκτέλεσης των δύο εκδόσεων είναι 1.03ms για τον 

Google Chrome που αναδεικνύει την HTML5 μόλις 1.68% γρηγορότερη από την 

HTML4.Τέλος, η διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων για τον Internet Explorer είναι 

8.63ms , δηλαδή είναι 11,53% γρηγορότερη η εκτέλεση της έκδοσης που 

αναπτύχθηκε με την HTML5. 

 

4.5 ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ «User List Page» 

 

Στις δοκιμές φόρτωσης της σελίδας των χρηστών έγινε μέτρηση του συνολικού 

χρόνου φόρτωσης της σελίδας, καθώς επίσης και του χρόνου επεξεργασίας της 

σελίδας από δύο διαφορετικούς περιηγητές. Ο χρόνος φόρτωσης μετρήθηκε έχοντας 

ως σελίδα εκκίνησης την κεντρική σελίδα  και επιλέγοντας την κατηγορία χρήστες. Η 

συγκεκριμένη σελίδα αναζητά στη βάση δεδομένων και παρουσιάζει το όνομα και το 

κουμπί διαγραφής του κάθε χρήστη. Στιγμιότυπο οθόνης και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 7 και τις εικόνες 21,22 και 23 που ακολουθούν. 
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Εικόνα 21 Στιγμιότυπο οθόνης σελίδας προβολής χρηστών 

 

 

 

 

Πίνακας 7 Χρόνοι φόρτωσης ιστοσελίδας «User List Page» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

62 116 80,9 

CHROME 

HTML5 

58 98 79,83 

IE HTML4 50 97 73,36 

IE HTML5 57 88 71,86 
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Εικόνα 22 User List Page Google Chrome 

 

 

Εικόνα 23 User List Page Internet Explorer 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα και τα διαγράμματα, η σελίδα προβολής χρηστών  

φορτώθηκε κατά μέσο όρο κατά 1ms πιο γρήγορα με τη χρήση του Google Chrome. 
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O Internet Explorer φαίνεται να φορτώνει πιο γρήγορα την έκδοση που χρησιμοποιεί 

την HTML5 (71,86 ms) δηλαδή κατά 1,5ms γρηγορότερα από την έκδοση με την 

HTML4 κατά μέσο όρο. Η σελίδα που αναπτύχθηκε με την HTML4 και φορτώθηκε 

στον Google Chrome χρειάστηκε το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να φορτωθεί 

από τον περιηγητή απαιτώντας 116ms. Όσον αφορά τον χρόνο, τον οποίο 

χρειάστηκαν οι ιστοσελίδες για να επεξεργαστούν αφού έχουν φορτωθεί από τον 

εκάστοτε περιηγητή, ο πίνακας 8 και οι εικόνες 24 και 25 παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 8 Χρόνοι επεξεργασίας ιστοσελίδας «User List Page» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

39 60 51,86 

CHROME 

HTML5 

28 60 51,13 

IE HTML4 36 71 55,03 

IE HTML5 43 70 55,30 

 

 

Εικόνα 24 User List Page Chrome Processing 
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Εικόνα 25 User List Page Internet Explorer Processing 

 

 Στην περίπτωση του Google Chrome η επεξεργασία των ιστοσελίδων ολοκληρώθηκε 

σε περίπου ίδιο χρόνο κατά μέσο όρο (51,5ms). Στην περίπτωση του Internet 

Explorer, απαιτήθηκε περισσότερος χρόνος σε σχέση με τον Google Chrome όμως ο 

ίδιος και για τις δύο εκδόσεις της HTML (55ms). 

 

4.6 ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ «User Add Form» 

 

Η φόρμα προσθήκης νέου χρήστη αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων για την είσοδο 

των στοιχείων του νέου χρήστη που εισάγεται στο σύστημα μέσω των οποίων γίνεται 

και έλεγχος ορθότητας των δεδομένων που εισάγονται. Αυτή η σελίδα επιλέχθηκε να 

δοκιμαστεί καθώς περιέχει στοιχεία, τα οποία εμπλουτίστηκαν με νέες δυνατότητες 

στην έκδοση της HTML5 καθώς και στο CSS3. Για να επιτευχθεί η ίδια 

λειτουργικότητα, δηλαδή ο έλεγχος ορθότητας των πεδίων στην παλαιότερη έκδοση 

της HTML4, απαιτείται η πρόσθετη χρήση της Javascript.Το γεγονός αυτό αύξησε το 

μέγεθος των ιστοσελίδων, όπως είδαμε στον πίνακα 2. Η σελίδα προσθήκης νέου 
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χρήστη φαίνεται στο στιγμιότυπο οθόνης στην εικόνα 26. Τα αναλυτικά 

αποτελέσματα της δοκιμής της σελίδας προσθήκης νέου πελάτη παρουσιάζονται 

παρακάτω στον πίνακα 9 και τις εικόνες 27 και 28. 

