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Περίληψη 

Λόγω το ότι υπάρχουν εκατοντάδες web τεχνολογίες και server-side γλώσσες 

ανάπτυξης εφαρμογών, είναι δύσκολη απόφαση η επιλογή της κατάλληλης. Όλες οι 

τεχνολογίες έχουν θετικά και αρνητικά. Σε αυτή την εργασία, θα παρουσιάσω και θα 

συγκρίνω τρεις server-side γλώσσες προγραμματισμού  php,  node.js και python. Η 

σύγκριση θα γίνει στα χαρακτηριστικά της δημοτικότητας της ανάπτυξης του κώδικα 

και της απόδοσης τους. Για τους σκοπούς της σύγκρισης αναπτύχθηκε και στις τρεις 

γλώσσες ένα διαδικτυακό ιστολόγιο (blog). Για τα συγκριτικά πειράματα επέλεξα τα 

σενάρια της δημιουργίας μιας στατικής σελίδας και την δημιουργία μιας δυναμικής 

σελίδας. Οι μετρήσεις βασίστηκαν πάνω στους δείκτες ποσότητα αιτημάτων ανά 

δευτερόλεπτο  και χρόνος καθυστέρησης απόκρισης.  Τα αποτελέσματα του πειράματος 

έδειξαν ότι στην παραγωγή στατικών σελίδων η node.js έχει τις καλύτερες επιδόσεις, 

αντίθετα στην παραγωγή δυναμικού περιεχομένου η php. Στόχος της παρούσας 

εργασίας είναι να αποτελέσει χρήσιμη γνώση για τους προγραμματιστές  για την 

επιλογή κατάλληλης τεχνολογίας ανάπτυξης της εφαρμογής τους.  
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Abstract 

Because there are hundreds of web technologies and server-side programming 

languages, choosing the right one is a difficult decision. All technologies have pros and 

cons. In this paper, i will present and compare three server-side programming languages 

php, node.js and python. The comparison will be made on the attributes of the 

popularity, development  and performance. For the comparison, a blog website  was 

developed. For the comparative experiments I chose the scenarios of creating a static 

page and creating a dynamic page. The measurements were based on indicators of 

requests per second and latency time. The experimental results showed that node.js has 

the best performance in the static pages, and php in dynamic content pages. The aim of 

this paper is to provide useful knowledge for developers. 
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1.Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο και στόχοι της εργασίας 

Η επικράτηση των δυναμικών ιστοσελίδων οδήγησε στην ευρεία χρήση server-side 

γλωσσών. Η συνεχώς αυξανόμενη επισκεψιμότητα και χρήση του διαδικτύου από  

δισεκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως, οδήγησε σε μεγαλύτερες  απαιτήσεις ως προς 

την απόδοση των διαδικτυακών εφαρμογών.  

Η επιλογή της κατάλληλης γλώσσας για την δημιουργία μιας εφαρμογής αποτελεί 

σημαντική πρόκληση. Κάθε εφαρμογή έχει διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Μια 

γλώσσα που δουλεύει πολύ καλά με έναν τομέα εφαρμογών, μπορεί σε άλλο τομέα να 

μην δουλεύει καθόλου. Το γεγονός αυτό δυσκολεύει πολύ έναν προγραμματιστή να 

επιλέξει την κατάλληλη γλώσσα που θα υλοποιήσει την εφαρμογή του.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σύγκριση τριών server-side 

γλωσσών προγραμματισμού, PHP  Node.js και Python.  Για τους σκοπούς της 

σύγκρισης αναπτύχθηκε και στις τρεις γλώσσες ένα διαδικτυακό ιστολόγιο (blog). Η 

σύγκριση θα γίνει στα χαρακτηριστικά της δημοτικότητας της ανάπτυξης του κώδικα 

και της απόδοσης τους. Από την εμπειρία που απέκτησα υλοποιώντας την εφαρμογή, 

θα επιχειρήσω να αποτυπώσω τα συμπεράσματα που αποκόμισα. 

Ο βασικότερος στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των 

τριών παραπάνω γλωσσών στην διαχείριση ενός διαδικτυακού ιστολογίου. 
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1.2 Περιεχόμενο της διπλωματικής εργασίας  

Η παρούσα διπλωματική εργασία, περιλαμβάνει τα εξής:  

• Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εισαγωγή, ο σκοπός και οι στόχοι της 

παρούσας μελέτης. 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, όπου 

παρουσιάζονται βιβλιογραφικά οι τεχνολογίες που θα συγκριθούν στην 

παρούσα εργασία. Ακόμη, παρουσιάζονται σχετικές μελέτες που έχουν ήδη 

δημοσιευθεί  σχετικά με σύγκριση επιδόσεων server-side γλωσσών 

προγραμματισμού. 

• Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την 

εκπόνηση της παρούσας μελέτης. 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση της 

εφαρμογής που αναπτύχθηκες για τους σκοπούς της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας. 

• Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σύγκριση των τριών τεχνολογιών στους 

τομείς της δημοτικότητας της ανάπτυξης του κώδικα και της απόδοσης τους. 

• Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

μελέτη, αλλά και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο θέμα. 

• Τέλος γίνεται παρουσίαση του κατάλογου αναφορών. 
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2.Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

2.1 PHP 

Δημιουργήθηκε βασισμένη στη C το 1994 από τον Rasmus Lerdorf. Τα αρχικά της 

σημαίνουν "PHP: Hypertext Preprocessor". Ανήκει στις ανοιχτού κώδικα γλώσσες και 

διανέμεται δωρεάν. Ο κύριος σκοπός της PHP είναι η δημιουργία δυναμικών 

ιστοσελίδων. Μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε ένα αρχείο HTML, εσωκλείοντας 

απλά τον PHP κώδικα ανάμεσα στους ειδικούς χαρακτήρες <?php  ?> .  Στη συνέχεια 

τρέχεις τον κώδικα με έναν web server όπου έχεις εγκαταστήσει τον PHP διερμηνέα, 

και μέσω ενός  web browser το απεικονίζεις.  Θεωρείται εύκολη στην εκμάθηση της για 

αρχάριους προγραμματιστές, αλλά παράλληλα  προσφέρει και προχωρημένα 

χαρακτηριστικά για πιο απαιτητικούς.1 

Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα απλού κώδικα php που εκτυπώνει το “Hello 

World!” σε browser.  Χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό XAMPP το οποίο χρησιμοποιεί 

τον server Apache  και το σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων MySQL.  

αρχείο hello.php 

<html> 

<body> 

<?php 

echo "Hello World!"; 

 ?> 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

 
1 https://www.php.net  

https://www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.phpmode.php
https://www.php.net/
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2.2 Python 

Δημιουργήθηκε από τον Guido van Rossum το 1991. Είναι γενικού σκοπού 

αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού και μέσω κάποιων web frameworks της 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη web εφαρμογών2.  Είναι συμβατή με 

όλα τα λειτουργικά συστήματα καθώς και με τους περισσότερους web servers. Επειδή 

οι περισσότεροι HTTP servers έχουν γραφτεί σε C, δεν είναι δυνατή η απευθείας 

εκτέλεση Python κώδικα. Μια διεπαφή (interface) είναι απαραίτητη, η οποία ορίζει τον 

τρόπο αλληλεπίδρασης. Παραδείγματα τέτοιων διεπαφών είναι (CGI,  SCGI,  FastCGI, 

WSGI) που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τον τρόπο ενσωμάτωσης  του διερμηνέα 

στον server3. Σύμφωνα με τον επίσημο ιστότοπο της Python, η διεπαφή  WSGI 

θεωρείται η καλύτερη, λόγω του πλεονεκτήματος της συμβατότητας της με τις 

υπόλοιπες διεπαφές. H μίξη HTML και Python κώδικα δεν είναι απλή υπόθεση και 

μπορεί να οδηγήσει σε τρομερά μη διατηρήσιμο κώδικα. Τη λύση σε αυτό το ζήτημα 

δίνουν τα  templates (Mako, Genshi,  Jinja)4.  

Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα απλού κώδικα python  που εκτυπώνει το 

“Hello World!” σε browser. Το πρώτο βήμα είναι να εγκαταστήσεις την python, και 

χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή πακέτων(package manager) pip,  εγκαταστείς το web 

framework Flask. 

αρχείο hello.py 

from flask import Flask 

app = Flask(__name__) 

 

@app.route("/") 

def hello(): 

    return "Hello World!" 

 

if __name__ == "__main__": 

    app.run() 

  

 

 
2 https://www.python.org  
3 https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks  
4 https://docs.python.org/2/howto/webservers.html  

https://www.python.org/
https://wiki.python.org/moin/WebFrameworks
https://docs.python.org/2/howto/webservers.html
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2.3 Node.js 

Δημιουργήθηκε από τον Ryan Dahl το 2009. Δεν αποτελεί ξεχωριστή γλώσσα ούτε και 

framework, αλλά πρόκειται για runtime περιβάλλον για εκτέλεση JavaScript κώδικα 

έξω από τον browser. Στην ουσία πρόκειται για τον συνδυασμό της v8 μηχανής της 

Google με ένα C++ πρόγραμμα. Χρησιμοποιείται κυρίως για ανάπτυξη back-end 

υπηρεσιών. Παρόλο την σχετικά πρόσφατη ανάπτυξη του, έχει πολλές ανοιχτού κώδικα 

βιβλιοθήκες διαθέσιμες όπως και αρκετή μεγάλη κοινότητα υποστήριξης. Μπορεί να 

αναπτύξει υψηλής-επεκτασιμότητας εφαρμογές, λόγω του ασύγχρονου τρόπου 

προγραμματισμού. Η φιλοσοφία του Node.js είναι ένα μοντέλο προσανατολισμένο  σε 

συμβάντα (events)  και callbacks, το οποίο λειτουργεί με ασύγχρονη επικοινωνία 

εισόδου/εξόδου (I/O) και δεν μπλοκάρεται η ροή του κώδικα. Έχει ένα μονό νήμα 

(thread) το οποίο χειρίζεται όλα τα αιτήματα (requests). Δεν χρειάζεται να περιμένει 

την απόκριση (response) για να συνεχίσει στο επόμενο αίτημα. Όταν η απόκριση έρθει, 

δημιουργείται ένα μήνυμα σε συμβάν (event), και έτσι το νήμα γνωρίζει ότι είναι 

έτοιμο να το επεξεργαστεί. Με αυτή την ασύγχρονη αρχιτεκτονική το Node έχει την 

δυνατότητα να εξυπηρετεί περισσότερα αιτήματα χωρίς την ανάγκη αναβάθμισης του 

hardware.  Θεωρείται κακή πρακτική η μίξη ασύγχρονου και σύγχρονου κώδικα, επειδή 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν απροσδόκητα λογικά σφάλματα5.  

