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Περίληψη 
 

Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες  έχουν επεκταθεί και έχουν εδραιωθεί σαν μια κατηγορία 

διαδικτυακών λύσεων και βρίσκουν μεγάλη απήχηση. Στα πλαίσια της εξέλιξης και του 

ανταγωνισμού, έχουν γίνει και γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία ταχύτερων και πιο 

αποδοτικών υπηρεσιών μέσα από διάφορα πρωτοκολλά και μοτίβα. Βασικό πρόβλημα στην 

επίτευξη αυτού του σκοπού, είναι η δυσκολία επικοινωνίας μεταξύ των απομακρυσμένων 

μερών, δηλαδή της εφαρμογής και της βάσης δεδομένων ή αλλιώς του Client και του 

Server. Η συγκεκριμένη εργασία εστιάζει στην μελέτη των τεχνολογιών που διέπουν κάθε 

κομμάτι μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, με βασικό άξονα την αξιοποίηση των προτερημάτων 

της τεχνολογίας REST. Θέτει τις βάσεις για τη σύσταση ενός θεωρητικού υπόβαθρου για τη 

δημιουργία ενός μοντέλου ανάπτυξης αποδοτικών διαδικτυακών υπηρεσιών, και 

παρουσιάζει μια πρακτική εφαρμογή των όσων αναφέρονται. 

 

 

 

 

Abstract 
 

Web Services have been expanded and are well established as an online solution and find 

great appeal. In terms of evolution and competition, there have been made efforts to create 

faster and more efficient services through various protocols and patterns. A basic problem in 

achieving this goal, is the difficulty in communication between remote parties, namely the 

application and the database or otherwise the Client and the Server. This paper focuses on 

studying the technologies that govern each part of a web service, using the advantages of 

REST technology. It lays the foundations for establishing a theoretical base for the creation 

of an efficient web services development model, and shows a corresponding example. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου (Web Services) είναι μία κατηγορία λύσεων στο διαδίκτυο που 

χρησιμοποιούνται αρκετά από διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, όπως επιχειρήσεις του 

τραπεζικού τομέα, εμπορικές επιχειρήσεις, επικοινωνίες κ.α. Μια διαδικτυακή υπηρεσία 

μπορεί να περιγραφεί απλά σαν μια οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του 

Διαδικτύου. Για παράδειγμα, σε μια εφαρμογή για τον καιρό στο Internet, ένας χρήστης 

μπαίνει σε μια ιστοσελίδα, εισάγει τα δεδομένα, και ο server της ιστοσελίδας τα 

επεξεργάζεται και στέλνει την απάντηση, στην προκειμένη περίπτωση την πρόβλεψη του 

καιρού. 

Μια Web Service αποτελείται κυρίως από ένα διακομιστή (server) και έναν πελάτη 

(client). Ο διακομιστής παρέχει καθορισμένες υπηρεσίες μέσω του δικτύου σε πελάτες, οι 

οποίοι μπορούν να είναι διαφόρων ειδών και τύπων. Ανάλογα με τον τρόπο που η υπηρεσία 

έχει σχεδιαστεί, οι πελάτες θα έχουν ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε κώδικα. (Potti, On the 

Design of Web Services: SOAP vs. REST, 2011) 

Πολλές φορές ο όρος «Υπηρεσία Διαδικτύου» συγχέεται με τον όρο «Ιστοσελίδα». Μια 

σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο είναι ότι οι υπηρεσίες διαδικτύου δεν παρέχουν κανένα 

γραφικό περιβάλλον GUI (Graphical User Interface) στον χρήστη, όπως κάνουν οι ιστοσελίδες.  

Το σημερινό ενδιαφέρον για τις διαδικτυακές υπηρεσίες κατευθύνει την προσοχή σε 

ζητήματα που απασχολούν καιρό την κοινότητα γύρω από αυτές. Τα ζητήματα έχουν να 

κάνουν με την ροή και την απόδοση τους, αλλά και πιο σημαντικά, με την δημιουργία 

προτυποποίησης σχετικά με το αρχιτεκτονικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη τους. (Muehlen, Nickerson, & Swenson, 2005) 

Πολλά διαφορετικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναπτυχθεί μια 

επιχειρησιακή εφαρμογή. Η επιλογή για την κοινή βάση δεδομένων, τον τρόπο μεταφοράς 

αρχείων, την απομακρυσμένη κλήση διαδικασιών, ή την ανταλλαγή ασύγχρονων μηνυμάτων, 

αποτελεί σημαντική αρχιτεκτονική απόφαση, η οποία επηρεάζει τις απαιτήσεις για την 

υποκείμενη πλατφόρμα που μεσολαβεί και τις ιδιότητες του ολοκληρωμένου συστήματος. 

(Pautasso, Zimmermann, & Leymann, 2008) 

Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στην μελέτη των τεχνολογιών που διέπουν κάθε πτυχή 

μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, με σκοπό την ανεύρεση εκείνης που θα την καταστήσει πιο 

αποδοτική. Προσπαθούμε στην ουσία να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο 

χρησιμοποιεί την καλύτερη φαινομενικά, τεχνολογία, στο κομμάτι που της αναλογεί πάντα, 

έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του 

διακομιστή της διαδικτυακής υπηρεσίας. Έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθεί το κομμάτι αυτό 

από πολλά αρχιτεκτονικά στυλ κατά καιρούς. Η αρχιτεκτονική που επιλέγουμε εμείς να 

χρησιμοποιήσουμε και να μελετήσουμε είναι η αρχιτεκτονική REST, καθώς θεωρούμαι ότι 

είναι η καλύτερη επιλογή στον κομμάτι αυτό, ή διαφορετικά αν θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση της καθημερινότητας είναι το «next best thing».  
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2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς, οι υπηρεσίες διαδικτύου, ή αλλιώς Web 

Services, έχουν κατακτήσει ένα τεράστιο μερίδιο του Διαδικτύου και αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι του. Στα πλαίσια της εξέλιξης και του ανταγωνισμού, έχουν γίνει και 

γίνονται προσπάθειες για τη δημιουργία ταχύτερων και πιο αποδοτικών υπηρεσιών μέσα από 

διάφορα πρωτόκολλα και μοτίβα. Μια Web Service αποτελείται κατά κόρον από ένα 

διακομιστή και έναν πελάτη. Σαν αποτέλεσμα, έρευνες γίνονται για την σωστότερη και 

γρηγορότερη επικοινωνία και λειτουργία των δύο αυτών μερών. (Potti, On the Design of Web 

Services: SOAP vs. REST, 2011) 

Αρκετοί φορείς τυποποίησης και προμηθευτές λογισμικού έχουν προτείνει λύσεις σε 

αυτόν τον τομέα. Οι δύο επικρατέστερες είναι το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Access 

Protocol) και το πρωτόκολλο REST (Representational State Transfer). Πληθώρα εργασιών έχει 

αναλύσει, δοκιμάσει και συγκρίνει τα δύο αυτά πρωτόκολλα όπως οι (Muehlen, Nickerson, & 

Swenson, 2005), (Potti, On the Design of Web Services: SOAP vs. REST, 2011), (Battle & 

Benson, 2007), (Pautasso, Zimmermann, & Leymann, 2008) και πολλοί άλλοι. Μια πρώτη 

εικόνα δείχνει, όπως αναφέρει και ο Asarawala στο άρθρο του “Giving SOAP a REST”, 2002, το 

REST είναι περισσότερο μια παλιά φιλοσοφία παρά μια νέα τεχνολογία. Σε αντίθεση με το 

SOAP που αποσκοπεί να ξεκινήσει την επόμενη φάση της ανάπτυξης του Internet με μια 

σειρά από νέες προδιαγραφές. Η φιλοσοφία του REST ενστερνίζεται τις υφιστάμενες αρχές 

και  πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Ιστού και πιστεύει ότι είναι αρκετά για τη δημιουργία 

ισχυρών Web υπηρεσιών. Βέβαια οι εφαρμογές REST έχουν αποδειχθεί ότι είναι πιο  

επεκτάσιμες , καθώς και εύκολα να ενσωματωθούν κάπου. Παράλληλα με το γεγονός ότι η 

ύπαρξη του σημασιολογικού ιστού να είναι κοντά, μηχανικά αναγνώσιμοι και ερμηνεύσιμοι 

τύποι δεδομένων είναι καθοδόν στο να υποστηρίζουν τη δυναμική σύνθεση που απαιτεί το 

REST. (Jakl, Representational State Transfer, 2005).  