 

 

Εικόνα 26 Στιγμιότυπο οθόνης φόρμας εισαγωγής νέου χρήστη 

 

 

 

Πίνακας 9 Χρόνοι φόρτωσης ιστοσελίδας «User Add Form» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

73 129 96,96 

CHROME 

HTML5 

76 109 90,96 

IE HTML4 70 114 86,9 

IE HTML5 59 96 79,66 
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Εικόνα 27 User Add Form Google Chrome 

 

Εικόνα 28 User Add Form Internet Explorer 

Για να πλοηγηθούμε στην σελίδα προσθήκης νέου χρήστη όπου έγινε και η μέτρηση 

επιλέξαμε το κουμπί «Νέος Χρήστης» από τη σελίδα «Χρήστες». Όπως ήταν 

αναμενόμενο και από την αναλογία μεγέθους του κώδικα της κάθε έκδοσης της 
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ιστοσελίδας, έτσι και στα αποτελέσματα των δοκιμών που εκτελέστηκαν και από τους 

δυο περιηγητές, φαίνεται η νεότερη έκδοση της HTML σε συνδυασμό με τη νεότερη 

έκδοση της CSS να επιτρέπουν τη γρηγορότερη φόρτωση από τον περιηγητή. Πιο 

αναλυτικά, γρηγορότερο μέσο χρόνο φόρτωσης φαίνεται να έχει η ιστοσελίδα που 

χρησιμοποιεί την HTML5 και φορτώθηκε στον Internet Explorer στα 79,66 ms και ο 

ελάχιστος χρόνος παρατηρήθηκε στον ίδιο περιηγητή και στην ίδια έκδοση της 

HTML στα 59ms. Την πιο αργή επίδοση είχε η ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε με την 

HTML4, εμπλουτίστηκε με την Javascript και φορτώθηκε στον Google Chrome με 

μέσο χρόνο φόρτωσης 96.96ms. Η φόρτωση της σελίδας που αναπτύχθηκε με την 

HTML5 είναι κατά μέσο όρο 6,18% και 8.33% ταχύτερη στον Google Chrome και 

Internet Explorer από την έκδοση που αναπτύχθηκε κάνοντας χρήση της  HTML4. 

Όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο χρειάστηκαν οι ιστοσελίδες για να επεξεργαστούν 

αφού έχουν φορτωθεί από τον εκάστοτε περιηγητή, ο πίνακας 10 και οι εικόνες 29 

και 30  παρουσιάζουν τα αποτελέσματα. 

 

Πίνακας 10 Χρόνοι επεξεργασίας ιστοσελίδας «User Add Form» 

Περιηγητής Ελάχιστος 

Χρόνος(ms) 

Μέγιστος Χρόνος 

(ms) 

Μέσος Χρόνος (ms) 

CHROME 

HTML4 

52 70 60,3 

CHROME 

HTML5 

35 66 55,4 

IE HTML4 43 77 59,6 

IE HTML5 43 78 56,06 
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Εικόνα 29 User Add Form Chrome Processing 

 

 

Εικόνα 30 User Add Form Internet Explorer Processing 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(m

s)
 

Αριθμός Πειράματος 

Google Chrome 

HTML4

HTML5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Χ
ρ

ό
νο

ς 
(m

s)
 

Αριθμός Πειράματος 

Internet Explorer 

HTML4

HTML5



46 
 

Τα παραπάνω αποτελέσματα αντανακλούν τον χρόνο επεξεργασίας της ιστοσελίδας, 

αφού αυτή έχει καλεστεί και μεταφερθεί πλήρως από τον διακομιστή στον 

υπολογιστή πελάτη, από τον εκάστοτε περιηγητή. Τα αποτελέσματα εμφανίζουν ως 

ταχύτερο τον χρόνο εκτέλεσης της σελίδας που χρησιμοποιεί την HTML5 και για 

τους δυο περιηγητές. Ο Google Chrome φαίνεται να επεξεργάζεται γρηγορότερα τις 

σελίδες με ελάχιστο χρόνο τα 35ms και μέσο τα 55,4 ms,  ενώ ο Internet Explorer 

χρειάζεται 43ms ελάχιστο και 56,06ms μέσο χρόνο για τις σελίδες που έχουν 

αναπτυχθεί με HTML5. Ακόμη, η διαφορά του μέσου χρόνου εκτέλεσης των δύο 

εκδόσεων είναι 4,9ms για τον Google Chrome που αναδεικνύει την HTML5 8,12% 

γρηγορότερη από την HTML4.Τέλος, η διαφορά μεταξύ των δύο εκδόσεων για τον 

Internet Explorer είναι 3,54ms , δηλαδή είναι 5,93% γρηγορότερη η εκτέλεση της 

έκδοσης που αναπτύχθηκε με την HTML5. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Σε αυτή την εργασία πραγματοποιήθηκε δοκιμή και αξιολόγηση της HTML5, του 

CSS3 και της JavaScript σε σχέση με την ταχύτητα εκτέλεσης και φόρτωσής τους 

στους δυο πιο  δημοφιλείς περιηγητές διαδικτύου. Η δοκιμές αυτές αφορούν τη 

χρήση αυτών των τεχνολογιών για την ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών.  

Αφού, λοιπόν, δημιουργήθηκαν δυο πρωτότυπα πραγματικών επιχειρηματικών 

εφαρμογών σε δυο διαφορετικές εκδόσεις αυτών των τεχνολογιών, 

πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις που αφορούν την ταχύτητα εκτέλεσής τους. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών αναδεικνύουν την πιο μοντέρνα έκδοση της 

HTML (ΗΤML5) και της CSS (CSS3) ως πιο αποδοτικές τεχνολογίες, απαντώντας 

έτσι στο ερευνητικό μας ερώτημα. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται με τη χρήση 

αυτών των τεχνολογιών είναι πιο γρήγορες, βελτιώνοντας έτσι την εμπειρία του 

χρήστη. Επιπρόσθετα, η συγγραφή εφαρμογών με τη χρήση τους περιορίζει τη χρήση 

της JavaScript ,που μέχρι πρότινος αποτελούσε μονόδρομο για τον έλεγχο εισόδου 

δεδομένων σε φόρμες και που με τη χρήση της επιβάρυνε σε μέγεθος και σε ταχύτητα 

εκτέλεσης τη διαδικτυακή εφαρμογή.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα και παλαιότερων ερευνών, όπως η έρευνα του 