Παρακάτω απεικονίζεται ένα παράδειγμα απλού κώδικα node.js  που εκτυπώνει το 

“Hello World!” σε browser. Το πρώτο βήμα είναι να εγκαταστήσεις το node, και 

χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή πακέτων (package manager) npm, εγκαταστείς το 

web framework Express.  

αρχείο hello.js 

const express = require('express') 

const app = express() 

const port = 3000 

 

app.get('/', (req, res) => { 

  res.send('Hello World!') 

}) 

 

app.listen(port, () => { 

 
5 https://nodejs.org  

https://nodejs.org/
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  console.log(`Server started on port:${port}`) 

}) 

 

2.4 Σχετικές Μελέτες 

Έχουν εκπονηθεί αρκετές εργασίες σύγκρισης επιδόσεων server-side γλωσσών 

προγραμματισμού. Οι Titchkosky et al., (2003) αξιολόγησαν τις επιπτώσεις τριών 

διαφορετικών τεχνολογιών (Perl, PHP, Java) πάνω σε επιδόσεις σε web server. Στη 

μελέτη τους μέτρησαν τις επιδόσεις αρχικά για εξυπηρέτηση στατικού περιεχομένου, 

και μετά για δημιουργία δυναμικού περιεχομένου (με και χωρίς βάση δεδομένων). Τα 

αποτελέσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι οι server-side τεχνολογίες της Java 

ξεπερνάνε σε επιδόσεις την Perl και PHP πάνω στη παραγωγή δυναμικού περιεχομένου. 

Οι Cecchet et al., (2003) σύγκριναν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες (PHP, Java servlets, 

Enterprise Java Beans). Για τους σκοπούς της σύγκρισης ανέπτυξαν ένα διαδικτυακό 

βιβλιοπωλείο και έναν ιστότοπο δημοπρασιών. Η μελέτη τους δείχνει ότι η τεχνολογία 

Enterprise Java Beans έχει μειωμένες επιδόσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

Οι Scott et al., (2008) αξιολόγησαν την JSP και PHP χρησιμοποιώντας το εργαλείο  

σύγκρισης επιδόσεων SPECweb2005. Το συμπέρασμα της μελέτης τους είναι ότι η JSP 

ξεπερνάει σε επιδόσεις την PHP. Οι Neves et al., (2013) σύγκριναν την Java με τη PHP 

πάνω σε web εφαρμογές, και δείχνουν στην μελέτη τους ότι η Java είναι περισσότερο 

επεκτάσιμη και ασφαλής. 

Οι Ranjan et al., (2010) στη μελέτη τους σύγκριναν τις τεχνολογίες PHP, JSP  και 

ASP.NET. Τα συμπεράσματα τους ήταν ότι η PHP είχε τις καλύτερες επιδόσεις σε 

σχέση με τις υπόλοιπες γλώσσες,  Στον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση (merge 

sort), η μελέτη έδειξε ότι  η JSP είναι ο νικητής ανάμεσα στις τρεις τεχνολογίες 

σύγκρισης. 

Οι Lei et al., (2014) σύγκριναν την PHP, Python και Node.js  χρησιμοποιώντας  τεστ 

επιδόσεων διαχείρισης αιτημάτων. Η μελέτη τους εστίασε κυρίως στις εφαρμογές με 

ασύγχρονη επικοινωνία εισόδου/εξόδου (I/O). Για την προσομοίωση της συμπεριφοράς 

των χρηστών χρησιμοποίησαν το εργαλείο LoadRunner, το οποίο μπορεί να 

προσομοιώσει αιτήματα από χιλιάδες χρήστες ταυτόχρονα. Για τα τεστ επιδόσεων, 

χρησιμοποίησαν το εργαλείο  ApacheBench (Ab), σε τοπικό server και όχι διαδικτυακό, 

για να αποκλείσουν την καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων λόγω σύνδεσης στο 
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διαδίκτυο. Τα σενάρια του πειράματος ήταν η εμφάνιση του “Hello World”, ο 

υπολογισμός της ακολουθίας Fibonacci, και η επιλογή περιεχομένου με την χρήση της 

sql εντολής select από την βάση δεδομένων. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν 

ότι η PHP και η Python διαχειρίστηκαν πολύ λιγότερα αιτήματα στο ίδιο χρονικό 

διάστημα σε σχέση με Node.js. Τα συμπεράσματα της μελέτης τους έδειξαν ότι η 

Node.js είναι ελαφριά σε χρήση πόρων και αποδοτική και είναι ιδανική για web 

εφαρμογές με ασύγχρονη επικοινωνία εισόδου/εξόδου (I/O). Για την PHP, η μελέτη 

έδειξε ότι είναι κατάλληλη για ανάπτυξη εφαρμογών μικρής και μεσαίας κλίμακας, ενώ 

για την Python ότι είναι φιλική προς τον προγραμματιστή και ιδανική για ανάπτυξη 

εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. 

Οι Crawford και Hussain (2017) σύγκριναν τέσσερις server-side τεχνολογίες  (Php, 

Django, Ruby, Node.js). Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε στους τομείς ευκολία στη 

πρώτη επαφή, διαθεσιμότητα βοήθειας και υποστήριξης, δημοτικότητα, διαθεσιμότητα 

βιβλιοθηκών και εργαλείων ανάπτυξης και επιδόσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν ότι η Php είναι πιο απλή και εύκολη τεχνολογία στη πρώτη επαφή μαζί της 

καθώς και η πιο δημοφιλής από τις υπόλοιπες. Οι δείκτες μέτρησης επιδόσεων που 

χρησιμοποίησαν ήταν η ποσότητα αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο που διαχειρίζεται κάθε 

τεχνολογία στα σενάρια της εμφάνισης αλφαριθμητικού χωρίς βάση δεδομένων, 

εμφάνισης αρχείου μορφής json, και τέλος εμφάνιση δυναμικού περιεχομένου από το  

σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων  SQLite. Σχετικά με τις επιδόσεις 

και την διαθεσιμότητα βιβλιοθηκών και πακέτων ανάπτυξης κώδικα, η μελέτη έδειξε 

ότι η τεχνολογία Node.js είναι η πιο γρήγορη λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής της.   

Ο Xiaoli (2018) στην μελέτη του σύγκρινε τρεις server-side web βιβλιοθήκες (Asp.net, 

Symfony, Node.js). Η σύγκριση έγινε στους τομείς της επίδοσης και της ανάπτυξης του 

κώδικα τους. Για τα συγκριτικά πειράματα επιδόσεων χρησιμοποίησε το εργαλείο 

Apache Bench (ab), το οποίο στέλνει μεγάλο φoρτίο αιτημάτων στον σέρβερ και 

μετράει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τους. Τα σενάρια του πειράματος 

ήταν η αποστολή μιας συμβολοσειράς χωρίς χρήση βάσης δεδομένων, ο υπολογισμός 

της ακολουθίας Fibonacci και η εμφάνιση περιεχομένου από την βάση δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης στον τομέα της ανάπτυξης κώδικα, έδειξαν ότι η Symfony 

ήταν η πιο φιλική για αρχάριους προγραμματιστές. Για τις επιδόσεις, η μελέτη έδειξε 

ότι η Asp.net έχει τις καλύτερες επιδόσεις σε περιβάλλον Windows.  
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3. Μεθοδολογία 

Όπως προαναφέρθηκε σκοπός αυτής της μελέτης είναι η σύγκριση τριών server-side 

τεχνολογιών στα χαρακτηριστικά της δημοτικότητας της ανάπτυξης του κώδικα και της 

απόδοσης τους. Για να κατανοήσω σε βάθος την κάθε τεχνολογία, δεν αρκεί μια απλή 

βιβλιογραφική μελέτη, και αποφάσισα να αναπτύξω και στις τρεις τεχνολογίες ένα 

διαδικτυακό ιστολόγιο (blog). Το ιστολόγιο αναπτύχθηκε με βάση τους κανόνες της 

αρχιτεκτονικής REST, παρόλο που τα τεστ πραγματοποιήθηκαν μόνο στην get http 

μέθοδο,  ήταν απαραίτητο για την σύγκριση στο χαρακτηριστικό της ανάπτυξης 

κώδικα. 