Σαν συμπέρασμα, προκύπτει ότι το βάρος έχει πέσει στο πρωτόκολλο REST και το 

αρχιτεκτονικό στυλ που προήλθε από αυτό. Άρθρα και εργασίες πάνω στην αρχιτεκτονική 

αυτή αποδεικνύουν την μεγάλη εφαρμογή και χρηστικότητα του. Συγκεκριμένα, αρκετοί 

προσπάθησαν όχι να το εφαρμόσουν αλλά και να το εξελίξουν (Al-Zoubi & Wainer, 2009) και 

(Al-Zoubi & Wainer, 2010). Όπως επίσης, (Battle & Benson, 2007), (Pautasso, Zimmermann, & 

Leymann, 2008) και (Khare, 2003). 

Πέρα από τη χρήση του πρωτοκόλλου REST κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην 

δημιουργία αποδοτικότερων υπηρεσίων διαδικτύου είναι η καλυτερη αλληλεπίδραση μεταξύ 

βάσεων δεδομένων, όχι μόνο τοπικών αλλά και απομακρισμένων. Σε αυτό θα μπορούσε να 

βοηθήσει κάποια επέκταση την γλώσσας PHP και συγεκριμένα η επέκταση PDO. Η 

συγκεκριμένη επέκατση, σύμφωνα με τον (Waterson, Introduction to PHP PDO, 2015), 

επισημοποιει τις συνδέσεις PHP βάσεων δεδομένων με τη δημιουργία μιας ενιαίας διεπαφής. 

Αυτό επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν κώδικα που είναι φορητό σε 

πολλές βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες. 

Η εργασία αυτή προσπαθεί να μελετήσει όλες εκείνες τις τεχνολογίες που διέπουν κάθε 

κομμάτι μιας υπηρεσίας διαδικτύου, με βασικό άξονα την αρχιτεκτονική REST. Κύριο μέλημα 

είναι να καταλήξουμε στη χρήση εκείνων των τεχνολογιών που θα μπορέσουν να οδηγήσουν 
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στη δημιουργία μιας υπηρεσίας η οποία θα είναι όσο το δυνατό γρηγορότερη και 

αποδοτικότερη. Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο που αναπτύσεται, η πρακτική εφαρμόγή 

έρχεται για να επιβεβαιώση τη βασική μας υπόθεση. Αν θέλουμε να το προχωρήσουμε όμως, 

ένα ακόμα βήμα, θα ήταν ιδανική η ύπαρξη ενός προσαρμογέα, ο οποίος θα μπορεί να 

μετατρέπει μια Web εφαρμογή, σε μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιεί όχι μόνο την 

αρχιτεκτνική REST, αλλά και όλες τις τεχνολογίες που θα μελετήσουμε με σκοπό την βελτίωση 

της απόδοσης της υπηρεσίας . ‘Εχουν γίνει στο παρελθόν προσπάθειες δημιουργίας τέτοιου 

προσαρμογέα, αλλά όλες σε πιο σύθετη μορφή και απευθείας στο πρακτικό κομμάτι, μέσα 

από κάποια πλατφόρμα, χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο για να τις υποστηρίζει, όπως για 

παράδειγμα αυτή του Πανεπιστημίου του Τορόντο. (Toronto, 2011) 

 

2.1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ WEB 

2.1.1 WEB SERVICE 

 

Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, και προτού ξεκινήσουμε  να αναζητούμε τις 

τεχνολογίες αυτές που θα μας οδηγήσουν στη δημιουργία μιας υπηρεσίας διαδικτύου η 

οποία θα αξιοποιεί τα οφέλη της αρχιτεκτονικής REST και θα είναι αρκετά αποδοτική, καλό θα 

είναι να δούμε τι ακριβώς είναι μια web service. 

Με απλά λόγια μια Web Service είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από μια 

ηλεκτρονική συσκευή σε άλλη, και η επικοινωνία τους γίνεται μέσω του Παγκόσμιου Ιστού 

(Wikipedia, 2016). Ένας πιο σύνθετος ορισμός αναφέρει ότι οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι 

αυτόνομες, σπονδυλωτές, κατανεμημένες, δυναμικές εφαρμογές που μπορούν να 

περιγραφούν, δημοσιευθούν, βρεθούν, καλεστούν στο διαδίκτυο για τη δημιουργία 

προϊόντων, διαδικασιών, και δεδομένων. Οι εφαρμογές αυτές μπορούν να είναι τοπικές, 

κατανεμημένες ή web-based (TutorialsPoint, 2016). 

Με τον όρο web service  ή υπηρεσία διαδικτύου, εννοούμε την υπηρεσία της οποίας η 

λειτουργική εφαρμογή, είναι προσβάσιμη μέσω μιας διεπαφής στο διαδίκτυο, που χτίστηκε 

με τη χρήση τυποποιημένων τεχνολογιών του Διαδικτύου. Με άλλα λόγια, αν μπορούμε να 

έχουμε πρόσβαση σε μια εφαρμογή μέσω ενός δικτύου χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό 

από πρωτόκολλα όπως το HTTP, XML, SMTP, κ.α., τότε αποτελεί μια διαδικτυακή υπηρεσία 

(Tidwell, Snell, & Kulchenko, 2001). 

 Οι υπηρεσίες διαδικτύου δεν είναι κάτι καινούργιο. Αντιθέτως, αντιπροσωπεύουν 

την εξέλιξη των αρχών που έχουν καθοδηγήσει το Διαδίκτυο για χρόνια. Εμφανίστηκαν το 

2001 όταν άρχισε να γίνεται λόγος για αυτοπεριγραφόμενες και αυτοπροσδιοριζόμενες 

εφαρμογές οι οποίες μπορούν να ανακαλυφθούν και να προσπελαστούν μέσω διαδικτύου 

από άλλες εφαρμογές. Οι Web Services  έχουν καταφέρει να αποτελούν ένα από τα 

σημαντικότερα κομμάτια της τεχνολογίας του Διαδικτύου (Παπαργύρη, 2012). 
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Αν θέλουμε να τοποθετήσουμε μια υπηρεσία διαδικτύου υπηρεσία κάπου, τότε είναι 

μια διεπαφή η οποία βρίσκεται μεταξύ του κώδικα της εφαρμογής και του χρήστη του εν 

λόγω κώδικα. Λειτουργεί σαν ένα επίπεδο αφαίρεσης, που διαχωρίζει την πλατφόρμα και τις 

λεπτομέρειες σχετικά με την γλώσσα προγραμματισμού, για το πώς ο κώδικας της εφαρμογής 

εκτελείται. Αυτό το τυποποιημένο στρώμα,  σημαίνει ότι κάθε γλώσσα που υποστηρίζει την 

υπηρεσία διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση λειτουργικότητα της εφαρμογής (Tidwell, 

Snell, & Kulchenko, 2001). 

Αν και δεν είναι απαραίτητο οι υπηρεσίες διαδικτύου, όπως έχει αναφερθεί, μπορούν 

να έχουν δύο επιπλέον ιδιότητες. Θα πρέπει να είναι αυτοπεριγραφόμενες και ανιχνεύσιμες. 

Όταν λέμε αυτοπεριγραφόμενες, εννοούμε ότι στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί νέα 

διαδικτυακή υπηρεσία, τότε πρέπει να δημοσιευθεί επίσης, μια δημόσια διασύνδεση με την 

υπηρεσία. Τουλάχιστον, θα πρέπει η συγκεκριμένη υπηρεσία να περιλαμβάνει τεκμηρίωση, 

έτσι ώστε άλλοι προγραμματιστές να μπορούν εύκολα να την ενσωματώσουν. Παράλληλα, 

όταν λέμε ότι η υπηρεσία θα πρέπει να είναι ανιχνεύσιμη, σημαίνει ότι, αν έχουμε 

δημιουργήσει μια διαδικτυακή υπηρεσία, θα πρέπει να υπάρχει ένας σχετικά απλός 

μηχανισμός για να μπορούμε να δημοσιεύσουμε αυτό το γεγονός. Ομοίως, θα πρέπει να 

υπάρχει κάποιος απλός μηχανισμός με τον οποίο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

βρουν την υπηρεσία και να εντοπίσουν τη δημόσια διεπαφή του. Ο ακριβής μηχανισμός θα 

μπορούσε να είναι , για παράδειγμα, μέσω ενός πλήρως αποκεντρωμένου συστήματος 

(Cerami, 2002). 

Οι Web Services αποτελούν ένα πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων. Η μόνη απαίτηση 

που επιβάλλεται σε μια υπηρεσία διαδικτύου είναι ότι πρέπει να είναι σε θέση να στέλνει και 

να λαμβάνει μηνύματα χρησιμοποιώντας κάποιο συνδυασμό συγκεκριμένων πρωτοκόλλων 

Διαδικτύου. Η πιο κοινή μορφή των υπηρεσιών διαδικτύου είναι η κλήση διαδικασιών που 

εκτελούνται σε ένα διακομιστή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, τα μηνύματα που στέλνονται 

ακολουθούν την φιλοσοφία  ότι καλείται μια υπορουτίνα με συγκεκριμένα επιχειρήματα και 

έπειτα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης υπορουτίνας (Tidwell, Snell, & 

Kulchenko, 2001). 