Zhang Hushi(2012) , που αφορά την απόδοση (φόρτωση και εκτέλεση) της HTML5 

σε σχέση με την HTΜL4 , συμπεραίνουμε πως η πρώτη αποτελεί όχι μόνο 

αποδοτικότερη για τη χρήση της στη συγγραφή στατικών ιστοσελίδων ,αλλά όπως 

αποδεικνύεται και από αυτή την έρευνα, είναι η πλέον κατάλληλη για την ανάπτυξη 

διαδικτυακών εφαρμογών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια μιας 

επιχείρησης. Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν την αναδεικνύουν γρηγορότερη και 

στους δυο περιηγητές. Μπορεί να μειώσει το μέγεθος μιας ιστοσελίδας φόρμας 

,διατηρώντας την ίδια λειτουργικότητα, όπως παρουσιάστηκε στο πείραμα φτάνοντας 

στο 16.56% μείωση μεγέθους. H χρήση της αυξάνει την ταχύτητα φόρτωσης της ίδιας 

ιστοσελίδας έως και 27,74% κατά μέσο όρο στον Internet Explorer σε σχέση με μια 

σελίδα που έχει αναπτυχθεί με την παλαιότερη έκδοση. Επίσης, μειώνει τον χρόνο 

επεξεργασίας της ιστοσελίδας από τον περιηγητή μέχρι και 11.53% όπως φαίνεται 

και από τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου πειράματος. Για αυτούς του λόγους 
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προτείνεται για την ανάπτυξη αποδοτικότερων διαδικτυακών εφαρμογών ως προς τον 

χρόνο φόρτωσης τους. 

Τέλος, ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, προτείνεται η δοκιμή και των άλλων 

τεχνολογιών, όπως της γλώσσας προγραμματισμού PHP, έτσι ώστε να αξιολογηθεί το 

μέγεθος της συμβολής τους στην απόδοση μιας διαδικτυακής επιχειρηματικής 

εφαρμογής. Αυτό επίσης θα είχε χρησιμότητα, γιατί επηρεάζει την εκτέλεση της 

εφαρμογής καθολικά, αφού η εκτέλεσή της γίνεται κεντρικά στον διακομιστή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Έκδοση HTML4-CSS2-JavaScript-PHP7 

 

Κώδικας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης πελατών και εμφωλευμένος στις 

σελίδες που ελέγχθηκαν, κώδικας μέτρησης ταχύτητας φόρτωσης και εκτέλεσης 

ιστοσελίδας. 

 

aside.php 

00000001 <div class="aside"> 

00000002       <h3>Κατηγορίες</h3> 

00000003       <ul class="categories"> 

00000004         <li><span><a href="customer.php">ΠΕΛΑΤΕΣ</a></span></li> 

00000005       </ul> 

00000006 </div> 

 

customer.php 

00000001 <?php 

00000002 include('session.php'); 

00000003 include('db_connection.php'); 

00000004 ?> 

00000005 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

00000006             "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

00000007 <html lang="en"> 

00000008 <head> 

00000009     <title>Πελάτες</title> 

00000010     <meta charset="utf-8"> 

00000011     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 
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00000012     <script type="text/javascript"> 

00000013          

00000014         window.addEventListener('load', loadTime, false); 

00000015         window.addEventListener('load', renderTime, false); 

00000016         function loadTime() { 

00000017          var now = new Date().getTime(); 

00000018          var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

00000019          if (window.console) console.log(page_load_time);     

00000020         } 

00000021         function renderTime() { 

00000022             var perfData = window.performance.timing; 

00000023             var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

00000024         if (window.console) console.log(render_time);     

00000025         } 

00000026    </script> 

00000027 </head> 

00000028 <body id="page1"> 

00000029  

00000030 <div class="wrap"> 

00000031   <?php 

00000032   include('header.php'); 

00000033   ?>     

00000034   <div class="container"> 

00000035     <?php 

00000036        include('aside.php'); 

00000037     ?>     

00000038     <div id="content"> 



55 
 

00000039         <p></br></p> 

00000040             <div class="alignleft"><button 

onclick="window.location='customer_add.php'">Νέος Πελάτης</button></div> 

00000041             <div class="aligncenter" ><form action="search_customer.php" 

method="post"> 

00000042                                         <input type="text" name="query"  style="width: 200px;" /> 

00000043                                         <input type="submit" value="Αναζήτηση" /> 

00000044                                      </form> 

00000045             </div>     

00000046          <p></br></p>   

00000047         <?php 

00000048      

00000049             if (isset($_GET['page'])){ 

00000050                 $page=$_GET['page']; 

00000051                 $page=mysqli_real_escape_string($link, $page); 

00000052             }  

00000053             else{ 

00000054                 $page=1; 

00000055             } 

00000056  

00000057             $aresult = mysqli_query($link, "SELECT * FROM customer"); 

00000058             $rows = mysqli_num_rows($aresult); 

00000059             $per_page=10;     

00000060             $total_pages=ceil($rows/$per_page); 

00000061             echo "Σελίδα ".$page." από ".$total_pages.str_repeat('&nbsp;', 20); 

00000062             if ($page!= 1){ 

00000063                 echo "<a href='customer.php?page=1'><button>Πρώτη 

Σελίδα</button></a>"." "; 

00000064                 $previous=$page-1; 
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00000065                 echo "<a 

href='customer.php?page=$previous'><button>Προηγούμενη</button></a>"; 

00000066             } 

00000067              else{ 

00000068                  echo " Πρώτη Σελίδα "; 

00000069              } 

00000070             if (($page!=1) && ($page!=$total_pages)){ 

00000071                 echo " | ";               

00000072             } 

00000073             if ($page!= $total_pages) { 

00000074                $next=$page+1;  