Αυτή η έρευνα εστιάζει συγκεκριμένα στην επίδραση που έχουν οι τρεις αυτές 

τεχνολογίες στην διαχείριση ενός ιστολογίου. Για να απαντήσω σε αυτό το ερευνητικό 

ερώτημα, επέλεξα να μετρήσω τους παρακάτω δείκτες επιδόσεων ενός server, τον 

χρόνο που απαιτείται για να εντοπιστεί ο τομέας που υπάρχουν τα ζητούμενα δεδομένα 

ώστε να εξυπηρετηθεί ένα αίτημα (latency time), την ποσότητα των αιτημάτων ανά 

χρονική μονάδα που μπορεί να επεξεργαστεί ο server (req/sec), και την ποσότητα bytes 

ανά χρονική μονάδα που κατεβάζει (bytes/sec). Αυτοί οι δείκτες σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία αποτελούν μια ξεκάθαρη ένδειξη της ευρωστίας και αξιοπιστίας μια 

εφαρμογής. Οι μετρήσεις των παραπάνω δεικτών, δείχνουν πόσο μεγάλο αριθμό 

επισκεπτών αντέχει να διαχειριστεί η εφαρμογή πριν καταρρεύσει. 

Για τις μετρήσεις των παραπάνω δεικτών χρησιμοποίησα το εργαλείο autocannon. 

Εναλλακτικά άλλα εργαλεία για συγκριτικά πειράματα είναι το ab - Apache benchmark, 

το Artillery, το LoadRunner, το jMeter, το Grinder. Επέλεξα το συγκεκριμένο εργαλείο, 

επειδή οι περισσότερες προηγούμενες μελέτες που ασχολήθηκαν με παρόμοιο θέμα 

χρησιμοποίησαν το ab - Apache benchmark το οποίο αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε όλων των ειδών server, αποτελεί ως ένα βαθμό εργαλείο εξειδίκευσης στον apache 

server. Για να έχω πιο αξιόπιστα αποτελέσματα επέλεξα το autocannon το οποίο είναι 

γραμμένο σε node.js και δεν αποτελεί εξ ορισμού εξειδίκευση σε συγκεκριμένο είδος 

server.  

Όλα τα πειράματα έγιναν σε τοπικό server και όχι διαδικτυακό, για να μην επηρεάσει 

τα αποτελέσματα  η καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων λόγω σύνδεσης στο 

διαδίκτυο. Για τα πειράματα επέλεξα τα σενάρια της δημιουργίας μιας στατικής σελίδας 

και την δημιουργία μιας δυναμικής σελίδας όπου θα επιλέγονται από τη βάση 
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δεδομένων τα άρθρα και θα παρουσιάζονται. Τα σενάρια που επέλεξα σχετίζονται 

άμεσα με την λειτουργικότητα του διαδικτυακού ιστολογίου. Δεν επέλεξα σενάρια που 

περιέχουν υπολογιστικές επιδόσεις, καθώς δεν εμφανίζεται τέτοια λειτουργικότητα 

στην εφαρμογή που ανέπτυξα. Ο βασικός περιορισμός της επιλογής των παραπάνω 

σεναρίων είναι ότι τα αποτελέσματα αφορούν μετρήσεις μόνο για την http μέθοδο get 

και όχι για τις υπόλοιπες http μεθόδους. 
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4. Ανάλυση και Σχεδίαση της εφαρμογής 

4.1 Εισαγωγή 

Ο ιστότοπος που υλοποιήθηκε σε αυτή την εργασία σχεδιάστηκε για να διαχειρίζεται 

και να παρουσιάζει δημοσιεύσεις και άρθρα. 

Υπάρχουν δύο ειδών χρήστες, ο διαχειριστής και οι απλοί χρήστες. Ο διαχειριστής έχει 

την δυνατότητα να διαχειριστεί τις δημοσιεύσεις,  τους χρήστες και τις κατηγορίες των 

άρθρων με τις CRUD λειτουργίες (create, read, update, delete). Ο απλός χρήστης έχει 

την δυνατότητα να διαβάσει τα άρθρα και τα θέματα καθώς και να ψάξει ένα άρθρο με 

κριτήριο μια λέξη.   

 

 

Εικόνα 1. Λειτουργίες διαχειριστή 
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Εικόνα 2. Λειτουργίες απλού χρήστη 

4.2 Οθόνες χρήστη 

Στην αρχική οθόνη του ιστότοπου (εικόνα 3) παρουσιάζοντα τα δημοσιευμένα άρθρα 

που βλέπει ο απλός χρήστης. Στις (εικόνες 4-9) παρουσιάζεται η σελίδα που έχει 

πρόσβαση μόνο ο διαχειριστής του ιστότοπου, όπου μπορεί να διαχειριστεί τα άρθρα, 

τους χρήστες και τις κατηγορίες θεμάτων. 
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 Εικόνα 3.  Αρχική σελίδα εφαρμογής 
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 Εικόνα 4. Σελίδα διαχείρισης θεμάτων  

 Εικόνα 5.  Σελίδα δημιουργίας θεμάτων 
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 Εικόνα 6.  Σελίδα διαχείρισης άρθρων 

 Εικόνα 7.  Σελίδα δημιουργίας άρθρων 
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 Εικόνα 8. Σελίδα διαχείρισης χρηστών 

 Εικόνα 9. Σελίδα δημιουργίας χρηστών 
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4.3 Βάση Δεδομένων 

Ο σκοπός της βάσης δεδομένων είναι η αποθήκευση των λογαριασμών των χρηστών, 

των άρθρων και των θεμάτων, με σκοπό την ανάκτηση τους με  δυναμικό τρόπο. 

Δημιουργήθηκαν τρεις πίνακες για την αποθήκευση των παραπάνω. Υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των πινάκων.  O πίνακας χρήστες έχει τα πεδία: id (πρωτεύον κλειδί), admin, 

username, email, password, created_at. 

                                                                                                        

Πίνακας 1. Ο πίνακας χρήστες της βάσης δεδομένων 

 

 

Ο πίνακας θέματα έχει τα πεδία: id (πρωτεύον κλειδί), name, description. 

Πίνακας 2. Ο πίνακας θέματα της βάσης δεδομένων 
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Ο πίνακας άρθρα έχει τα πεδία: id (πρωτεύον κλειδί), user_id, topid_id, title, image, 

body, published, created_at. Ο πίνακας έχεις σαν ξένα κλειδιά τα κλειδιά των 

προηγούμενων πινάκων. 

Πίνακας 3. Ο πίνακας άρθρα της βάσης δεδομένων 
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4.4 Υλοποίηση 

Το έργο υλοποιήθηκε σε Php,  Python Flask, Node.js Express ξεχωριστά. 

Συναρτήσεις βάσης δεδομένων 

PHP 

Χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων MySQL και 

συγκεκριμένα το διαχειριστικό εργαλείο phpMyAdmin. 

Το παρακάτω κομμάτι κώδικα χρησιμοποιείται για την επίτευξη σύνδεσης της 

εφαρμογής στην βάση δεδομένων. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι συναρτήσεις της 

MySQLi διεπαφής. 

$host = 'localhost'; 

$user = 'root'; 

$pass = ''; 

$db_name = 'blog'; 

 

$conn = new MySQLi($host, $user, $pass, $db_name); 

 

if ($conn->connect_error) { 

  die('Database connection error: ' . $conn->connect_error); 

} else { 

  echo "Connection successful"; 

} 

Παρακάτω απεικονίζονται όλες οι συναρτήσεις που αλληλεπιδρούν με την βάση 

δεδομένων.  Συγκεκριμένα η εφαρμογή έχει τις λειτουργίες CRUD (create read update 

delete). Χρησιμοποιούνται σε prepared statements οι sql εντολές (SELECT, INSERT, 

UPDATE, DELETE). Τα πλεονεκτήματα χρήσης των prepared statements είναι ότι το 

sql ερώτημα αναλύεται μόνο μια φορά αλλά μπορεί να εκτελεστεί πολλές  φορές με τις 

ίδιες ή διαφορετικές παραμέτρους 6. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερη χρήση πόρων, 

μικρότερο εύρος ζώνης στον server, και πιο γρήγορη ταχύτητα εκτέλεσης.  Τα 

αποτελέσματα των συναρτήσεων παράγονται με τον τύπο array MYSQLI_ASSOC. 

Τέλος για λόγους ασφάλειας χρησιμοποιείται και κώδικας προστασίας από επιθέσεις 

τύπου sql injection. 

 
6 https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.prepared-statements.php  

https://www.php.net/manual/en/mysqli.quickstart.prepared-statements.php
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function executeQuery($sql, $data) { 

  global $conn; 

  $stmt = $conn->prepare($sql); 

  $values = array_values($data); 

  $types = str_repeat('s', count($values)); 

  $stmt->bind_param($types, ...$values); 

  if ($stmt->execute()) { 

     return $stmt; 

  } 

 

} 

 

function selectAll($table, $conditions = []){ 

  global $conn; 

  $sql = "SELECT * FROM $table"; 

  if (empty($conditions)) { 

    $stmt = $conn->prepare($sql); 

    $stmt->execute(); 

    $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 

    return $records; 

  } else { 

    $i = 0; 

    foreach ($conditions as $key => $value) { 

      if ($i === 0) { 

        $sql = $sql . " WHERE $key=?"; 

      } else { 

        $sql = $sql . " AND $key=?"; 

      } 

      $i++; 

    } 

 

    $stmt = executeQuery($sql, $conditions); 

    $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 

    return $records; 

  } 

 

} 

 

function selectOne($table, $conditions){ 

  global $conn; 
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  $sql = "SELECT * FROM $table"; 

 

    $i = 0; 

    foreach ($conditions as $key => $value) { 

      if ($i === 0) { 

        $sql = $sql . " WHERE $key=?"; 

      } else { 

        $sql = $sql . " AND $key=?"; 

      } 

      $i++; 

    } 

 