Διάγραμμα 1: Πρόσβαση στον κώδικα εφαρμογής της διαδικτυακής υπηρεσίας μέσω τεχνολογιών Internet. 
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Μια διαδικτυακή υπηρεσία απαρτίζεται από τρία κομμάτια. Αρχικά είναι ο Κώδικας 

Εφαρμογής, οποίος κατέχει το σύνολο της επιχειρηματικής λογικής και τον κώδικα για την  

πραγματική εκτέλεση των λειτουργιών. Ένα απλό παράδειγμα είναι ο υπολογισμός της τιμής 

ενός προϊόντος μαζί με το Φ.Π.Α., όταν δώσουμε την καθαρή αξία του. Αυτή τη στιγμή δύο 

είναι οι επικρατέστερες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 

αυτού του κομματιού μιας Web Service. Το δεύτερο κομμάτι αποτελεί ο Service Listener, που 

είναι υπεύθυνος για το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται (HTTP, SOAP, REST, 

Jabber, κλπ) και για την λήψη των εισερχόμενων αιτημάτων. Το τελευταίο κομμάτι μια web 

service είναι ο Service Proxy. Το συγκεκριμένο κομμάτι ασχολείται με τη αποκωδικοποίηση 

των αιτημάτων που λαμβάνονται, σε κλήσεις προς τον κώδικα της εφαρμογής. Ενεργεί ως 

ενδιάμεσος για αιτήματα από πελάτες που αναζητούν πόρους από άλλους servers ή βάσεις 

δεδομένων. Στη συνέχεια κωδικοποιεί μια απάντηση για τον Service Listener και ούτω 

καθεξής. Τέλος, είναι το κομμάτι της διεπαφής, η οποία περιγράφει πώς μπορεί να θέσει ένα 

αίτημα η υπηρεσία και ποια είναι η αναμενόμενη ανταπόκριση ή το αποτέλεσμα (Simpkins, 

2016). 

 

2.1.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Το πρώτο κομμάτι μιας διαδικτυακής εφαρμογής είναι ο «Κώδικας Εφαρμογής» . Στο 

κομμάτι αυτό πραγματοποιείται η αληθινή λειτουργία της υπηρεσίας. Είναι το μέρος όπου 

κρύβεται η πραγματική λειτουργία των διάφορων διαδικασιών που περιλαμβάνει μια Web 

Service. Αυτή τη στιγμή, δύο είναι οι επικρατέστερες γλώσσες προγραμματισμού που 

χρησιμοποιούνται  ως επί το πλείστον, η Java και η PHP. Οι διαδικτυακές εφαρμογές, που 

είναι κατασκευασμένες από αυτές τις γλώσσες, καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό από 

τις εφαρμογές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Διαδίκτυο. Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε 

να πραγματοποιήσουμε μια μικρή σύγκριση μεταξύ των δύο γλωσσών, ούτως ώστε να δούμε 

ποια από τις δυο είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε για την κατασκευή μια αποδοτικής 

web service. 

Java 

Η Java είναι μια γλώσσα προγραμματισμού και παράλληλα υπολογιστική πλατφόρμα, 

που κυκλοφόρησε αρχικά από την Sun Microsystems το 1995. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές 

και ιστοσελίδες που είναι κατασκευασμένες με Java, και που δεν θα λειτουργήσουν εάν δεν 

υπάρχει ήδη εγκατεστημένη στο μηχάνημα που τρέχουν. Η Java είναι γρήγορη, ασφαλής και 

Διάγραμμα 2: Παροχή επίπεδου αφαίρεσης μεταξύ του πελάτη της εφαρμογής και του κώδικα της 
εφαρμογής από την διαδικτυακή υπηρεσία. 
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αξιόπιστη. Από φορητούς υπολογιστές σε κέντρα δεδομένων, από κονσόλες παιχνιδιών σε 

επιστημονικούς υπερυπολογιστές, από κινητά τηλέφωνα στο διαδίκτυο, Java βρίσκεται 

παντού. (Oracle Corporaion, 2016). Μπορεί να συμπεριλαμβάνει κινούμενα σχέδια, παιχνίδια, 

διαδραστική επεξεργασία συναλλαγών κ.ο.κ. Γενικά οι δυνατότητες είναι σχεδόν 

απεριόριστες. (Horton, 2011) 

Τα βασικά οφέλη της γλώσσας Java είναι κατά τον Flanagan, στο βιβλίο του “Java in a 

Nutshell” (2001) είναι αρκετά. Αρχικά, το γεγονός ότι στην ουσία ο κώδικας γράφεται μια 

φορά, αλλά μπορεί να τρέξει παντού. Επίσης, είναι αρκετά ασφαλής σαν γλώσσα, καθώς τόσο 

η γλώσσα, όσο και η πλατφόρμα έχουν σχεδιαστεί από το μηδέν με την ασφάλεια στο μυαλό. 

Οι σχεδιαστές της πλατφόρμας Java πίστευαν στη σημασία της δικτύωσης και σχεδίασαν την 

πλατφόρμα ώστε να είναι δίκτυοκεντρική. Από την πλευρά του προγραμματιστή, η Java 

καθιστά την εργασία με πόρους διασκορπισμένους σε ένα δίκτυο και τη δημιουργία 

εφαρμογών που βασίζονται στο δίκτυο με τη χρήση client-server αρχιτεκτονικών αρκετά 

έυκολη. Επιπρόσθετα, η Java είναι δυναμική και επεκτάσιμη. Γενικά, η Java είναι μια απλή και 

κομψή γλώσσα με ένα καλά σχεδιασμένο σύνολο από API, οι προγραμματιστές γράφουν 

καλύτερο κώδικα, με λιγότερα σφάλματα από ό, τι σε άλλες πλατφόρμες, μειώνοντας και 

πάλι το χρόνο ανάπτυξης. 

Καταλήγοντας, η Java δεν είναι γλώσσα μόνο για τα sites. Είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού που μας επιτρέπει να κάνουμε ότι και οι παραδοσιακές γλώσσες, είναι 

σαφώς όμως, πιο καθαρή και πιο εύκολη στη χρήση από αυτές. Σαν γλώσσα γενικά, η Java 

είναι, απλή, αντικειμενοστραφής, ανεξάρτητη από το σύστημα, ασφαλής και πολυνηματική  

PHP 

Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία δυναμικών και 

διαδραστικών ιστοσελίδων. Κατά γενικό κανόνα, τα προγράμματα σε PHP τρέχουν σε έναν 

Web Server , και επιστρέφουν ιστοσελίδες για τους επισκέπτες, κατόπιν αιτήματος. Ένα από 

τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι ότι μπορεί κάποιος να ενσωματώσει κώδικα PHP μέσα σε 

σελίδες HTML. Γεγονός που καθιστά πολύ εύκολη τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου 

γρήγορα. Είναι γλώσσα η οποία είναι περισσότερο προσανατολισμένη προς την πλευρά του 

διακομιστή, πράγμα που σημαίνει ότι κομμάτια κώδικα και προγράμματα σε  PHP συνήθως 

λειτουργούν σε ένα Server. Επιπροσθέτως, η PHP είναι μια ερμηνευόμενη γλώσσα, που 

σημαίνει ότι ένα πρόγραμμα της PHP επεξεργάζεται από τη μηχανή της PHP τη στιγμή που 

τρέχει. (Doyle, 2010) 

Η PHP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις βασικά τρόπους κατά τους (Tatroe, MacIntyre, 

& Lerdorf, Programming PHP, 2013): 

Server-side scripting 

Η PHP σχεδιάστηκε αρχικά για να δημιουργεί ιστοσελίδες με δυναμικό περιεχόμενο, και 

εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα το καλύτερο και το καταλληλότερο εργαλείο για αυτή τη 

δουλειά.  

 

Command-line scripting  

Η PHP μπορεί να τρέξει script από την γραμμή εντολών, όπως και η Perl,  ή Unix shell. Τα 

script που τρέχουν από τη γραμμή εντολών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εργασίες 

διαχείρισης, όπως αντίγραφα ασφαλείας και log parsing.  
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Client-side GUI applications 

Χρησιμοποιώντας μια επέκταση της γλώσσας PHP την PHP-GTK, μπορούμε να γράψουμε 

πλήρως αναπτυγμένες, και  ανεξαρτήτου πλατφόρμας GUI εφαρμογές σε PHP (PHP-GTK 

Team, 2015). 