00000075                echo "<a 

href='customer.php?page=$next'><button>Επόμενη</button></a>"." "; 

00000076                echo "<a href='customer.php?page=$total_pages'><button>Tελευταία 

Σελίδα</button></a>";  

00000077             }  

00000078             else{ 

00000079                  echo " Τελευταία Σελίδα "; 

00000080              } 

00000081             $x=($page-1)*$per_page; 

00000082             $sql= "SELECT surname,name,afm,customer_code FROM customer ORDER 

BY surname  LIMIT $x, $per_page "; 

00000083             $result = mysqli_query($link, $sql);     

00000084             echo 

"<table><caption><h3>ΠΕΛΑΤΕΣ</h3></caption><tr><th>Επίθετο</th><th>Όνομα</th><th

>Α.Φ.Μ.</th><th>Λεπτομέριες</th><th>Αλλαγή</th><th>Διαγραφή</th></tr>"; 

00000085             while ($row = mysqli_fetch_array($result)) { 

00000086             echo "<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td><td>$row[2]</td><td><a 

href='customer_inside.php?id={$row[3]}'><img 

src='images/input.png'></img></a></td><td><a 

href='customer_edit.php?id={$row[3]}'><img src='images/edit.png'></img></a></td><td><a 
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onClick=\"javascript: return confirm('θέλετε να διαγραφεί ο Πελάτης??');\" 

href='customer_delete.php?id=".$row[3]."'><img 

src='images/delete.png'></img></a></td></tr>"; 

00000087             } 

00000088             echo "</table>"; 

00000089             mysqli_free_result($result); 

00000090             mysqli_close($link); 

00000091         ?> 

00000092     </div> 

00000093   </div> 

00000094 </div> 

00000095   

00000096 <?php 

00000097        include('footer.php'); 

00000098 ?>   

00000099  

00000100  

00000101 </body> 

00000102 </html> 

customer_add.php 

00000001 <?php 

00000002 include('session.php'); 

00000003 include('db_connection.php'); 

00000004 ?> 

00000005 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

00000006             "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

00000007 <html lang="en"> 

00000008     <head> 
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00000009       <script type="text/javascript">   

00000010         window.addEventListener('load', loadTime, false); 

00000011         window.addEventListener('load', renderTime, false); 

00000012         function loadTime() { 

00000013          var now = new Date().getTime(); 

00000014          var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

00000015          if (window.console) console.log(page_load_time);     

00000016         } 

00000017         function renderTime() { 

00000018             var perfData = window.performance.timing; 

00000019             var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

00000020         if (window.console) console.log(render_time);     

00000021         } 

00000022    </script>     

00000023  

00000024     <title>Προσθήκη Πελάτη</title> 

00000025     <meta charset="utf-8"> 

00000026     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 

00000027     <script> 

00000028      function validateForm() { 

00000029     var onom = document.forms["form"]["surname"].value; 

00000030     if (onom == "") { 

00000031         alert("Παρακαλώ εισάγετε Επίθετο"); 

00000032         return false; 

00000033     } 

00000034     var afm = document.forms["form"]["afm"].value; 

00000035       if  (afm.length != "") {          
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00000036       if (afm.length != 9) { 

00000037       alert("O ΑΦΜ πρέπει να περιέχει 9 χαρακτήρες")       

00000038       return false;  

00000039       } 

00000040       } 

00000041      var tilef = document.forms["form"]["phone1"].value; 

00000042       if  (tilef.length != "") {     

00000043       if (tilef.length <10 ||tilef.length >14 ) { 

00000044       alert("Το τηλέφωνο πρέπει να περιέχει απο 10 έως 14 αριθμούς")       

00000045       return false;  

00000046       } 

00000047       } 

00000048       var tile = document.forms["form"]["phone2"].value; 

00000049       if  (tile.length != "") {     

00000050       if (tile.length <10 ||tile.length >14 ) { 

00000051       alert("Το τηλέφωνο πρέπει να περιέχει απο 10 έως 14 αριθμούς")       

00000052       return false;  

00000053       } 

00000054       } 

00000055       return true; 

00000056       }      

00000057     </script> 

00000058 </head> 

00000059 <body id="page1"> 

00000060  

00000061 <div class="wrap"> 

00000062   <?php 
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00000063   include('header.php'); 

00000064   ?>     

00000065   <div class="container"> 

00000066     <?php 

00000067        include('aside.php'); 

00000068     ?>     

00000069     <div id="content"> 

00000070         <p></br></p> 

00000071         <button onclick="window.location='customer.php'">Πελάτες</button> 

00000072         <p</br></p> 

00000073         <h3>ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ</h3> 

00000074          

00000075         <form name="form" onsubmit="return validateForm()" action="" 

method="post"> 

00000076              Εισάγετε Επίθετο: <input  name="surname" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000077              Εισάγετε Όνομα:   <input  name="name" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000078              Εισάγετε Α.Φ.Μ.:  <input  name="afm" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000079              Εισάγετε Τηλέφωνο 1: <input  name="phone1" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000080              Εισάγετε Τηλέφωνο 2: <input  name="phone2" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000081              Εισάγετε Διεύθυνση: <input  name="adress" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000082              Εισάγετε e-mail:   <input  name="email" 

type="text"style="width:150px;"></input><br></br> 

00000083              Πελάτης κοινοχρήστων: <input type="checkbox" name="koin" 

value="1"></input><br></br> 
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00000084              Πελάτης ταμειακών:  <input type="checkbox" name="cash" value="1" 

onclick="var input = document.getElementById('cash_amount'); if(this.checked){ 

input.disabled = false; input.focus();}else{input.disabled=true;}" /><br></br> 

00000085              Τζίρος ταμειακών:  <input id="cash_amount" name="cash_amount" 

type="text" style="width:150px;" disabled="disabled"></input><br></br> 

00000086              Άλλος πελάτης:        <input type="checkbox" name="varius"  onclick="var 

input = document.getElementById('varius_amount'); if(this.checked){ input.disabled = false; 

input.focus();}else{input.disabled=true;}" /><br></br> 

00000087              Τζίρος διάφορα:  <input id="varius_amount" name="varius_amount" 

type="text" style="width:150px;" disabled="disabled"></input><br></br> 

00000088              <input  type="submit" value="Eισαγωγή"></input> 

00000089      </form> 

00000090          

00000091         <?php 

00000092          $surname = isset( $_POST['surname'])?$_POST['surname']:''; 