    $sql = $sql . " LIMIT 1"; 

    $stmt = executeQuery($sql, $conditions); 

    $records =  $stmt->get_result()->fetch_assoc(); 

    return $records; 

 

 

} 

 

 

function create($table, $data){ 

  global $conn; 

 

 

  $sql = "INSERT INTO $table SET "; 

 

  $i = 0; 

  foreach ($data as $key => $value) { 

    if ($i === 0) { 

      $sql = $sql . "  $key=?"; 

    } else { 

      $sql = $sql . ",  $key=?"; 

    } 

    $i++; 

  } 

 

  $stmt = executeQuery($sql, $data); 

  $id = $stmt->insert_id; 

  return $id; 
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} 

 

function update($table, $id, $data){ 

  global $conn; 

 

 

  $sql = "UPDATE $table SET "; 

 

  $i = 0; 

  foreach ($data as $key => $value) { 

    if ($i === 0) { 

      $sql = $sql . "  $key=?"; 

    } else { 

      $sql = $sql . ",  $key=?"; 

    } 

    $i++; 

  } 

 

  $sql = $sql . " WHERE id=?"; 

  $data['id'] = $id; 

  $stmt = executeQuery($sql, $data); 

  return $stmt->affected_rows; 

 

 

} 

 

function delete($table, $id){ 

  global $conn; 

 

 

  $sql = "DELETE FROM $table WHERE id=?"; 

 

 

  $stmt = executeQuery($sql, ['id' => $id]); 

  return $stmt->affected_rows; 

} 

 

function getPublishedPosts(){ 
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  global $conn; 

  $sql = "SELECT p.*, u.username FROM posts AS p JOIN users AS u ON 

p.user_id=u.id WHERE p.published=? ORDER BY p.created_at DESC"; 

 

  $stmt = executeQuery($sql, ['published' => 1]); 

  $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 

  return $records; 

} 

 

function get_posts_with_username(){ 

  global $conn; 

  $sql = "SELECT p.*, u.username FROM posts AS p JOIN users AS u ON 

p.user_id=u.id ORDER BY p.created_at DESC"; 

 

  $stmt = $conn->prepare($sql); 

  $stmt->execute(); 

  $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 

  return $records; 

} 

 

function getPostsByTopicId($topic_id){ 

  global $conn; 

  $sql = "SELECT p.*, u.username FROM posts AS p JOIN users AS u ON 

p.user_id=u.id WHERE p.published=? AND topic_id=? ORDER BY 

p.created_at DESC"; 

  $stmt = executeQuery($sql, ['published' => 1, 'topic_id' => 

$topic_id]); 

  $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 

  return $records; 

} 

 

function searchPosts($term){ 

  $match = '%' . $term . '%'; 

  global $conn; 

  $sql = "SELECT p.*, u.username FROM posts AS p JOIN users AS u ON 

p.user_id=u.id WHERE p.published=? AND p.title LIKE ? OR p.body 

LIKE ? ORDER BY p.created_at DESC"; 

  $stmt = executeQuery($sql, ['published' => 1, 'title' => $match, 

'body' => $match]); 

  $records =  $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); 
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  return $records; 

} 

 

Node.js 

Χρησιμοποιήθηκε το NoSQL πρόγραμμα βάσης δεδομένων MongoDB, το οποίο 

χρησιμοποιεί έγγραφα τύπου JSON για την αποθήκευση των δεδομένων. 

Το παρακάτω κομμάτι κώδικα χρησιμοποιείται για την επίτευξη σύνδεσης της 

εφαρμογής στην βάση δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το node πακέτο 

mongoose. Αφού δημιουργηθεί επιτυχής σύνδεση,  το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία 

του σχήματος όπου ορίζονται οι ιδιότητες του και ο τύπος των δεδομένων σαν ένα 

javascript αντικείμενο. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή του σχήματος σε μοντέλο. 

Τα μοντέλα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή εγγράφων και είναι υπεύθυνα για 

όλες τις CRUD λειτουργίες. 7 

mongoose.connect('mongodb://localhost:27017/USERS', { 

  useNewUrlParser: true, 

  useUnifiedTopology: true, 

  useFindAndModify: false 

}); 

 

const db = mongoose.connection; 

db.on('error', console.error.bind(console, 'connection error:')); 

db.once('open', function() { 

}); 

 

mongoose.set("useCreateIndex", true); 

 

const userSchema = new mongoose.Schema({ 

  username: String, 

  email: String, 

  password: String, 

  admin: Boolean 

}); 

 

const postSchema = new mongoose.Schema({ 

 
7 https://mongoosejs.com/docs/  

https://mongoosejs.com/docs/
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  title: String, 

  content: String 

}); 

 

const topicSchema = new mongoose.Schema({ 

  name: String, 

  description: String 

}); 

 

const User = new mongoose.model("User", userSchema); 

const Post = mongoose.model("Post", postSchema); 

const Topic = mongoose.model("Topic", topicSchema); 

 

 

Παρακάτω απεικονίζονται οι συναρτήσεις που αλληλεπιδρούν με την βάση δεδομένων. 

Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί με την αρχιτεκτονική REST. Το node πακέτο mongo-

sanitize αποτρέπει nosql injection επιθέσεις. Ο κακόβουλος χρήστης θα προσπαθήσει 

να εισάγει MongoDB τελεστές ($eq $ne $gt $gte $in), αλλά το πακέτο sanitize θα τους 

επεξεργαστεί σαν απλούς χαρακτήρες. 

app.route("/Posts") 

 

.get(function(req, res){ 

  Post.find(function(err, foundPosts){ 

    if (!err) { 

      res.send(foundPosts); 

    } else { 

      res.send(err); 

    } 

  }); 

}) 

 

.post(function(req, res){ 

 

  const title = sanitize(req.body.title); 

  const content = sanitize(req.body.content); 

 

  const Post = new Post({ 
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    title: title, 

    content: content 

  }); 

 

  Post.save(function(err){ 

    if (!err){ 

      res.send("Successfully created."); 

    } else { 

      res.send(err); 

    } 

  }); 

}) 

 

.delete(function(req, res){ 

 

  Post.deleteMany(function(err){ 

    if (!err){ 

      res.send("Successfully deleted."); 

    } else { 

      res.send(err); 

    } 

  }); 

}); 

 

app.route("/Posts/:PostTitle") 

 

.get(function(req, res){ 

 

  Post.findOne({title: req.params.PostTitle}, function(err, 

foundPost){ 

    if (foundPost) { 

      res.send(foundPost); 

    } else { 

      res.send("Nothing found."); 

    } 

  }); 

}) 

 

.put(function(req, res){ 
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  Post.update( 

    {title: req.params.PostTitle}, 

    {title: req.body.title, content: req.body.content}, 

    {overwrite: true}, 

    function(err){ 

      if(!err){ 

        res.send("Successfully updated."); 

      } 

    } 

  ); 

}) 

 

.patch(function(req, res){ 

 

  Post.update( 

    {title: req.params.PostTitle}, 

    {$set: req.body}, 

    function(err){ 

      if(!err){ 

        res.send("Successfully updated."); 

      } else { 

        res.send(err); 

      } 

    } 

  ); 

}) 

 

.delete(function(req, res){ 

 

  Post.deleteOne( 

    {title: req.params.PostTitle}, 

    function(err){ 

      if (!err){ 

        res.send("Successfully deleted."); 

      } else { 

        res.send(err); 

      } 

    } 

  ); 

}); 
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Πίνακας 4. Συσχέτιση http verbs με url path 

HTTP Verbs /posts /posts/posttitle 

GET Ανακτεί όλα τα posts Ανακτεί ένα συγκεκριμένο 

post 

POST Δημιουργεί ένα post - 

PUT - Ενημερώνει ολόκληρο το 

post 

PATCH - Ενημερώσει ένα μέρος του 

post 

DELETE Διαγράφει όλα τα posts Διαγράφει ένα 

συγκεκριμένο post 

 

Python 

Χρησιμοποιήθηκε η βιβλιοθήκη  pymongo  για την σύνδεση της εφαρμογής με το 

NoSQL πρόγραμμα βάσης δεδομένων MongoDB. Αρχικά ορίζεται η ip διεύθυνση όπου 

βρίσκεται η βάση, καθώς και το όνομα της. Παρακάτω απεικονίζεται ο κώδικας της 

κλάσης Database που περιέχει όλες τις συναρτήσεις που αλληλεπιδρούν με τη βάση 

δεδομένων. 

 

 

import pymongo 

 

class Database(object): 
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    URI = "mongodb://127.0.0.1:27017" 

    DATABASE = None 

 

    @staticmethod 

    def initialize(): 

        client = pymongo.MongoClient(Database.URI) 

        Database.DATABASE = client['blog'] 

 

    @staticmethod 

    def insert(collection, data): 

        Database.DATABASE[collection].insert(data) 

 

 

    @staticmethod 

    def find(collection, query): 

        return Database.DATABASE[collection].find(query) 

 

 

    @staticmethod 

    def find_one(collection, query): 

        return Database.DATABASE[collection].find_one(query) 

 

    @staticmethod 

    def delete_one(collection, query): 

        return Database.DATABASE[collection].delete_one(query) 

 

    @staticmethod 

    def update_one(collection, query, newvalues): 

        return Database.DATABASE[collection].update_one(query, 

newvalues) 

 

 

Database.initialize() 
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Σελίδα εγγραφής (register page) 

Στη σελίδα εγγραφής, ο χρήστης θα εισάγει το όνομα χρήστη (username), το email του, 

και τον κώδικα πρόσβασης (password), έτσι  ώστε να εγγραφεί στη βάση δεδομένων 

στον πίνακα χρήστες. Σε περίπτωση σφάλματος στην εισαγωγή δεδομένων θα 

εμφανίσει αντίστοιχο μήνυμα.  