 

Στην σημερινή εποχή, πολλές φορές φαίνεται σαν κάθε σύστημα να είναι συνδεδεμένο 

με οποιοδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα η διαχείριση των δεδομένων να αποτελεί βασικό και 

πολύ σημαντικό συστατικό για την οικοδόμηση του διαδικτύου. Ανεξάρτητα από το αν θα 

πρέπει να παρέχονται ή να καταναλώνονται υπηρεσίες, οι υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν  

ένα βασικό μέρος όλων των σύγχρονων, και προσανατολισμένων προς το ευρύ κοινό 

εφαρμογές. Υπάρχουν αρκετές και διαφορετικές μορφές υπηρεσιών όπως RPC, SOAP, REST, οι 

οποίες αναλύονται παρακάτω, και προσφέρουν μεγάλες λύσεις στο σχεδιασμό και τη 

δυναμική των εφαρμογών διαδικτύου. Είτε η υπηρεσία αφορά τον διαμοιρασμό δεδομένων 

μεταξύ δύο εσωτερικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας μια backend υπηρεσία για μια 

εφαρμογή κινητού, ή μόνο την απλή κατασκευή ενός API, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να 

έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους, όπως επίσης και σχετικά με τεχνικά ζητήματα για τη 

χρησιμοποίηση HTTP, JSON, και XML, όλα αυτά αποτελούν ζητήματα τα οποία η γλώσσα PHP 

μπορεί να διαχειριστεί με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης web 

εφαρμογής. (Mitchell, 2013)  

PHP vs Java 

Τόσο η PHP, όσο και η Java είναι αναπόσπαστα μέρη του σύγχρονου Διαδικτύου. 

Δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν ίδια καθήκοντα, η σύγκριση 

ανάμεσα τους είναι αναγκαία. Και οι δύο έχουν σοβαρές πιστοποιήσεις, υποστηρίζοντας 

ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες ιστοσελίδες  του κόσμου (Lowmiller, 

2013). 

Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη ότι δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε τις δύο 

γλώσσες, δεδομένου ότι η PHP είναι μια server-side scripting γλώσσα, ενώ η Java είναι μια 

γλώσσα γενικού σκοπού. Με άλλα λόγια, η PHP χρησιμοποιείται μόνο ως server-side γλώσσα, 

ενώ η Java είναι τόσο server-side γλώσσα, όσο και desktop γλώσσα προγραμματισμού. Ως εκ 

τούτου, αν θέλουμε να γίνει η σύγκριση μεταξύ τους, τότε μπορούμε να τις συγκρίνουμε μόνο 

από άποψη server-side προγραμματισμού (Tosun, 2015). 

Με βάση τους Lange (2008) και Tosun (2015) τα κριτήρια όπου γίνεται η σύγκριση των 

δύο γλωσσών είναι η σταθερότητα, η απόδοση, επιλογή, ενσωμάτωση, τεχνογνωσία, 

ασφάλεια. Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε συγκριτικά τις δύο γλώσσες, ανα 

κριτήριο:  
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Πίνακας 1: Συγκριτικός Πίνακας PHP vs Java. 

 PHP Java 

Σταθερότητα 
Ημιανεξάρτητες βιβλιοθήκες 
και λειτουργία από την 
πλατφόρμα 

Τελείως ανεξάρτητες και 
καλά ορισμένες βιβλιοθήκες, 
πρότυπα ποιότητας 

Απόδοση 
Γρήγορη επεξεργασία 
πολλών αιτημάτων 
παράλληλα 

Αρκετά γρήγορη επεξεργασία 
μεμονωμένων αιτημάτων 

Επιλογή 
Πληθώρα έτοιμων λύσεων. 
Μεγάλη υποστηρικτική 
κοινότητα. 

Πληθώρα έτοιμων λύσεων. 
Μεγάλη υποστηρικτική 
κοινότητα. 

Ενσωμάτωση Μερική ενσωμάτωση Πλήρης ενσωμάτωση 

Τεχνογνωσία 
Ιστοσελίδες/Web 
Εφαρμογές 

Front-end Εφαρμογές 

Ασφάλεια 
Καθόλου εγγυήσεις 
ασφάλειας 

Επιβάλει μοντέλο ασφάλειας. 

 

Σε πρώτη φάση, η γλώσσα προγραμματισμού Java, μπορεί να φαίνεται καλύτερη, 

αλλά στην πραγματικότητα καθοριστικό ρόλο παίζει η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί. 

Προφανώς, κάθε γλώσσα ταιριάζει περισσότερο σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με την 

άλλη. Στην περίπτωση που μελετάμε εμείς, ξεχωρίζει η PHP καθώς υπάρχει μεγαλύτερη 

τεχνογνωσία, αλλά και η PHP μπορεί και διαχειρίζεται πολλά αιτήματα παράλληλα, γεγονός 

πολύ σημαντικό σε μια διαδικτυακή υπηρεσία. 

 

2.1.3 MySQL 

 

Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος μιας διαδικτυακής εφαρμογής, 

όπως και η επικοινωνία με την υπηρεσία. Στα πλαίσια ενός δικτύου, το πιθανότερο είναι ότι η 

εφαρμογή και η βάση είναι απομακρυσμένα και ενδεχομένως να παρεμβάλλονται και αρκετοί 

ενδιάμεσοι. Επίσης, το συγκεκριμένο κομμάτι συνδέεται άμεσα και με τον  Server Proxy της 

web service. Η πιο δημοφιλής προσέγγιση σήμερα είναι το σχεσιακό μοντέλο.  

Στη σχεσιακή προσέγγιση, κάθε πίνακας είναι εντελώς ανεξάρτητος από οποιοδήποτε 

άλλον. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποθηκευθούν δεδομένα σε μια 

γραμμή ενός πίνακα που να αναφέρονται σε μια γραμμή ενός άλλου πίνακα. (Rochkind, 2013) 

Η SQL είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τον ορισμό, την τοποθέτηση ερωτημάτων, 

και την τροποποίηση μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων. Το SQL αντιπροσωπεύει το Structured 

Query Language ή αλλιώς τη Γλώσσα Δομημένων Ερωτημάτων, η οποία μας επιτρέπει γενικά 

να έχουμε πρόσβαση και να χειριζόμαστε βάσεις δεδομένων. (W3Schools, 2015). Υπάρχουν 

πολλές εντολές ή δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στην SQL . Οι βασικότερες είναι οι 

δηλώσεις τροποποίησης δεδομένων insert, update, και delete, όπως επίσης, και η δήλωση 

select με πολλές επιλογές και υποπεριπτώσεις για την ανάκτηση δεδομένων. Οι παραπάνω 

δηλώσεις ονομάζονται γλώσσα χειρισμού δεδομένων ή Data Manipulation Language (DML). 

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις θα μας απασχολήσουν και παρακάτω, όταν και θα ενσωματωθεί 

και το πρωτόκολλο REST. (Rochkind, 2013) 
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Το DBMS προέρχεται από τις λέξεις Database Management System, που σημαίνει 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Εν ολίγοις, ένα DBMS είναι ένα πρόγραμμα βάσης 

δεδομένων. Από τεχνικής απόψεως, είναι ένα σύστημα λογισμικού που χρησιμοποιεί μια 

τυποποιημένη μέθοδο καταλογογράφησης, ανάκτηση και εκτέλεσηw ερωτημάτων στα 

δεδομένα της βάσης. Το DBMS διαχειρίζεται τα εισερχόμενα δεδομένα, τα οργανώνει και 

παρέχει τρόπους για να μπορούν τα δεδομένα  να τροποποιηθούν ή να εξαχθούν από τους 

χρήστες ή άλλα προγράμματα. Μερικά παραδείγματα από DBMS περιλαμβάνουν τη MySQL, 

τη PostgreSQL, τη Microsoft Access, το SQL Server, το FileMaker, την Oracle, τη dBASE, το 

Clipper, το FoxPro κ.α.  (Christensson, 2016). Ένα DBMS που χρησιμοποιεί τη σχεσιακή 

προσέγγιση ονομάζεται σχεσιακό DBMS (RDBMS), και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τέτοιου είναι η MySQL. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γιατί κάποιος να επιλέξει την MySQL και όχι κάποιο άλλο 

Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων. Αρχικά, ο server της MySQL προσφέρει 

επεκτασιμότητα και ευελιξία. Επίσης, κατέχει μια μοναδική αρχιτεκτονική μηχανής 

αποθήκευσης, που επιτρέπει στους ειδικούς στις βάσεις δεδομένων, να διαμορφώσουν τον 

διακομιστή της βάσης δεδομένων MySQL, ειδικά για συγκεκριμένες εφαρμογές, με το τελικό 

αποτέλεσμα να είναι η υψηλή απόδοση. Παράλληλα, την χαρακτηρίζει η υψηλή προστασία 

δεδομένων, η ευκολία στη διαχείριση και η ολοκληρωμένη ανάπτυξη εφαρμογών. Ακόμη, ένα 

δυνατό στοιχείο είναι ότι είναι ελεύθερο λογισμικό με μεγάλη υποστηρικτική κοινότητα 

(Oracle Corporation, 2016).  