00000093          $name = isset( $_POST['name'])?$_POST['name']:''; 

00000094          $afm = isset( $_POST['afm'])?$_POST['afm']:''; 

00000095          $phone1 = isset( $_POST['phone1'])?$_POST['phone1']:''; 

00000096          $phone2 = isset( $_POST['phone2'])?$_POST['phone2']:''; 

00000097          $adress = isset( $_POST['adress'])?$_POST['adress']:''; 

00000098          $email = isset( $_POST['email'])?$_POST['email']:''; 

00000099          if(isset($_POST['koin']) )  

00000100             { 

00000101               $koin=1; 

00000102             } 

00000103             else{         

00000104             $koin=0; 

00000105             } 

00000106          if(isset($_POST['cash']) )  

00000107             { 
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00000108               $cash=1; 

00000109             } 

00000110             else{         

00000111             $cash=0; 

00000112             } 

00000113          $cash_amount = isset( $_POST['cash_amount'])?$_POST['cash_amount']:'0'; 

00000114          if(isset($_POST['varius']) )  

00000115             { 

00000116               $varius=1; 

00000117             } 

00000118             else{         

00000119             $varius=0; 

00000120             } 

00000121          $varius_amount = isset( 

$_POST['varius_amount'])?$_POST['varius_amount']:'0'; 

00000122             if ($surname) { 

00000123                 $result = mysqli_query($link, "INSERT INTO customer 

values(NULL,'$surname','$name','$phone1','$phone2','$adress','$koin','$cash','$cash_amou

nt','$varius','$varius_amount','$afm','$email')") or die("Query error: " .mysqli_error()); 

 

00000124                 if (mysqli_affected_rows($link) == 1) { 

00000125                     echo "<script>javascript: window.location='customer.php'</script>"; 

00000126                     } else { 

00000127                     print "Insert into Customers failed!"; 

00000128                 } 

00000129                 mysqli_close($link); 

00000130             }        

00000131         ?> 

00000132     </div> 
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00000133   </div> 

00000134 </div> 

00000135   

00000136 <?php 

00000137        include('footer.php'); 

00000138 ?>   

00000139  

00000140  

00000141 </body> 

00000142 </html> 

db_connection.php 

<?php 

    $link = mysqli_connect("-", "-", "-", "-") 

     or die("Could not connect: ".mysqli_connect_error()); 

?> 

footer.php 

00000001 <div class="footer"> 

00000002   <div class="footerlink"> 

00000003     <p class="lf">Copyright &copy; - All Rights Reserved</p> 

00000004     <p class="rf">Συνδεδεμένος ώς : <i><?php echo $login_session; ?></i> </p> 

00000005     <div style="clear:both;"></div>   

00000006   </div> 

00000007 </div> 

header.php 

00000001 <div class="header"> 

00000002     <div class="container1"> 
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00000003          

00000004         <div class="nav"> 

00000005             <ul > 

00000006                 <li><a href="users.php" ><img class="m1"/></a></li> 

00000007                 <li><a href="#" ><img class="m2"/></a></li> 

00000008                 <li><a href="#" ><img class="m3"/></a></li> 

00000009                 <li><a href="logout.php" ><img class="m4"/></a></li> 

00000010             </ul> 

00000011         </div> 

00000012         <div id='katw'> 

00000013         <div id='siramou'>     

00000014         <div  class="sima" ><a href="homepage.php"><img src='images/logo.jpg' 

style="width:100%; height:100%;"></img></a></div> 

00000015            

00000016           </div> 

00000017          </div> 

00000018     </div> 

00000019 </div> 

user_add.php 

<?php 

include('session.php'); 

include('db_connection.php'); 

?> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 

            "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <title>Προσθήκη Χρήστη</title> 
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    <meta charset="utf-8"> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 

 <script type="text/javascript"> 

         

        window.addEventListener('load', loadTime, false); 

        window.addEventListener('load', renderTime, false); 

        function loadTime() { 

         var now = new Date().getTime(); 

         var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

         if (window.console) console.log(page_load_time);     

        } 

        function renderTime() { 

            var perfData = window.performance.timing; 

            var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

        if (window.console) console.log(render_time);     

        } 

 

      function validate() { 

      var value = document.getElementById('username').value; 

      if (value.length < 5) { 

      alert("Το όνομα χρήστη πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 5 χαρακτήρες")       

      return false;  

      } 

      return true; 

      }       

     </SCRIPT> 

</head> 



66 
 

<body id="page1"> 

 

<div class="wrap"> 

  <?php 

  include('header.php'); 

  ?>     

  <div class="container"> 

    <?php 

       include('aside.php'); 