 

Εικόνα 10. Σελίδα εγγραφής 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποσπάσματα κώδικα της διαδικασίας εγγραφής όπως 

υλοποιήθηκε στις τρεις γλώσσες προγραμματισμού. 
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PHP 

Στο παράρτημα 1 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το όνομα χρήστη το 

email και ο κωδικός, και πατώντας το κουμπί υποβολής (submit button)  στέλνονται με 

την μέθοδο post στο αρχείο php όπου ελέγχεται η εγκυρότητα τους, και αποθηκεύονται 

μέσω sql αιτημάτων στην βάση δεδομένων στον πίνακας χρήστες. 

Όταν ο χρήστης υποβάλει την φόρμα η php θα την τοποθετήσει στην παγκόσμια 

μεταβλητή $_POST. Με την συνάρτηση password_hash(), η php κρυπτογραφεί τον 

κωδικό πρόσβασης με τον αλγόριθμο password_default πριν τον αποθηκεύσει στην 

βάση δεδομένων. Η συνάρτηση create() χρησιμοποιείται για την εισαγωγή των 

δεδομένων της φόρμας εγγραφής στην βάση δεδομένων. Η συνάρτηση validateUser() 

ελέγχει αν έχουν συμπληρωθεί σωστά τα απαραίτητα πεδία της φόρμας εγγραφής 

καθώς και για διπλοεγγραφές. Χρησιμοποιεί την συνάρτηση selectOne() για τον έλεγχο 

διπλοεγγραφών του email. Η συνάρτηση selectOne() όπου με sql αιτήματα 

χρησιμοποιείται για ανάκτηση εγγραφής από την βάση δεδομένων. 

 

Node.js 

Στο παράρτημα 1 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το email και ο κωδικός, 

και πατώντας το κουμπί υποβολής (submit button)  στέλνονται με την μέθοδο post στο 

route /register. 

 

Το πακέτο passport χρησιμοποιείται για την σύνδεση με την βάση δεδομένων και τα 

sessions. Σε αυτό το παράδειγμα σειριοποιείται μόνο το αναγνωριστικό χρήστη, για να 

μην υπερβαίνει σε μέγεθος η ποσότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται στα 

sessions. Όταν ο χρήστης υποβάλει την φόρμα η node.js, μέσω του πακέτου passport 

και της στρατηγικής local, αφού τα κρυπτογραφήσει τα εισάγει στη βάση δεδομένων 

στον πίνακα χρήστες με την μέθοδο register. Στη συνέχεια αποθηκεύει στη μεταβλητή 

session τον εγγεγραμμένο χρήστη και τον κατευθύνει στην κεντρική σελίδα όπου 

απεικονίζονται τα άρθρα. 
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Python 

Στο παράρτημα 1 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το email και ο κωδικός, 

και πατώντας το κουμπί υποβολής (submit button)  στέλνονται με την μέθοδο post στο 

route auth/register. 

 

Στη συνέχεια  η python λαμβάνει τα δεδομένα της φόρμας εγγραφής χρήστη, και μέσω 

της βιβλιοθήκης bcrypt και της συνάρτησης της gensalt() και hashpw(), αφού κάνει 

έλεγχο για διπλοεγγραφές email, τα κρυπτογραφεί και τα εισάγει στη βάση δεδομένων 

στον πίνακα χρήστες με την μέθοδο register. Στη συνέχεια αποθηκεύει στη μεταβλητή 

session τον εγγεγραμμένο χρήστη και τον κατευθύνει στην σελίδα όπου απεικονίζονται 

τα άρθρα. 

 

 

 

 

Σελίδα σύνδεσης (login page) 

Στη σελίδα σύνδεσης , ένας σωστός συνδυασμός του ονόματος χρήστη (username), και 

του κωδικού (password) θα οδηγήσει είτε στη σελίδα του διαχειριστή (admin) είτε στη 

σελίδα του απλού χρήστη. Στην περίπτωση που δεν έχει ήδη εγγραφεί, μέσω του 

συνδέσμου (sign up) θα κατευθυνθεί στην σελίδα εγγραφής. 
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Εικόνα 11. Σελίδα σύνδεσης 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αποσπάσματα κώδικα της διαδικασίας εισόδου όπως 

υλοποιήθηκε στις τρεις γλώσσες προγραμματισμού. 

 

PHP 

Στο παράρτημα 2 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το όνομα χρήστη και ο 

κωδικός, και πατώντας το κουμπί υποβολής (submit button)  στέλνονται με την μέθοδο 

post στο αρχείο php όπου ελέγχεται η εγκυρότητα τους, επαληθεύοντας τα με τον 

πίνακα χρήστες στη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια η php ελέγχει αν όλα τα 

απαραίτητα πεδία της html φόρμας συμπληρώθηκαν και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος 

σε αντίθετη περίπτωση.  

Αν δεν υπάρχουν σφάλματα εισαγωγής δεδομένων στην φόρμα, ελέγχει την εγκυρότητα 

των δεδομένων της φόρμας με  των δεδομένων του πίνακα χρήστες της βάσης 

δεδομένων.  Με την php μέθοδο password_verify επαληθεύει ότι ο κωδικός πρόσβασης 

αντιστοιχεί στον κωδικό που βρίσκεται στην βάση σε κρυπτογραφημένη μορφή. 

Στη συνέχεια αποθηκεύει στην μεταβλητή SESSION τα στοιχεία που έλαβε από το 

προηγούμενο κομμάτι κώδικα, και ελέγχει αν είναι διαχειριστής ο χρήστης που 

προσπαθεί να συνδεθεί, για να του επιτρέψει τη πρόσβαση στην σελίδα του διαχειριστή.  

Για την αποσύνδεση του χρήστη καταστρέφονται όλα τα δεδομένα που είχαν 

αποθηκευτεί  στη μεταβλητή session μέσω της συνάρτησης session_destroy. 
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Node.js 

Στο παράρτημα 2 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το όνομα χρήστη και ο 

κωδικός, και πατώντας το κουμπί υποβολής στέλνονται με την μέθοδο post στο route 

/login. 

Στη συνέχεια αν δεν υπάρχουν σφάλματα εισαγωγής δεδομένων στην φόρμα, 

πιστοποιεί ότι είναι έγκυρα τα δεδομένα που έλαβε από την φόρμα με τα δεδομένα του 

πίνακα χρήστες της βάσης δεδομένων. Για την πιστοποίηση και τις μεταβλητές session 

χρησιμοποιείται η συνάρτηση  login του πακέτου passport  με την στρατηγική local. 

Θεωρείται ως υψηλού επιπέδου ασφάλειας κρυπτογράφηση καθώς χρησιμοποιεί hash 

σε συνδυασμό με salt. 8 

Στη συνέχεια ελέγχει μέσω session αν ο χρήστης που προσπαθεί να συνδεθεί στην 

κεντρική σελίδα έχει ήδη συνδεθεί , για να του επιτρέψει τη πρόσβαση στην σελίδα με 

τα άρθρα. Διαφορετικά τον κατευθύνει στη σελίδα εισόδου χρήστη. 

Για την αποσύνδεση  του χρήστη χρησιμοποιείται η συνάρτηση logout() του passport, 

όπου τερματίζεται το session. 

 

 

 

 
8 http://www.passportjs.org/docs/  

http://www.passportjs.org/docs/
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Εικόνα 12. Κρυπτογράφηση hash σε συνδυασμό με salt  

 

 

 

Python 

Στο παράρτημα 2 απεικονίζεται η html φόρμα όπου εισάγονται το email και ο κωδικός, 

και πατώντας το κουμπί υποβολής (submit button)  στέλνονται με την μέθοδο post στο 

route auth/login. 

Στη συνέχεια λαμβάνει τα δεδομένα της φόρμας και ελέγχει στην βάση δεδομένων αν 

υπάρχει χρήστης με αυτό το email. Αν υπάρχει ο χρήστης, τότε ελέγχει τον κωδικό αν 

αντιστοιχεί στην κρυπτογραφημένο κωδικό της βάσης δεδομένων μέσω της 

βιβλιοθήκης  bcrypt. Αν επαληθευτεί, δημιουργεί session, και κατευθύνει τον χρήστη 

στην σελίδα που απεικονίζονται τα άρθρα. 

Για την αποσύνδεση  του χρήστη χρησιμοποιείται η συνάρτηση log_out_user(), όπου 

τερματίζεται το session. 
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Ανάπτυξη front-end κώδικα 

PHP 

Για την μίξη html και php κώδικα χρησιμοποιεί το native template σύστημα  Plates.

  

<?php foreach ($posts as $post): ?> 

    <div class="post"> 

      <img src="<?php echo BASE_URL . '/assets/images/' . 

$post['image']; ?>" alt="" class="slider-image"> 

      <div class="post-info"> 

        <h4><a href="single.php?id=<?php echo $post['id']; 

?>"><?php echo $post['title']; ?></a></h4> 

        <i class="far fa-user"><?php echo $post['username']; ?></i> 

        &nbsp; 

        <i class="far fa-calendar"><?php echo date('F j, Y', 

strtotime($post['created_at'])); ?></i> 

      </div> 

    </div> 

<?php endforeach; ?> 

 

 

 

Node.js 

Για την μίξη html και node κώδικα χρησιμοποιεί  το template σύστημα EJS. 