Σε συνέχεια με τα όσα έχουμε αναφέρει, ενώ η PHP είναι ιδανική για την ανάπτυξη 

εφαρμογών, δεν έχει την ικανότητα  να αποθηκεύει πληροφορίες από μόνη της. Αυτό το ρόλο 

τον έχουν αναλάβει οι βάσεις δεδομένων, οπότε η ύπαρξη μιας είναι απαραίτητη. Παραπάνω. 

Η MySQL σε σχέση με την PHP, λειτουργεί σαν υπάλληλος αρχειοθέτησης των 

επεξεργασμένων από την PHP πληροφοριών των διαφόρων χρηστών. Η MySQL 

αυτοματοποιεί τις πιο κοινές εργασίες που σχετίζονται με την αποθήκευση και ανάκτηση 

συγκεκριμένων πληροφοριών χρήστη που βασίζονται στα ποικίλα κριτήρια που παρέχονται. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL είναι εύκολα προσβάσιμο από την 

PHP, και λειτουργούν καλά μαζί. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι η PHP και η MySQL 

μπορούν να τρέξουν σε διάφορους τύπους υπολογιστών και λειτουργικά συστήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των Mac OS X, Windows PC, και Linux (Bell, 2013).  

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που καθιστούν τη χρήση της PHP και της MySQL μια 

φυσική επιλογή όπως αναφέρουν οι Davis και Phillips στο βιβλίο τους (2007): 

Η PHP και η MySQL λειτουργούν καλά μαζί: Έχουν αναπτυχθεί και οι δύο έχοντας «η μια 

την άλλη στο μυαλό», έτσι είναι εύκολο να χρησιμοποιούνται μαζί.  

Η PHP και η MySQL έχουν την δυναμική του ανοιχτού λογισμικού: Δεδομένου ότι και η 

PHP και η MySQL είναι open source (ανοιχτού κώδικα), μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι 

δύο ελεύθερα.  

Η PHP και η MySQL έχουν μεγάλη υποστηρικτική κοινότητα: Υπάρχουν μεγάλες και 

ενεργές κοινότητες στο διαδίκτυο, ανοιχτές στον καθένα, που υποστηρίζουν και τα δύο 

εργαλεία, παρέχοντας απαντήσεις στις ερωτήσει που τοποθετούνται. 
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Η PHP και η MySQL είναι γρήγορες: Ο Απλός και αποτελεσματικός σχεδιασμός τους 

επιτρέπει ταχύτερη επεξεργασία. 

Η PHP και η MySQL δεν γεμίζουν τον χρήστη με περιττές λεπτομέρειες: Το πώς 

αλληλεπιδρά η γλώσσα PHP με τη βάση δεδομένων MySQL είναι περιττό, καθώς  υπάρχει ένα 

πρότυπο διασύνδεσης για την κλήση διαδικασιών MySQL από την PHP. 

Επομένως, από τα παραπάνω προκύπτει ότι στη περίπτωση μας, η ιδανικότερη επιλογή 

αποτελεί η MySQL 

 

2.1.4 ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ 

 

Για να είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστικό 

περιβάλλον πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα καθορισμού του τρόπου 

μορφοποίησης και αναπαράστασης των δεδομένων. Το επίπεδο μηνυμάτων αποτελεί ένα 

ενδιάμεσο κομμάτι μιας υπηρεσίας διαδικτύου. Βασίζεται σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα, και 

παρέχει το υπόβαθρο στις Υπηρεσίες για μεταφορά πληροφορίας. Δυο είναι τα 

επικρατέστερα πρωτόκολλα, το XML και το JSON. 

XML 

Το XML προέρχεται από τις λέξεις Extensible Markup Language. Σχεδιάστηκε για την 

αποθήκευση και τη μεταφορά δεδομένων, όπως επίσης για να είναι αναγνώσιμο τόσο από 

άνθρωπο, όσο και από μηχάνημα (W3Schools, 2016). Είναι ο πιο ισχυρός και πιο 

περιγραφικός τρόπος αναπαράστασης δεδομένων. Το XML είναι μια δημοφιλής επιλογή κατά 

την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υπολογιστών ή εξυπηρετητών. Τα χαρακτηριστικά του XML 

το καθιστούν έναν πολύ καλό τρόπο για αναπαράσταση πολύ λεπτομερών πληροφοριών, 

συμπεριλαμβανομένου του τύπου δεδομένων, γι 'αυτό είναι μια καλή επιλογή όταν αυτές οι 

λεπτομέρειες πραγματικά έχουν σημασία(Mitchell, 2013). 

JSON 

Τo JSON είναι ένας πολύ απλός και ελαφρύς τύπος, ο οποίος μπορεί να αναπαριστά 

ένθετα, δομημένα δεδομένα. Δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα της αρχικής δομής δεδομένων 

και παράλληλα μεταφέρει τις τιμές τους, αλλά δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες 

σχετικά με τους ακριβείς τύπους δεδομένων που ήταν αρχικά σε χρήση. Το ισχυρότερο 

σημείο του JSON είναι ότι είναι μια απλή μορφή δεδομένων, και δεν καταλαμβάνει πολύ 

χώρο αποθήκευσης σε σύγκριση με την XML. Δεδομένου ότι είναι αρκετά μικρό και απλό, 

είναι εύκολα αποκωδικοποιήσιμο. Καλό είναι να χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου οι 

πληροφορίες σχετικά με την ακριβή μορφή των δεδομένων δεν είναι σημαντικές. (Mitchell, 

2013) 

Γενικά, αφού είναι τόσο απλό το JSON, θα μπορούσε να χρησιμοποιείται παντού, αλλά 

δεν συνίσταται. Το JSON είναι καλό για την αναπαράσταση των δομών δεδομένων εν γένει, 

και το Διαδίκτυο εξυπηρετεί κυρίως έγγραφα: ακανόνιστα, αυτοπεριγραφόμενες δομές 

δεδομένων που συνδέονται μεταξύ τους. Τα XML και HTML είναι εξειδικευμένα για την 

αναπαράσταση εγγράφων. Μια αναπαράσταση JSON μιας ιστοσελίδας θα είναι δύσκολο για 

να διαβαστεί. Το JSON είναι χρήσιμο όταν πρέπει να περιγράψουμε μια δομή δεδομένων που 
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δεν ταιριάζει εύκολα στο πρότυπο εγγράφου, για παράδειγμα μια απλή λίστα. (Richardson & 

Ruby, RESTful Web Services, 2007) 

XML vs JSON 

Καθώς όλο και περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν APIs για τις front end διεπαφές 

τους, η ανησυχία σχετικά με την απόδοση τους γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Η XML 

χρησιμοποιείται ως μέθοδος για την ανταλλαγή δεδομένων αρκετό καιρό, και δίνει πλέον τη 

θέση της, σιγά σιγά, στο JSON, που πλέον θεωρείται ο χρυσός κανόνας. Όμως δημιουργείτε το 

ερώτημα αν το JSON είναι πάντα η σωστή επιλογή σε σχέση με την XML (Lindo, 2013). 

Αν το μόνο που θέλουμε από την εφαρμογή είναι να περάσουμε μεμονωμένες αξίες ή 

λίστες ή hashes των μεμονωμένων τιμών, τότε το JSON έχει πολλά  πλεονεκτήματα έναντι του 

XML. Η ευθέως χρησιμοποίηση του μέσω του Διαδικτύου, υποστηρίζει μια ευρεία γκάμα 

εφαρμογών, και είναι εύκολο να γράψει κανείς προγράμματα που χρησιμοποιούν JSON, 

Επίσης, έχει μερικά προαιρετικά χαρακτηριστικά, που αν αξιοποιηθούν, μπορούν να 

προσφέρουν αρκετά.  Τέτοια είναι η σαφήνεια του, ο τυπικός και σαφής σχεδιασμός και 

ευκολία στη δημιουργία του (Sporny, 2015). 

Το JSON και το XML, παρέχουν μοναδικά πλεονεκτήματα, αλλά η βαρύτητα της επίδοσης 

και η αξιοποίηση των πόρων, πρέπει να γίνει κατανοητά κατά τη λήψη αποφάσεων για τη 

μορφή των συναλλασσόμενων  δεδομένων. Γενικά, οι έρευνες δείχνουν ότι το JSON είναι 

ταχύτερο και χρησιμοποιεί λιγότερους πόρους από ό, τι το XML (Nurseitov, Paulson, Reynolds, 

& Izurieta, 2009). 

Πίνακας 2: Συγκριτικός Πίνακας XML vs JSON. 