    ?>     

    <div id="content"> 

        <p</br></p> 

        <button onclick="window.location='users.php'">Χρήστες</button> 

        <p</br></p> 

        <form onsubmit="return validate();" action="" method="post"> 

  Εισάγετε όνομα νέου Χρήστη: <input onblur="checkLength(this)" id="username"  

name="username" type="text"></input><br></br> 

  Εισάγετε κωδικό νέου Χρήστη: <input  name="password1" 

type="password"></input><br></br> 

  Εισάγετε ξανά κωδικό νέου Χρήστη: <input  name="password2" 

type="password"></input><br></br> 

  <input  type="submit" value="Eισαγωγή"></input> 

  </form> 

 

        <?php 

         $username = isset( $_POST['username'])?$_POST['username']:''; 

         $password1 = isset( $_POST['password1'])?$_POST['password1']:''; 

         $password2 = isset( $_POST['password2'])?$_POST['password2']:''; 

         if ($password1==$password2){ 
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             if ($username) { 

                $password=md5($password1); 

                $result = mysqli_query($link, "INSERT INTO credentials 

values(NULL,'$username','$password')") or die("Query error: " .mysqli_error()); 

                if (mysqli_affected_rows($link) == 1) { 

                echo "<script>javascript: window.location='users.php'</script>"; 

                } else { 

                print "Insert into Users failed!"; 

                } 

                mysqli_close($link); 

             } 

         } 

         else{ 

         echo "<SCRIPT type='text/javascript'> alert('Password does not match the confirm 

password !!');window.location.replace('user_add.php');</SCRIPT>"; 

         } 

        ?> 

    </div> 

  </div> 

</div> 

  

<?php 

       include('footer.php'); 

?>   

 

 

</body> 

</html> 
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Έκδοση HTML5-CSS3-JavaScript-PHP7 

 

Κώδικας διαδικτυακής εφαρμογής διαχείρισης πελατών και εμφωλευμένος στις 

σελίδες που ελέγχθηκαν, κώδικας μέτρησης ταχύτητας φόρτωσης και εκτέλεσης 

ιστοσελίδας. 

 

aside.php 

00000001 <div class="aside"> 

00000002       <h3>Κατηγορίες</h3> 

00000003       <ul class="categories"> 

00000004         <li><span><a href="customer.php">ΠΕΛΑΤΕΣ</a></span></li> 

00000005       </ul> 

00000006 </div> 

customer.php 

00000001 <?php 

00000002 include('session.php'); 

00000003 include('db_connection.php'); 

00000004 ?> 

00000005 <!DOCTYPE html> 

00000006 <html lang="en"> 

00000007 <head> 

00000008     <title>Πελάτες</title> 

00000009     <meta charset="utf-8"> 

00000010     <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

00000011     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 

00000012     <script type="text/javascript"> 

00000013          
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00000014         window.addEventListener('load', loadTime, false); 

00000015         window.addEventListener('load', renderTime, false); 

00000016         function loadTime() { 

00000017          var now = new Date().getTime(); 

00000018          var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

00000019          if (window.console) console.log(page_load_time);     

00000020         } 

00000021         function renderTime() { 

00000022             var perfData = window.performance.timing; 

00000023             var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

00000024         if (window.console) console.log(render_time);     

00000025         } 

00000026    </script> 

00000027 </head> 

00000028 <body id="page1"> 

00000029  

00000030 <div class="wrap"> 

00000031   <?php 

00000032   include('header.php'); 

00000033   ?>     

00000034   <div class="container"> 

00000035     <?php 

00000036        include('aside.php'); 

00000037     ?>     

00000038     <section id="content"> 

00000039         <p></br></p> 

00000040             <div class="alignleft"><button 

onclick="window.location='customer_add.php'">Νέος Πελάτης</button></div> 
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00000041             <div class="aligncenter" ><form action="search_customer.php" 

method="post"> 

00000042                                         <input type="search" name="query" placeholder="Επίθετο 

ή Όνομα ή ΑΦΜ" style="width: 200px;" /> 

00000043                                         <input type="submit" value="Αναζήτηση" /> 

00000044                                      </form> 

00000045             </div>     

00000046          <p></br></p>   

00000047         <?php 

00000048      

00000049             if (isset($_GET['page'])){ 

00000050                 $page=$_GET['page']; 

00000051                 $page=mysqli_real_escape_string($link, $page); 

00000052             }  

00000053             else{ 

00000054                 $page=1; 

00000055             } 

00000056  

00000057             $aresult = mysqli_query($link, "SELECT * FROM customer"); 

00000058             $rows = mysqli_num_rows($aresult); 

00000059             $per_page=10;     

00000060             $total_pages=ceil($rows/$per_page); 

00000061             echo "Σελίδα ".$page." από ".$total_pages.str_repeat('&nbsp;', 20); 

00000062             if ($page!= 1){ 

00000063                 echo "<a href='customer.php?page=1'><button>Πρώτη 

Σελίδα</button></a>"." "; 

00000064                 $previous=$page-1; 

00000065                 echo "<a 

href='customer.php?page=$previous'><button>Προηγούμενη</button></a>"; 
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00000066             } 

00000067              else{ 

00000068                  echo " Πρώτη Σελίδα "; 

00000069              } 

00000070             if (($page!=1) && ($page!=$total_pages)){ 

00000071                 echo " | ";               

00000072             } 

00000073             if ($page!= $total_pages) { 

00000074                $next=$page+1;  

00000075                echo "<a 

href='customer.php?page=$next'><button>Επόμενη</button></a>"." "; 

00000076                echo "<a href='customer.php?page=$total_pages'><button>Tελευταία 

Σελίδα</button></a>";  

00000077             }  

00000078             else{ 

00000079                  echo " Τελευταία Σελίδα "; 

00000080              } 

00000081             $x=($page-1)*$per_page; 

00000082             $sql= "SELECT surname,name,afm,customer_code FROM customer ORDER 