<%   posts.forEach(function(post) { %> 

    <h1><%=post.title%></h1> 

    <p><%=post.content.substring(0,100) + " ..."%> <a 

href="/posts/<%=post._id%>">Read More</a> 

    <a style="color:red;" href="/postsDel/<%=post._id%>">Delete</a> 

    </p> 

<%   });   %> 
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Python 

Για την μίξη html και python κώδικα χρησιμοποιεί  το template σύστημα  Jinja. 

  {% if posts is defined and posts|length > 0 %} 

  {% for post in posts %} 

  <h3>{{post.title}}</h3> 

  <p class="lead">{{ post.content}}</p> 

  <p class="lead">{{ post.author}}</p> 

  <hr> 

  {% endfor %} 

  {% else %} 

  <div>There aren't any posts</div> 

  {% endif %} 
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5. Σύγκριση 

5.1 Δημοτικότητα 

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τα ποσοστά χρήσης server-side γλωσσών στο 

σύνολο των ιστοσελίδων. Συγκεκριμένα η PHP είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα για 

ανάπτυξη web εφαρμογών. 

 

 Διάγραμμα 1. Ποσοστά χρήσης server-side γλωσσών Αύγουστος 2020 9 

Η ευρεία χρήση της php οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στο γεγονός ότι σύμφωνα με το 

διάγραμμα 2, το 37.8%  των συνολικών ιστότοπων είναι φτιαγμένο με το σύστημα 

διαχείρισης περιεχομένου WordPress, το οποίο είναι γραμμένο σε php. Ο βασικότερος 

λόγος της δημοτικότητας της php είναι ότι κάθε πάροχος φιλοξενίας ιστότοπων 

υποστηρίζει την php, ενώ ελάχιστοι υποστηρίζουν άλλες server side γλώσσες. 

 

 
9 https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language  

https://w3techs.com/technologies/overview/programming_language
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Διάγραμμα 2. Ποσοστά ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν CMS Αύγουστος 2020 10 

 

 

Παρόλο που η Python και η JavaScript έχουν χαμηλά ποσοστά χρήσης, υπάρχει μια 

ανοδική τάση χρήσης τους το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με τα διαγράμματα 3 και 

4, τον τελευταίο χρόνο,  το ποσοστό χρήσης Python και  JavaScript ως server-side 

γλώσσες αυξήθηκε κατά 0.2% και 0.3% αντίστοιχα. Βέβαια, αξίζει η αναφορά ότι η 

JavaScript ως client-side γλώσσα web εφαρμογών είναι κυρίαρχη με ποσοστό 96.6%. 

 
10 https://w3techs.com/technologies/overview/content_management  

https://w3techs.com/technologies/overview/content_management
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Διάγραμμα 3. Χρονική εξέλιξη ποσοστών ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν Python 11 

 

Διάγραμμα 4. Χρονική εξέλιξη ποσοστών ιστοσελίδων που χρησιμοποιούν JavaScript 

12 

 

 

 
11 https://w3techs.com/technologies/details/pl-python  
12 https://w3techs.com/technologies/details/pl-js  

https://w3techs.com/technologies/details/pl-python
https://w3techs.com/technologies/details/pl-js
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5.2 Ανάπτυξη κώδικα  

Python 

Θεωρώ ότι η python γενικά είναι αρκετά φιλική σε αρχάριους.  Αντίθετα, όσον αφορά τη 

βιβλιοθήκη flask που χρησιμοποίησα, δεν είναι τόσο απλή στη χρήση της για αρχάριους. Ο 

λόγος είναι ότι πρέπει να στήσεις τις URL διαδρομές και να αρχικοποιήσεις τον server καθώς 

και την θύρα που θα τρέχει, χειροκίνητα.   Παρόλο που είναι μια γενικού σκοπού γλώσσα και  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη σχεδόν κάθε είδους εφαρμογής, οι βιβλιοθήκες 

της που προσφέρονται για ανάπτυξη web εφαρμογών προσφέρουν ικανοποιητικού βαθμού 

λειτουργίες και χαρακτηριστικά.    

 

Php 

Η php είναι η πιο απλή web τεχνολογία για να ξεκινήσει ένας εντελώς αρχάριος. Για να 

εγκαταστήσεις έναν τοπικό server (πχ WAMP) που θα αποτελέσει το περιβάλλον 

εργασίας δεν χρειάζονται γνώσεις εντολών τερματικού, οπότε την καθιστά  την 

απλούστερη στην εγκατάσταση. Το γεγονός ότι έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και 

χρησιμοποιείται πολλά χρόνια σε web εφαρμογές, της προσδίδει μια ωριμότητα, 

σταθερότητα και νιώθεις ασφάλεια ότι θα καταφέρεις να υλοποιήσεις το αποτέλεσμα 

που στοχεύεις. Σχετικά με την ενσωμάτωση back-end κώδικα σε html, θεωρώ ότι η php 

είναι πιο απλή και εύκολη επειδή χρησιμοποιώντας το native template σύστημα Plates, 

δεν χρειάζεται να μάθεις νέα σύνταξη, έχει ίδια σύνταξη με τις php συναρτήσεις, 

επιπλέον δεν απαιτεί εγκατάσταση πρόσθετου πακέτου για τη χρήση του. 

Node.js 

Έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας η σύνταξη της όπως και η εγκατάσταση της, επειδή 

απαιτεί γνώσεις εντολών τερματικού. Το πλεονέκτημα της στην σχεδίαση εφαρμογών 

με ασύγχρονη επικοινωνία εισόδου/εξόδου (I/O), είναι ταυτόχρονα και μειονέκτημα για 

όσους δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τον ασύγχρονο προγραμματισμό. Το γεγονός 

ότι στην ουσία έχουμε την γλώσσα javascript σε frontend και backend επίπεδο, δίνει 

ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που ήδη γνωρίζει javascript. Έχει πολύ μεγάλη 

υποστηρικτική κοινότητα κάτι που σου προσφέρει λύσεις αν χρειαστεί να κάνεις 

αποσφαλμάτωση στον κώδικα. Η κοινότητα του Node είναι πιο φιλική απέναντι σε νέες 
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τεχνολογικές τάσεις, και δεν υπάρχει αυστηρός έλεγχος στις νέες βιβλιοθήκες που 

δημιουργούνται. Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει την δικιά του Node βιβλιοθήκη και 

να την κάνει διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω του npm. Το γεγονός ότι δεν έρχεται 

προεγκαταστημένη με όλα τα πακέτα, αλλά σου δίνει την δυνατότητα να εγκαταστήσεις 

μόνο αυτά που χρειάζεσαι (μέσω npm), δίνει ένα πλεονέκτημα ελαφριάς εφαρμογής 

κάτι που επηρεάζει και την ταχύτητα της. Η εγκατάσταση των πακέτων γίνεται μέσω 

εντολών τερματικού. 

 

5.3 Επιδόσεις  

Για τους σκοπούς της συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων, σχεδιάστηκαν τα 

παρακάτω σενάρια:  

1)Εμφάνιση ενός αλφαριθμητικού στον browser 

2)Επιλογή αντικειμένων από βάση δεδομένων 

Για την εκτέλεση των τεστ χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο autocannon το οποίο είναι 

γραμμένο σε node και  εκτελεί συγκριτικά τεστ. Το εργαλείο αυτό μετράει τον χρόνο 

που απαιτείται για να εντοπιστεί ο τομέας που υπάρχουν τα ζητούμενα δεδομένα ώστε 

να εξυπηρετηθεί ένα αίτημα (latency time), την ποσότητα των αιτημάτων ανά χρονική 

μονάδα που μπορεί να επεξεργαστεί ο server (req/sec), και την ποσότητα bytes ανά 

χρονική μονάδα που κατεβάζει (bytes/sec).13  Οι εκδόσεις των τεχνολογιών του 

πειράματος είναι  Node 12.18.3, Python 3.8.2 και Php 7.2.19. 

 

 

 

 

 

 
13 https://www.npmjs.com/package/autocannon  

https://www.npmjs.com/package/autocannon
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Hardware 

Για τα συγκριτικά τεστ χρησιμοποιήθηκε υπολογιστής με επεξεργαστή AMD Ryzen 5 

3400G 3.70GHz, μνήμη RAM 16GB, 64-bit σύστημα και λειτουργικό σύστημα 

windows 10 Home. 

 

Εμφάνιση ενός αλφαριθμητικού στον browser 

Στο συγκεκριμένο πείραμα δημιουργείται μια στατική HTML σελίδα στον browser 

όπου απεικονίζεται ένα αλφαριθμητικό. Η εντολή στο τερματικό για την εκτέλεση του 

τεστ με το εργαλείο autocannon είναι η παρακάτω: 

 $ autocannon -c 100 -d 5 -p 10 http://localhost:3000 

Η επιλογή –c είναι ο αριθμός των ταυτόχρονων αιτημάτων (concurrency). Η επιλογή –d 

είναι ο αριθμός των δευτερολέπτων που θα εκτελεστεί  το πείραμα. Η επιλογή –p είναι 

ο αριθμός των αιτημάτων με σωλήνωση (pipeline). Εξ ορισμού τα αιτήματα που 

στέλνει χρησιμοποιούν την μέθοδο GET. Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται τα 

αποτελέσματα του πειράματος για κάθε  τεχνολογία, με  10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 

ταυτόχρονα αιτήματα και 5 δευτερόλεπτα διάρκεια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://localhost:3000/
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Πίνακας 5. Μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο (εμφάνιση αλφαριθμητικού) 

      

 Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 8175,2 8083,6 8037,6 7693,2 7833,2 7026,8 7038,8 

flask 899,8 880,8 859,8 873,6 881 885,6 851,4 

php 5163,61 5038 5031,61 5215,61 5175,61 4915,4 4541 

      

      

      