 XML JSON 

Σύνταξη Ελαφριά Σύνθετη 
Βάρος Μικρό Μεγάλο 

Browser Parsing 
Εύκολο στη λειτουργία και 

στη διαχείριση 
Ανομοιογενής 

Server Parsing Εξίσου καλό 

Ερωτήματα 
Πρέπει να γνωρίζουμε τη 

δομή 
Απευθείας πρόσβαση στα 

δεδομένα 
Αλλαγή Τύπου Δεδομένων Σχεδόν αδύνατη αλλαγή Εύκολη αλλαγή 

Ασφάλεια Αρκετά επισφαλής Απόλυτα ασφαλής 

 

Βάση αυτών που αναφέραμε, τα δύο βασικά πλεονεκτήματα που έχει το JSON σε σχέση 

με την XML είναι η ταχύτητα και η ευκολία με την οποία έχει αναλυθεί και η ευκολία της 

απλής ανάκτησης δεδομένων από ένα αντικείμενο. Βέβαια, τα πλεονεκτήματα αυτά ισχύουν 

από την πλευρά του περιηγητή. Από την πλευρά του διακομιστή είναι ουσιαστικά ισοδύναμα 

τα δύο πρωτόκολλα. Στην περίπτωση όμως, που λάβουμε υπόψη τα ερωτήματα και την 

εναλλαγή των τύπων δεδομένων, τότε το  XML είναι σαφές ότι υπερέχει (Zakas, 2008). 

Στην  περίπτωση μας, που η επιθυμούμε τη δημιουργία μιας απλής, αλλά αποδοτικής 

διαδικτυακής υπηρεσίας, η σοφότερη επιλογή είναι αυτή του JSON. 
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2.1.5 PDO 

 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η PHP και η MySQL είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 

τους. Καθώς όμως ο χρόνος περνούσε και η PHP άρχισε να εξελίσσετε, η MySQL άρχισε να 

δείχνει σημάδια γήρανση και απαιτούσε βελτίωση. Σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει η PDO, με 

απώτερο σκοπό τη βελτίωση στην απόδοση μεταξύ PHP και MySQL, αλλά και γενικότερα 

οποιασδήποτε εφαρμογής. 

Το PHP Data Objects (PDO) αποτελεί μια επέκταση της γλώσσας PHP που ορίζει μια 

συμπαγή και ελαφριά διεπάφη για πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Κάθε οδηγός μιας βάσης 

δεδομένων  που χρησιμοποιεί την PDO μπορεί να παρουσιάσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της βάσης , σαν κανονικές λειτουργικές επεκτάσεις. Οι λειτουργίες της βάσης δεδομένων δεν 

μπορούν να εκτελεστούν μόνες τους  χρησιμοποιώντας ένα οδηγό PDO. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας συγκεκριμένος οδηγός βάσης δεδομένων PDO, έτσι ώστε να υπάρχει 

πρόσβαση στο διακομιστή της βάσης. (Schlossnagle, Furlong, Alshanetsky, & Schlueter, 2015).  

Το PDO έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα αφαιρετικό επίπεδο πρόσβασης στα 

δεδομένα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ανεξάρτητα με το ποια βάση δεδομένων 

χρησιμοποιείται, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση ερωτημάτων και 

την ανάκτηση δεδομένων είναι οι ίδιες. Παράλληλα, η επέκταση PDO επισημοποιεί τις 

συνδέσεις της βάσης δεδομένων της PHP με τη δημιουργία μιας ενιαίας διεπαφής. 

Ανεξάρτητου της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει πρώτα να γίνει η σύνδεση 

μαζί της  και να δημιουργηθεί ένας διαχειριστής της βάσης. Έπειτα, αφού γίνει και η σύνδεση 

με τη βάση της επιλογής μας, ένα μεγάλο μέρος των μεθόδων της επέκτασης PDO είναι 

παρόμοιες.(Waterson, Introduction to PHP PDO, 2015). 

Η PDO παρέχει μεθόδους για έτοιμα ερωτήματα και δηλώσεις προς τη βάση και έχει να 

κάνει με αντικείμενα, κάτι που πρακτικά είναι πιο αποδοτικό. Το PDO  είναι ένα στρώμα 

πρόσβασης στη βάση δεδομένων, το οποίο παρέχει μια ενιαία μέθοδο πρόσβασης σε 

πολλαπλές βάσεις δεδομένων.  

Διαφορετικές βάσεις δεδομένων μπορεί να έχουν ελαφρώς διαφορετικές μεθόδους 

σύνδεσης. Το PDO έχει την ικανότητα να συνδέεται με τις περισσότερες από τις πιο 

δημοφιλείς βάσεις δεδομένων. Μια εξ αυτών είναι και η MySQL  που χρησιμοποιείται και στη 

συγκεκριμένη εργασία. Η εισαγωγή νέων δεδομένων ή η ενημέρωση των υφιστάμενων είναι 

μία από τις πιο κοινές λειτουργίες σε μια βάση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας το PDO, αυτό 

είναι συνήθως μία διαδικασία δύο σταδίων.  

Διάγραμμα 3: Δυνατότητα του PDO να συνδέεται με οποιαδήποτε βάση δεδομένων με τη χρήση ενός οδηγού. 
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Το PDO χρησιμοποιεί πολλές φορές προετοιμασμένες δηλώσεις SQL. Μια 

προετοιμασμένη δήλωση είναι μια δήλωση SQL ήδη μεταγλωττισμένη που μπορεί να 

εκτελεστεί πολλές, στέλνοντας απλά, δεδομένα στο διακομιστή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

την ταχύτερη και ασφαλέστερη λήψη των δεδομένων από τη βάση. 

Το PDO είναι μια τεράστια επέκταση της PHP και  δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσα σε 

μια ενότητα. Έχουν γραφεί αρκετά βιβλία και άλλες τόσες εφαρμογές της PDO κυκλοφορούν 

στο διαδίκτυο. (Wurzer, 2012). Είναι σαφές ότι η επέκταση PDO μπορεί να συμβάλει δραστικά 

στην απόδοση μιας εφαρμογής που χρησιμοποιεί τόσο την PHP, όσο και την MySQL. 

 

2.2 SERVICE LISTENER 
 

Ο Service Listener αποτελεί το δεύτερο κομμάτι μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Είναι 

υπεύθυνος για το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιείται, αλλά και για την αποστολή  

και λήψη των αιτημάτων. Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται εκτεταμένα 

σε πολλές υπηρεσίες διαδικτύου. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα σημαντικότερα εξ αυτών και 

θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύγκριση για να δούμε πιο αποδίδει καλύτερα. 

2.2.1 HTTP 

 

Το πρωτόκολλο HTTP χρησιμοποιεί τα ρήματα GET και POST για να στείλει την πρόθεση 

του χρήστη, μαζί με τη διεύθυνση URL, ώστε να μπορέσει να δώσει εντολή στον εξυπηρετητή 

σχετικά με το τι να κάνει. Τα αιτήματα στο Διαδίκτυο είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά 

από διευθύνσεις και τα ρήματα αυτά συμβάλουν στο να εμπλουτιστούν. Τα GET και POST 

είναι τα πιο διαδεδομένα και είναι πιθανότερο να είναι κάποιος εξοικειωμένος με αυτά. 

Υπάρχουν όμως, πολλά ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το HTTP, και στην 

πραγματικότητα, μπορούμε να εφεύρουμε ακόμη και τα δικά μας. 

Οι διευθύνσεις URL που χρησιμοποιούνται με το GET, μπορούν να επισημανθούν σαν 

σελιδοδείκτες, να καλούνται όσες φορές χρειάζεται, και το αίτημα αυτό δεν θα πρέπει να 

επηρεάσει τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση. Αντίθετα, το POST αίτημα είναι αυτό που 

όντως προκαλεί αλλαγή στο διακομιστή που χειρίζεται την αίτηση. Τα αιτήματα αυτά δεν θα 

πρέπει να επαναλαμβάνονται ή να προστίθενται σαν σελιδοδείκτες. Όταν ένα έντυπο 

υποβάλλεται μέσω GET, μπορούμε να δούμε τις μεταβλητές που αποστέλλονται στη 

διεύθυνση URL. Με το POST, ωστόσο, τα δεδομένα πηγαίνουν στο σώμα της αίτησης, και η 

κεφαλίδα υποδηλώνει τι είδους δεδομένα μπορούν να βρεθούν στο σώμα. 

Διάγραμμα 4: Τρόπος εκτέλεσης ενός αιτήματος στην επέκταση PDO. 
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Δύο επιπλέον ρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται εκτεταμένα είναι το PUT και το DELETE. 