BY surname  LIMIT $x, $per_page "; 

00000083             $result = mysqli_query($link, $sql);     

00000084             echo 

"<table><caption><h3>ΠΕΛΑΤΕΣ</h3></caption><tr><th>Επίθετο</th><th>Όνομα</th><th

>Α.Φ.Μ.</th><th>Λεπτομέριες</th><th>Αλλαγή</th><th>Διαγραφή</th></tr>"; 

00000085             while ($row = mysqli_fetch_array($result)) { 

00000086             echo "<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td><td>$row[2]</td><td><a 

href='customer_inside.php?id={$row[3]}'><img 

src='images/input.png'></img></a></td><td><a 

href='customer_edit.php?id={$row[3]}'><img src='images/edit.png'></img></a></td><td><a 

onClick=\"javascript: return confirm('θέλετε να διαγραφεί ο Πελάτης??');\" 

href='customer_delete.php?id=".$row[3]."'><img 

src='images/delete.png'></img></a></td></tr>"; 
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00000087             } 

00000088             echo "</table>"; 

00000089             mysqli_free_result($result); 

00000090             mysqli_close($link); 

00000091         ?> 

00000092     </section> 

00000093   </div> 

00000094 </div> 

00000095   

00000096 <?php 

00000097        include('footer.php'); 

00000098 ?>   

00000099  

00000100  

00000101 </body> 

00000102 </html> 

customer_add.php 

00000001 <?php 

00000002 include('session.php'); 

00000003 include('db_connection.php'); 

00000004 ?> 

00000005 <!DOCTYPE html> 

00000006 <html lang="en"> 

00000007 <head> 

00000008     <title>Προσθήκη Πελάτη</title> 

00000009     <meta charset="utf-8"> 

00000010     <meta name="viewport" content="width=device-width"> 
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00000011     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 

00000012     <script type="text/javascript"> 

00000013          

00000014         window.addEventListener('load', loadTime, false); 

00000015         window.addEventListener('load', renderTime, false); 

00000016         function loadTime() { 

00000017          var now = new Date().getTime(); 

00000018          var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

00000019          if (window.console) console.log(page_load_time);     

00000020         } 

00000021         function renderTime() { 

00000022             var perfData = window.performance.timing; 

00000023             var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

00000024         if (window.console) console.log(render_time);     

00000025         } 

00000026    </script> 

00000027 </head> 

00000028 <body id="page1"> 

00000029  

00000030 <div class="wrap"> 

00000031   <?php 

00000032   include('header.php'); 

00000033   ?>     

00000034   <div class="container"> 

00000035     <?php 

00000036        include('aside.php'); 

00000037     ?>     
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00000038     <section id="content"> 

00000039         <p></br></p> 

00000040         <button onclick="window.location='customer.php'">Πελάτες</button> 

00000041         <p</br></p> 

00000042         <h3>ΝΕΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣ</h3> 

00000043          

00000044         <form  action="" method="post"> 

00000045              Εισάγετε Επίθετο: <input  name="surname" type="text" 

style="width:150px;" required></input><br></br> 

00000046              Εισάγετε Όνομα:      <input  name="name" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000047              Εισάγετε Α.Φ.Μ.:  <input  name="afm" type="tel" minlength="9" 

maxlength="9" style="width:150px;"></input><br></br> 

00000048              Εισάγετε Τηλέφωνο 1: <input  name="phone1" type="tel" minlength="10" 

maxlength="14" style="width:150px;"></input><br></br> 

00000049              Εισάγετε Τηλέφωνο 2: <input  name="phone2" type="tel" minlength="10" 

maxlength="14" style="width:150px;"></input><br></br> 

00000050              Εισάγετε Διεύθυνση: &nbsp; <input  name="adress" type="text" 

style="width:150px;"></input><br></br> 

00000051              Εισάγετε e-mail:  <input  name="email" 

type="email"style="width:150px;"></input><br></br> 

00000052              Πελάτης κοινοχρήστων: <input type="checkbox" name="koin" 

value="1"></input><br></br> 

00000053              Πελάτης ταμειακών: <input type="checkbox" name="cash" value="1" 

onclick="var input = document.getElementById('cash_amount'); if(this.checked){ 

input.disabled = false; input.focus();}else{input.disabled=true;}" /><br></br> 

00000054              Τζίρος ταμειακών: <input id="cash_amount" name="cash_amount" 

type="text" style="width:150px;" disabled="disabled"></input><br></br> 

00000055              Άλλος πελάτης:<input type="checkbox" name="varius"  onclick="var input 

= document.getElementById('varius_amount'); if(this.checked){ input.disabled = false; 

input.focus();}else{input.disabled=true;}" /><br></br> 

00000056              Τζίρος διάφορα: <input id="varius_amount" name="varius_amount" 

type="text" style="width:150px;" disabled="disabled"></input><br></br> 
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00000057              <input  type="submit" value="Eισαγωγή"></input> 

00000058      </form> 

00000059          

00000060         <?php 

00000061          $surname = isset( $_POST['surname'])?$_POST['surname']:''; 

00000062          $name = isset( $_POST['name'])?$_POST['name']:''; 

00000063          $afm = isset( $_POST['afm'])?$_POST['afm']:''; 

00000064          $phone1 = isset( $_POST['phone1'])?$_POST['phone1']:''; 

00000065          $phone2 = isset( $_POST['phone2'])?$_POST['phone2']:''; 

00000066          $adress = isset( $_POST['adress'])?$_POST['adress']:''; 

00000067          $email = isset( $_POST['email'])?$_POST['email']:''; 

00000068          if(isset($_POST['koin']) )  

00000069             { 

00000070               $koin=1; 