Πίνακας 6.  Μέσος όρος kilobytes  ανά δευτερόλεπτο (εμφάνιση αλφαριθμητικού) 

 Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 1863,68 1843,2 1832,96 1761,28 1792 1607,68 1607,68 

flask 158 155 151 154 155 156 150 

php 1576,96 1536 1536 1587,2 1576,96 1495,04 1382,4 

 

 

Πίνακας 7. Μέσος όρος καθυστέρησης απόκρισης σε millisecond (εμφάνιση 

αλφαριθμητικού) 

 Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 1,07 2,32 6,04 12,72 36,98 67,14 104,63 

flask 10,23 21,8 56,72 111,7 302,99 451,21 840,56 

php 1,79 3,82 9,65 19 33,51 36,05 42,16 

 

Οι παραπάνω πίνακες δείχνουν ότι η τεχνολογία node.js express εμφανίζει καλύτερες 

επιδόσεις από τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο 

της node.js κυμαίνεται από 7026-8175 , ακολουθεί η php με 4541-5215 και τέλος η 

python flask με 851-899.  Όταν ο αριθμός των ταυτόχρονων αιτημάτων ήταν 500 και 

πάνω, η php και η python άρχισαν να παρουσιάζουν σφάλματα αιτημάτων, αντίθετα η 

node.js δεν παρουσίασε κανένα σφάλμα.  
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 Διάγραμμα 5. Μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο (εμφάνιση αλφαριθμητικού) 

Στο διάγραμμα 5 φαίνεται ξεκάθαρα η υπεροχή στον μέσο όρο αιτημάτων της node.js 

express έναντι των άλλων τεχνολογιών. Η  python flask, παρόλο των χαμηλών 

επιδόσεων της εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα περίπου στα 880 αιτήματα με 

μέγιστο τα 899. Η php φτάνει στη κορυφή των επιδόσεων της στα 5215 αιτήματα όταν 

ο αριθμός ταυτόχρονων αιτημάτων είναι 100.  Η τεχνολογία node.js χειρίστηκε  σχεδόν 

διπλάσια αιτήματα από την php, και 10 φορές περισσότερα από την python. 
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 Διάγραμμα 6. Μέσος όρος kilobytes  ανά δευτερόλεπτο (εμφάνιση αλφαριθμητικού) 

 Διάγραμμα 7. Μέσος όρος καθυστέρησης απόκρισης σε millisecond (εμφάνιση 

αλφαριθμητικού) 

Στο διάγραμμα 7 φαίνεται ότι τους πιο γρήγορους χρόνους απόκρισης μέχρι τα 100 

ταυτόχρονα αιτήματα τους έχει η node.js, ακολουθεί με μικρή διαφορά η php. Από τα 

300 και πάνω ταυτόχρονα αιτήματα, η php  αποκτάει μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης.  Η 

python flask  έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο καθυστέρησης απόκρισης. 
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Επιλογή αντικειμένων από βάση δεδομένων 

Στο συγκεκριμένο πείραμα δημιουργείται μια δυναμική  HTML σελίδα στον browser 

όπου απεικονίζονται 5 άρθρα τα οποία επιλέγονται με την sql εντολή select από την 

βάση δεδομένων. 

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται τα αποτελέσματα του πειράματος για κάθε  

τεχνολογία, με  10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 ταυτόχρονα αιτήματα και 5 

δευτερόλεπτα διάρκεια. 

Πίνακας 8. Μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο (βάση δεδομένων) 

 Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 472 439,2 438 425,2 338,6 292 77,2 

flask 503,6 511,4 514,4 491,2 479,6 479,6 482,8 

php 643,6 677,2 701,4 766,75 883,5 798,5 852,75 

 

Πίνακας 9. Μέσος όρος kilobytes  ανά δευτερόλεπτο (βάση δεδομένων) 

 Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 1822,72 1689,6 1689,6 1638,4 1310,72 1126,4 291 

flask 2938,88 2979,84 3000,32 2867,2 2795,52 2795,52 2816 

php 6113,28 6000,64 6215,68 6799,36 7895,04 7065,6 7526,4 

 

Πίνακας 10. Μέσος όρος καθυστέρησης απόκρισης σε millisecond (βάση δεδομένων) 

Users 10 20 50 100 300 500 1000 

express 20,27 43,29 102,74 190 333,49 367,51 451,89 

flask 18,57 37,74 95,18 198,81 555,77 672,19 1181,04 

php 14,19 28,9 80,54 104,31 96,08 101,03 104,05 

 

Οι παραπάνω πίνακες δείχνουν ότι η τεχνολογία php εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις 

από τις υπόλοιπες. Συγκεκριμένα ο μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο της php 

κυμαίνεται από 643-883 , ακολουθεί η python flask με 479-514 και τέλος η node.js 

express με 292-472.  Όταν ο αριθμός των ταυτόχρονων αιτημάτων ήταν 500 και πάνω, 

η php και η python άρχισαν να παρουσιάζουν σφάλματα αιτημάτων, αντίθετα η node.js 

δεν παρουσίασε κανένα σφάλμα. 
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 Διάγραμμα 8. Μέσος όρος αιτημάτων ανά δευτερόλεπτο (βάση δεδομένων) 

Στο διάγραμμα 8 φαίνεται ότι η php διαχειρίζεται περισσότερα αιτήματα αν 

δευτερόλεπτο  έναντι των άλλων τεχνολογιών. Ενώ αρχικά η διαφορά τους είναι 

σχετικά μικρή, όταν ανεβαίνει ο αριθμός ταυτόχρονων αιτημάτων, η php χειρίζεται 

σχεδόν διπλάσια  αιτήματα από την python και τριπλάσια από την node.js.  Η  python 

flask εμφανίζει μια σχετική σταθερότητα περίπου στα 500 αιτήματα με μέγιστο τα 514. 

Η php φτάνει στη κορυφή των επιδόσεων της στα 883 αιτήματα όταν ο αριθμός 

ταυτόχρονων αιτημάτων είναι 300.  Η node.js σε αντίθεση με το προηγούμενο πείραμα, 

εδώ παρουσιάζει  φθίνουσα απόδοση όσο αυξάνεται ο αριθμός ταυτόχρονων 

αιτημάτων. 
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Διάγραμμα 9. Μέσος όρος kilobytes  ανά δευτερόλεπτο (βάση δεδομένων) 

 

 

 Διάγραμμα 10. Μέσος όρος καθυστέρησης απόκρισης σε millisecond (βάση 

δεδομένων) 
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Στο διάγραμμα 10 φαίνεται ότι τους πιο γρήγορους χρόνους απόκρισης τους έχει η php. 

Μέχρι τα 50 ταυτόχρονα αιτήματα παρατηρείται μικρή διαφορά στους χρόνους 

απόκρισης, μετά όσο ανεβαίνει ο αριθμός αιτημάτων τόσο μεγαλώνει και η διαφορά 

των χρόνων.  
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6. Συμπεράσματα και Προτάσεις 

Σε αυτή την εργασία, τρεις web server-side τεχνολογίες συγκρίθηκαν στα 

χαρακτηριστικά της δημοτικότητας της ανάπτυξης του κώδικα και της απόδοσης τους, 

και προέκυψαν τα παρακάτω συνοπτικά συμπεράσματα. 

Για την δημοτικότητα, η έρευνα έδειξε ότι η php είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα για 

ανάπτυξη web εφαρμογών με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες.   

Για την ανάπτυξη του κώδικα της εφαρμογής που δημιούργησα, συμπέρανα ότι η πιο 

απλή και εύκολη στη χρήση της τεχνολογία είναι η php. 

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιδόσεων έδειξαν ότι στο σενάριο δημιουργίας 

στατικής σελίδας η node.js express ξεπερνάει σε επιδόσεις την php και python flask. 

Αντίθετα στο σενάριο δημιουργίας δυναμικής σελίδας  όπου τα δεδομένα ανακτήθηκαν 

από την βάση δεδομένων, η php εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις από τις υπόλοιπες. 

Οι μελλοντικές εργασίες πάνω στη σύγκριση των ίδιων τεχνολογιών, μπορούν να 

επικεντρωθούν σε τεστ αξιολόγησης επιδόσεων σε διαφορετικά λειτουργικά 

συστήματα, στην ανάπτυξη web εφαρμογών που απαιτούν διαφορετική 

λειτουργικότητα από ένα ιστολόγιο, σε εφαρμογές με SOAP αρχιτεκτονική, και στην 

ανάπτυξη κώδικα με διαφορετικές βιβλιοθήκες και πλαίσια εργασίας. 
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Παραρτήματα 

Παράρτημα 1  Σελίδα εγγραφής 

PHP 

<form action="register.php" method="post"> 

  <h2 class="form-title">Register</h2> 

  <div> 

    <label>Username</label> 

    <input type="text" name="username" value="<?php echo $username; 

?>" class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <label>Email</label> 

    <input type="email" name="email" value="<?php echo $email; ?>" 

class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <label>Password</label> 

    <input type="password" name="password" value="<?php echo 

$password; ?>" class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <label>Password Confirmation</label> 

    <input type="password" name="passwordConf" value="<?php echo 

$passwordConf; ?>" class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <button class="btn btn-big" type="submit" name="register-

btn">Register</button> 

  </div> 

  <p>Or <a href="<?php echo BASE_URL . '/login.php' ?>">Sign 

In</a></p> 

</form> 

 

if (isset($_POST['register-btn']) || isset($_POST['create-admin'])) 

{ 

    $errors = validateUser($_POST); 
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    if (count($errors) === 0) { 

      unset($_POST['register-btn'], $_POST['passwordConf'], 

$_POST['create-admin']);   