Το απλούστερο από αυτά τα δύο ρήματα είναι το DELETE, επειδή δεν έχει καθόλου δεδομένα 

στο σώμα που σχετίζεται με αυτό. Η χρήση του PUT είναι ελαφρώς πιο σύνθετη. Όπως και το 

POST, μπορεί να συνοδεύεται από δεδομένα, τα οποία μπορεί να είναι σε διάφορες μορφές. 

(Mitchell, 2013) 

 

2.2.2 SOAP 

 

Στα πλαίσια της τεχνολογίας των υπηρεσιών διαδικτύου, το SOAP είναι ένα τυποποιημένο 

πακέτο πρωτοκόλλων για το διαμοιρασμό των μηνυμάτων των εφαρμογών. Οι προδιαγραφές 

που προσδιορίζουν το πακέτο αυτό, δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα απλό φάκελο, 

βασισμένο σε XML, για τις πληροφορίες που μεταφέρονται, καθώς και ένα σύνολο κανόνων 

για τη μετάφραση των διάφορων τύπων δεδομένων της εφαρμογής και της πλατφόρμας στην 

οποία βρίσκεται, σε αναπαραστάσεις XML. Η σχεδίαση του SOAP το καθιστά κατάλληλο για 

μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων μηνυμάτων εφαρμογής και ολοκλήρωσης. Αυτό, ως επί το 

πλείστον, συμβάλλει στην αυξανόμενη δημοτικότητα του. Η βασική ιδέα είναι ότι οι δύο 

εφαρμογές, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα, τη γλώσσα προγραμματισμού, ή 

οποιαδήποτε άλλη τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής, μπορούν να μοιράζονται ανοιχτά 

πληροφορίες, χρησιμοποιώντας τίποτα περισσότερο από ένα απλό μήνυμα κωδικοποιημένο 

με τέτοιο τρόπο που και οι δύο εφαρμογές να καταλαβαίνουν. Το SOAP παρέχει έναν 

τυποποιημένο τρόπο για τη δημιουργία XML μηνυμάτων. (Tidwell, Snell, & Kulchenko, 2001) 

Το SOAP, αρχικά είχε οριστεί ως ένα απλό πρωτόκολλο πρόσβασης σε αντικείμενα. Αυτή 

τη στιγμή είναι ένα πρωτόκολλο για την ανταλλαγή δομημένων πληροφοριών κατά την 

εκτέλεση υπηρεσιών διαδικτύου σε δίκτυα υπολογιστών. Χωρίς το SOAP, οι υπηρεσίες 

διαδικτύου δεν είναι σε θέση να εκτελεστούν σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και 

πλατφόρμες, και συχνά στερούνται διαλειτουργικότητας. Το SOAP σχεδιάστηκε για να 

γεφυρώσει αυτό το χάσμα, καθιστώντας ευκολότερο για τον προγραμματιστή να σχεδιάσει 

ένα πρόγραμμα στο διαδίκτυο, ανεξάρτητο από αυτούς τους περιορισμούς. (Potti, On the 

Design of Web Services: SOAP vs. REST, 2011) 

Ένας SOAP client μπορεί να σχεδιαστεί γνωρίζοντας την διεύθυνση URL του τελικό 

σημείου του server και τη διεύθυνση της θύρας. Αυτό αργότερα έγινε ευκολότερο με την 

έλευση της γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών διαδικτύου, Web Service Description Language 

(WSDL)και την υποστήριξη των Integrated Development Environment (IDE). Η διαδικασία 

όπου το SOAP χρησιμοποιεί το WSDL απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Όπως φαίνεται στο Σχήμα 6, τα προγράμματα και οι εφαρμογές της Ιστοσελίδας 1 

συνδέονται με WSDL και διατίθενται στο διαδίκτυο με μια Web Service, χρησιμοποιώντας το 

SOAP. Η Ιστοσελίδα 1 συνδέεται με την Ιστοσελίδα 2 με τη βοήθεια του SOAP. Οι 

επεξεργαστές SOAP σε κάθε ιστοσελίδα επεξεργάζονται τα μηνύματα SOAP. Το συγκεκριμένο 

Σχήμα μπορεί επιπροσθέτως, να θεωρηθεί ως ένας διακομιστής και ένας πελάτης που 

επικοινωνούν μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SOAP. Ο client στην Θέση 2 

στέλνει αιτήσεις στον server στη Θέση 1 ως μήνυμα SOAP. Τα μηνύματα που υποβάλλονται σε 

επεξεργασία στην Ιστοσελίδα 1 θα σταλούν σαν μηνύματα απόκρισης πλέον στην Ιστοσελίδα 

2 χρησιμοποιώντας το SOAP. Τα μηνύματα που έλαβε ο client στην Θέση 2 υπόκεινται σε 

επεξεργασία από τον επεξεργαστή SOAP και τίθενται στη διάθεση των τοπικών 

προγραμμάτων. Έτσι, το SOAP χρησιμοποιεί το επίπεδο της εφαρμογής ως σαν επίπεδο 

μεταφοράς.  

Συνοψίζοντας, παρά την πολυπλοκότητα του, το SOAP και τα μηνύματα του,  έχει γίνει 

αποδεκτό από πολλούς ως μια τεχνολογική πύλη ικανή να εφαρμόζει τη διαλειτουργικότητα 

της μεταξύ ετερογενών συστημάτων middleware. Ένα πλεονέκτημα του είναι η διαφάνεια και 

η ανεξαρτησία του πρωτοκόλλου. Παραδόξως, η ισχύς που παρέχουν το SOAP και η WSDL, 

δηλαδή που καθιστούν τόσο εύκολο τη μετατροπή ήδη υπαρχόντων στοιχείων λογισμικού σε 

υπηρεσίες Web, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και καταχρηστικά. Έτσι, είναι σημαντικό, 

να αποφευχθεί η εξάπλωση σε όλα τα επίπεδα αφαίρεσης. Παράλληλα, μπορούν να 

παρουσιαστούν και προβλήματα διαλειτουργικότητας. Η αδυναμία αυτή μπορεί να 

μετριαστεί με τη δήλωση και την εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών σχεδίασης και 

κωδικοποίησης. (Pautasso, Zimmermann, & Leymann, 2008) 

 

2.2.3 REST 

 

Το πρωτόκολλο REST εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια και έχει καταφέρει να εδραιωθεί 

σαν ένα μοντέλο σχεδιασμού υπηρεσιών μέσω διαδικτύου λόγω του ότι είναι απλό στη χρήση 

του. Ορίζει ένα είδος αρχιτεκτονικής μέσω της οποία μπορούν να σχεδιαστούν Web Services. 

Οι υπηρεσίες αυτές εστιάζουν στους πόρους του συστήματος, αλλά και πιο συγκεκριμένα πως 

Διάγραμμα 5: Χρήση του WSDL από το SOAP. 
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οι πόροι αυτοί χαρακτηρίζονται και μεταφέρονται  διαμέσου του πρωτοκόλλου HTTP από 

έναν ευρύ αριθμό χρηστών. Οι χρήστες μπορεί με τη σειρά τους να είναι άλλα Web Services 

πιθανώς γραμμένα και σε διαφορετική γλώσσα (Rodriguez, RESTful Web services: The basics, 

2008). 

Αρχικά, το REST πρωτοεμφανίστηκε το 2000 από τον Roy Fielding στα πλαίσια της 

διδακτορικής του εργασίας, με τίτλο «Architectural Styles and the Design  of Network-based 

Software Architectures». Η εργασία αυτή παρουσίαζε ένα σύνολο από αρχιτεκτονικές αρχές 

λογισμικού, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τον Ιστό σαν πλατφόρμα των κατανεμημένων 

υπολογιστικών συστημάτων. (Fielding, Architectural Styles and, 2000). Έδωσε απάντηση στην 

ανάγκη του IETF (Internet Engineering Task Force) για την ύπαρξη ενός μοντέλου για πως θα 

έπρεπε να λειτουργεί ο Ιστός. (Jakl, Representational State Transfer, 2005) 

Βασίζεται σε τέσσερις σχεδιαστικές αρχές, στις οποίες οφείλει το πρωτόκολλο REST την 

συμπαγή εφαρμογή του. Πρώτον, χρησιμοποιεί αποκλειστικά μεθόδους του HTTP 

πρωτοκόλλου. Δεν παίρνει καταστάσεις. Χρησιμοποιεί τα URI σαν μια μορφή καταλόγου και 

διευθύνσεων. Τέλος, οι πόροι τους οποίους διαμοιράζεται είναι σε μορφή XML, JSON, ή και 

τα δύο.  

Ξεχωρίζει τρεις κατηγορίες αρχιτεκτονικών στοιχείων: τα Στοιχεία Δεδομένων, τα Στοιχεία 

Σύνδεσης και τα Στοιχεία Επεξεργασίας. 