00000071             } 

00000072             else{         

00000073             $koin=0; 

00000074             } 

00000075          if(isset($_POST['cash']) )  

00000076             { 

00000077               $cash=1; 

00000078             } 

00000079             else{         

00000080             $cash=0; 

00000081             } 

00000082          $cash_amount = isset( $_POST['cash_amount'])?$_POST['cash_amount']:'0'; 

00000083          if(isset($_POST['varius']) )  
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00000084             { 

00000085               $varius=1; 

00000086             } 

00000087             else{         

00000088             $varius=0; 

00000089             } 

00000090          $varius_amount = isset( 

$_POST['varius_amount'])?$_POST['varius_amount']:'0'; 

00000091             if ($surname) { 

00000092                 $result = mysqli_query($link, "INSERT INTO customer 

values(NULL,'$surname','$name','$phone1','$phone2','$adress','$koin','$cash','$cash_amou

nt','$varius','$varius_amount','$afm','$email')") or die("Query error: " .mysqli_error()); 

 

00000093                 if (mysqli_affected_rows($link) == 1) { 

00000094                     echo "<script>javascript: window.location='customer.php'</script>"; 

00000095                     } else { 

00000096                     print "Insert into Customers failed!"; 

00000097                 } 

00000098                 mysqli_close($link); 

00000099             }        

00000100         ?> 

00000101     </section> 

00000102   </div> 

00000103 </div> 

00000104   

00000105 <?php 

00000106        include('footer.php'); 

00000107 ?>   

00000108  
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00000109  

00000110 </body> 

00000111 </html> 

 

db_connection.php 

<?php 

    $link = mysqli_connect("-", "-", "-", "-") 

     or die("Could not connect: ".mysqli_connect_error()); 

?> 

footer.php 

<footer> 

  <div class="footerlink"> 

    <p class="lf">Copyright &copy; - All Rights Reserved</p> 

    <p class="rf">Συνδεδεμένος ώς : <i><?php echo $login_session; ?></i> </p> 

    <div style="clear:both;"></div>   

  </div> 

</footer> 

header.php 

00000001 <header> 

00000002     <div class="container"> 

00000003          

00000004         <nav> 

00000005             <ul > 

00000006                 <li><a href="users.php" ><img class="m1"/></a></li> 

00000007                 <li><a href="#" ><img class="m2"/></a></li> 

00000008                 <li><a href="#" ><img class="m3"/></a></li> 
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00000009                 <li><a href="logout.php" ><img class="m4"/></a></li> 

00000010             </ul> 

00000011         </nav> 

00000012         <div id='katw'> 

00000013         <div id='siramou'>     

00000014         <div  class="sima" ><a href="homepage.php"><img src='images/logo.jpg' 

style="width:100%; height:100%;"></img></a></div> 

00000015          

00000016           </div> 

00000017          </div> 

00000018     </div> 

00000019 </header> 

 

user_add.php 

<?php 

include('session.php'); 

include('db_connection.php'); 

?> 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 

<head> 

    <title>Προσθήκη Χρήστη</title> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width"> 

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"></link> 

 <script type="text/javascript"> 

         

        window.addEventListener('load', loadTime, false); 
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        window.addEventListener('load', renderTime, false); 

        function loadTime() { 

         var now = new Date().getTime(); 

         var page_load_time = now - performance.timing.navigationStart; 

         if (window.console) console.log(page_load_time);     

        } 

        function renderTime() { 

            var perfData = window.performance.timing; 

            var render_time = perfData.domComplete - perfData.domLoading; 

        if (window.console) console.log(render_time);     

        } 

   </script> 

</head> 

<body id="page1"> 

 

<div class="wrap"> 

  <?php 

  include('header.php'); 

  ?>     

  <div class="container"> 

    <?php 

       include('aside.php'); 

    ?>     

    <section id="content"> 

        <p</br></p> 

        <button onclick="window.location='users.php'">Χρήστες</button> 

        <p</br></p> 
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        <form  action="" method="post"> 

  Εισάγετε όνομα νέου Χρήστη: <input  name="username" type="text" 

placeholder="Τουλάχιστον 5 χαρακτήρες" required minlength="5"></input><br></br> 

  Εισάγετε κωδικό νέου Χρήστη: <input  name="password1" type="password" 

placeholder="Τουλάχιστον 5 χαρακτήρες" required minlength="5"></input><br></br> 

  Εισάγετε ξανά κωδικό νέου Χρήστη: <input  name="password2" type="password" 

placeholder="Τουλάχιστον 5 χαρακτήρες" required minlength="5"></input><br></br> 

  <input  type="submit" value="Eισαγωγή"></input> 

  </form> 

  

        <?php 

         $username = isset( $_POST['username'])?$_POST['username']:''; 

         $password1 = isset( $_POST['password1'])?$_POST['password1']:''; 

         $password2 = isset( $_POST['password2'])?$_POST['password2']:''; 

         if ($password1==$password2){ 

             if ($username) { 

                $password=md5($password1); 

                $result = mysqli_query($link, "INSERT INTO credentials 

values(NULL,'$username','$password')") or die("Query error: " .mysqli_error()); 

                if (mysqli_affected_rows($link) == 1) { 

                echo "<script>javascript: window.location='users.php'</script>"; 

                } else { 

                print "Insert into Users failed!"; 

                } 

                mysqli_close($link); 

             } 

         } 

         else{ 
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         echo "<SCRIPT type='text/javascript'> alert('Password does not match the confirm 

password !!');window.location.replace('user_add.php');</SCRIPT>"; 

         } 

        ?> 

    </section> 

  </div> 

</div> 

  

<?php 

       include('footer.php'); 

?>   

 

 

</body> 

</html> 