      $_POST['password'] = password_hash($_POST['password'], 

PASSWORD_DEFAULT); 

 

      if (isset($_POST['admin'])) { 

        $_POST['admin'] = 1; 

        $user_id = create($table, $_POST); 

        $_SESSION['message'] = "Admin user created"; 

        $_SESSION['type'] = "success"; 

        header('location: ' . BASE_URL . '/admin/users/index.php'); 

        exit(); 

 

      } else { 

        $_POST['admin'] = 0; 

        $user_id = create($table, $_POST); 

        $user = selectOne($table, ['id' => $user_id]); 

 

        // session 

        loginUser($user); 

      } 

 

    } else { 

      $username = $_POST['username']; 

      $admin = isset($_POST['admin']) ? 1 : 0; 

      $email = $_POST['email']; 

      $password = $_POST['password']; 

 

      $passwordConf = $_POST['passwordConf']; 

    } 

} 
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function create($table, $data){ 

  global $conn; 

  $sql = "INSERT INTO $table SET "; 

 

  $i = 0; 

  foreach ($data as $key => $value) { 

    if ($i === 0) { 

      $sql = $sql . "  $key=?"; 

    } else { 

      $sql = $sql . ",  $key=?"; 

    } 

    $i++; 

  } 

 

  $stmt = executeQuery($sql, $data); 

  $id = $stmt->insert_id; 

  return $id; 

} 

 

function validateUser($user){ 

 

  global $conn; 

  $errors = array();    

 

  if (empty($user['username'])) { 

    array_push($errors, 'Username is required'); 

  } 

 

  if (empty($user['email'])) { 

    array_push($errors, 'Email is required'); 

  } 

 

  if (empty($user['password'])) { 

    array_push($errors, 'Password is required'); 

  } 

 

  if ($user['passwordConf'] !== $user['password']) { 

    array_push($errors, 'Password do not match'); 

  } 
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    $existingUser = selectOne('users', ['email' => 

$user['email']]); 

    if ($existingUser) { 

      if (isset($user['update-user']) && $existingUser['id'] != 

$user['id']) { 

        array_push($errors, 'Email already exists'); 

      } 

 

      if (isset($user['create-admin'])) { 

          array_push($errors, 'Email already exists'); 

      } 

    } 

  return $errors; 

} 

 

function selectOne($table, $conditions){ 

  global $conn; 

  $sql = "SELECT * FROM $table"; 

 

    $i = 0; 

    foreach ($conditions as $key => $value) { 

      if ($i === 0) { 

        $sql = $sql . " WHERE $key=?"; 

      } else { 

        $sql = $sql . " AND $key=?"; 

      } 

      $i++; 

    } 

 

    $sql = $sql . " LIMIT 1"; 

    $stmt = executeQuery($sql, $conditions); 

    $records =  $stmt->get_result()->fetch_assoc(); 

    return $records; 

} 
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Node.js 

<form action="/register" method="POST"> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="email">Email</label> 

    <input type="email" class="form-control" name="username"> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="password">Password</label> 

    <input type="password" class="form-control" name="password"> 

  </div> 

  <button type="submit" class="btn btn-dark">Register</button> 

</form> 

 

 

app.use(session({ 

  secret: process.env.SECRET, 

  resave: false, 

  saveUninitialized: false 

})); 

 

app.use(passport.initialize()); 

app.use(passport.session()); 

userSchema.plugin(passportLocalMongoose); 

 

passport.use(User.createStrategy()); 

 

passport.serializeUser(function(user, done) { 

  done(null, user.id); 

}); 

 

passport.deserializeUser(function(id, done) { 

  User.findById(id, function(err, user) { 

    done(err, user); 

  }); 

}); 
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app.post("/register", function(req, res) { 

 

  User.register({ 

    username: req.body.username 

  }, req.body.password, function(err, user) { 

    if (err) { 

      console.log(err); 

      res.redirect("/register"); 

    } else { 

      passport.authenticate("local")(req, res, function() { 

        Post.find({}, function(err, posts) { 

          res.render("index", { 

            startingContent: homeStartingContent, 

            posts: posts 

          }); 

        }); 

      }); 

    } 

  }); 

}); 

 

Python 

  <form class="form-signin" action="/auth/register" method="post"> 

    <h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal">Please sign up</h1> 

    <label for="email" class="sr-only">Email address</label> 

    <input type="text" id="email" class="form-control" name="email" 

placeholder="Email address"> 

    <label for="password" class="sr-only">Password</label> 

    <input type="password" id="password" name="password" 

class="form-control" placeholder="Password" required> 

 

    <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" 

type="submit">Sign up</button> 

     

  </form> 

 

 

 



59 
 

@ app.route('/auth/register', methods=['POST']) 

def register_user(): 

    email = request.form['email'] 

     

    hashed = bcrypt.hashpw(request.form['password'].encode('utf8'), 

bcrypt.gensalt()) 

    password = hashed 

 

    User.register(email, password) 

 

    return render_template("profile.html", email=session['email']) 

 

 

def register(cls, email, password): 

    user = cls.get_by_email(email) 

    if user is None: 

        new_user = cls(email, password) 

        new_user.save_to_mongo() 

        session['email'] = email 

        return True 

    else: 

        return False 

 

 

 

 

def get_by_email(cls, email): 

    data = Database.find_one(collection="users", query={"email": 

email}) 

    if data is not None: 

        return cls(**data) 

 

def save_to_mongo(self): 

    Database.insert(collection='users', 

                    data=self.json()) 
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Παράρτημα 2  Σελίδα σύνδεσης 

PHP 

<form  action="login.php" method="post"> 

  <h2 class="form-title">Login</h2> 

  <div> 

    <label>Username</label> 

    <input type="text" name="username" class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <label>Password</label> 

    <input type="password" name="password" class="text-input"> 

  </div> 

  <div> 

    <button class="btn btn-big" type="submit" name="login-

btn">Login</button> 

  </div> 

  <p>Or <a href="<?php echo BASE_URL . '/register.php' ?>">Sign 

Up</a></p> 

</form> 

 

function validateLogin($user){ 

  global $conn; 

  $errors = array();    

  if (empty($user['username'])) { 

    array_push($errors, 'Username is required'); 

  } 

  if (empty($user['password'])) { 

    array_push($errors, 'Password is required'); 

  } 

  return $errors; 

} 

 

if (isset($_POST['login-btn'])) { 

  $errors = validateLogin($_POST); 

 

  if (count($errors) === 0) { 

    $user = selectOne($table, ['username' => $_POST['username']]); 
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    if($user && password_verify($_POST['password'], 

$user['password'])) {     

        loginUser($user); 

    } else { 

        array_push($errors, 'Wrong password'); 

    } 

  } 

} 

 

function loginUser($user){ 

    $_SESSION['id'] = $user['id']; 

    $_SESSION['username'] = $user['username']; 

    $_SESSION['admin'] = $user['admin']; 

    $_SESSION['message'] = 'You are logged in'; 

    $_SESSION['type'] = 'success'; 

 

    if ($_SESSION['admin']) { 

      header('location: ' . BASE_URL . '/admin/dashboard.php'); 

    } else { 

       header('location: ' . BASE_URL . '/index.php');  

    } 

    exit(); 

} 

 

unset($_SESSION['id']); 

unset($_SESSION['username']); 

unset($_SESSION['admin']); 

unset($_SESSION['message']); 

unset($_SESSION['type']); 

session_destroy(); 

header('location: ' . BASE_URL . '/index.php'); 
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Node.js 

<form action="/login" method="POST"> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="email">Email</label> 

    <input type="email" class="form-control" name="username"> 

  </div> 

  <div class="form-group"> 

    <label for="password">Password</label> 

    <input type="password" class="form-control" name="password"> 

  </div> 

  <button type="submit" class="btn btn-dark">Login</button> 

</form> 

 

app.post("/login", function(req, res) { 

 

  const user = new User({ 

    username: req.body.username, 

    password: req.body.password 

  }); 

 

  req.login(user, function(err) { 

    if (err) { 

      console.log(err); 

    } else { 

      passport.authenticate("local")(req, res, function() { 

        res.redirect("/index"); 

      }); 

    } 

  }); 

}); 

 

app.get("/index", function(req, res) { 

 

  if (req.isAuthenticated()){ 

    Post.find({}, function(err, posts) { 

      res.render("index", { 

        startingContent: homeStartingContent, 

        posts: posts 
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      }); 

    }); 

  } else { 

    res.redirect("/login"); 

  } 

}); 

 

app.get("/logout", function(req, res) { 

  req.logout(); 

  res.redirect("/"); 

}); 

 

Python 

<form class="form-signin" action="/auth/login" method="post"> 

<h1 class="h3 mb-3 font-weight-normal">Login</h1> 

<label for="email" class="sr-only">Email address</label> 

<input type="text" id="email" class="form-control" name="email" 

placeholder="Email address"> 

<label for="password" class="sr-only">Password</label> 

<input type="password" id="password" name="password" class="form-

control" placeholder="Password" required> 

 

<button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" 

type="submit">Login</button> 

</form> 

 

@app.route('/auth/login', methods=['POST']) 

def login_user(): 

    email = request.form['email'] 

    log_user = Database.find_one(collection="users", 

query={"email": email}) 

 

    if log_user == None: 

        return render_template('login.html') 

    else: 

        if bcrypt.hashpw(request.form['password'].encode('utf8'), 

log_user['password']) == log_user['password']: 

            session['email'] = email 
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            return render_template("profile.html", 

email=session['email']) 

 

        return render_template('login.html') 

 

@app.route('/logout') 

def log_out_user(): 

    session['email'] = None 

    return render_template('home.html') 

 