Τα Στοιχεία Δεδομένων: Η κύρια πτυχή του πρωτοκόλλου REST περιλαμβάνει την 

κατάσταση των στοιχείων δεδομένων και πως τα συστατικά τους επικοινωνούν μεταφέροντας 

τις τωρινές και επιθυμητές απεικονίσεις των καταστάσεων τους. Τα βασικά συστατικά των 

Στοιχείων Δεδομένων είναι οι πόροι (resources) και οι απεικονίσεις (representations). (Jakl, 

Representational State Transfer, 2005). Προκειμένου να ξεχωρίζει μεταξύ τους πόρους το 

REST χρησιμοποιεί προσδιοριστές (identifiers), που σε ένα περιβάλλον Ιστού   ονομάζονται 

ενιαίοι προσδιοριστές πόρων, ή διαφορετικά Uniform Resource Identifiers (URI). Η απεικόνιση 

αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση ενός πόρου. Κάθε απεικόνιση περιλαμβάνει το 

περιεχόμενο του πόρου και τα μεταδεδομένα που τον χαρακτηρίζουν.  

Τα Στοιχεία Σύνδεσης: Τα στοιχεία σύνδεσης διαχειρίζονται την επικοινωνία των 

συστατικών μερών ενός δικτύου με τέτοιο τρόπο  ώστε να υπάρχει μια γενική αφηρημένη 

διασύνδεση. Αυτή η αφαιρετικότητα βοηθάει τον διαχωρισμό των αναγκών ενός συστατικού 

και την απόκρυψη της υλοποίηση που υπάρχει από πίσω. Ενισχύει την απλότητα και το κατά 

πόσο μπορεί ένα συστατικό να αντικατασταθεί (Jakl, Representational State Transfer, 2005) 

Τα Στοιχεία Επεξεργασίας ή συστατικά: Σε ένα περιβάλλον REST τα στοιχεία επεξεργασίας 

τα αναγνωρίζουμε βάσει του ρόλου που έχουν εντός της εφαρμογής. (Jakl, Representational 

State Transfer, 2005). Μπορούν να παίξουν το χαρακτήρα του χρήστη, αλλά και να 

λειτουργήσουν σαν αρχικοί διακομιστές. 

Το REST είναι μια αρχιτεκτονική ιδανική για τη ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου (web 

services).  Γενικά προσπαθεί να μοιάσει σε αρχιτεκτονικές που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο 

HTTP, ή τουλάχιστον παραπλήσια πρωτόκολλα, περιορίζοντας τη διασύνδεση σε ένα σύνολο 

γνωστών λειτουργιών όπως οι GET, PUT, POST, DELETE του HTTP. Σκοπός είναι η 

αλληλεπίδραση με πόρους και όχι με μηνύματα ή λειτουργίες. Η κύρια ιδέα πίσω από το REST 

ήταν να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο HTTP για τη μεταφορά δεδομένων, αντί να 
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χρησιμοποιηθεί ένα πρωτόκολλο που λειτουργεί πάνω από το επίπεδο του HTTP για τη 

μεταφορά μηνυμάτων. Μια εφαρμογή που ακολουθεί τις αρχές του REST, είναι προτιμότερο 

να χρησιμοποιεί το HTTP για την επικοινωνία μεταξύ των μηχανών, παρά να χρησιμοποιεί 

πολύπλοκους μηχανισμούς όπως το CORBA (Common Object Request Broker Architecture) ,το 

RPC (Remote Procedure Call), ή το SOAP. Ως εκ τούτου, οι εφαρμογές REST χρησιμοποιούν τις 

λειτουργίες για αιτήματα του HTTP για τη δημοσίευση δεδομένων, ανάγνωση και διαγραφή 

δεδομένων, χρησιμοποιώντας έτσι την πλήρη λειτουργικότητα του HTTP για λειτουργίες 

CRUD (Create, Read, Update και Delete).Το REST μπορεί, επίσης, να λειτουργήσει και σε 

HTTPS, για  ασφαλή μεταφορά των δεδομένων. (Potti, On the Design of Web Services: SOAP 

vs. REST, 2011)  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι λειτουργίες CRUD σε αντιπαράθεση με αυτές του 

HTTP REST και τις σχετικές SQL: 

Πίνακας 3: Λειτουργίες CRUD σε σχέση με τις αντίστοιχες του HTTP REST και της SQL. 

Λειτουργίες CRUD Λέξεις Κλειδιά REST (HTTP) Εντολές SQL (Database) 

CREATE – Δημιουργεί ή 

προσθέτει νέες καταχωρήσεις 
POST INSERT 

UPDATE – Ενημερώνει ή 

επεξεργάζεται τα υπάρχοντα 

δεδομένα 

PUT UPDATE 

READ – Διαβάζει, ανακτά GET SELECT 

DELETE – Διαγράφει 

υπάρχοντα δεδομένα 
DELETE DELETE/DROP 

 

 Το REST βλέπει τα πάντα σαν ένα πόρο (resource). Για παράδειγμα ένα αρχείο 

αποθηκευμένο σε κάποιον υπολογιστή, ένα λογισμικό, ένα χαρακτηριστικό ενός πίνακα μιας 

βάσης δεδομένων κ.α. μπορούν να χαρακτηριστούν σαν πόροι. Ένας πόρος μπορεί να είναι 

στατικός ή δυναμικός, και έχει απαραίτητα έναν προσδιοριστή (URI) για να τον προσδιορίζει. 

 Ο προσδιοριστής URI αποτελεί τη διεύθυνση ιστού του πόρου, και τον καθιστά 

διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Η προσδιορισημότητα (addressability) είναι ένας τρόπος 

αναπαράστασης ενός πόρου στο διαδίκτυο. Μια προσδιορισμένη εφαρμογή εκθέτει έναν 

προσδιοριστή URI για κάθε κομμάτι πληροφορίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

θεωρητικά. 

 Μια άλλη πτυχή του REST είναι η μη ύπαρξη κατάστασης (statelessness), δηλαδή ότι όλα 

τα αιτήματα HTTP είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο. Κάθε αίτημα του πελάτη θα πρέπει να 

διαθέτει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο διακομιστής, έτσι ώστε ο διακομιστής να μην 

χρειάζεται να διατηρεί πληροφορίες για την κατάσταση των αιτημάτων των πελατών. 

 Γενικά, υπάρχουν δύο τεχνικές στη διαδικασία του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής. Η 

πρώτη έχει να κάνει με τη δημιουργία όλων, χωρίς κάποιο σχεδιασμό, από το μηδέν και στη 

συνέχεια τη προσθήκη όσων στοιχείων ταιριάζουν με τις απαιτήσεις. Ενώ, η δεύτερη με τη 
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χρήση σχεδιασμού για την εφαρμογή όλων των απαιτήσεων. Όσα χαρακτηριστικά 

χρειάζονται, μπορούν να προστεθούν αργότερα, σε συμφωνία πάντα με τα ήδη υπάρχοντα 

και συμπληρώνοντας τα ανάλογα με τις απαιτήσεις.  Σύμφωνα με τον Fielding 2000, «τα 

συστατικά του REST επικοινωνούν με τη μεταφορά της αναπαράστασης ενός πόρου σε μορφή 

που ταιριάζει με ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων από ένα σύνολο τύπων, που έχει επιλεγεί 

δυναμικά με βάση τις ικανότητες ή τις επιθυμίες του αποδέκτη και τη φύση του πόρου». 

 Η αρχιτεκτονική REST, από τη πλευρά του server, ορίζεται ως εξής: 

URL: Υποχρεωτικό πεδίο για πρόσβαση σε υπηρεσίες που «τρέχουν» στο διακομιστή. 

GET: Όλες οι μέθοδοι με τις οποίες παίρνουμε δεδομένα από το διακομιστή. Οι τύποι 

και οι διασυνδέσεις που υποστηρίζει ο server για την πρόσβαση στα στοιχεία του 

πελάτη. 

POST: Όλες οι μέθοδοι με τις οποίες προσθέτουμε στοιχεία στο διακομιστή. Οι 

διαφορετικοί τύποι των διασυνδέσεων και των μορφών που υποστηρίζει ο server για 

την προσθήκη δεδομένων στη βάση δεδομένων του. 

PUT: Όλες οι μέθοδοι για την ενημέρωση των δεδομένων που βρίσκονται στον server. 

Διαφορετικοί τύποι διασυνδέσεων και μορφών που υποστηρίζει ο server για την 

προσθήκη δεδομένων στη βάση δεδομένων. 

DELETE: Όλες οι μέθοδοι για τη διαγραφή των δεδομένων που βρίσκονται στον 

server. Διαφορετικοί τύποι διασυνδέσεων και μορφών που υποστηρίζει ο server για 

τη διαγραφή δεδομένων από τη βάση δεδομένων. 

 Δεδομένου της ευκολίας σχεδιασμού και της ευελιξίας στην κωδικοποίηση που παρέχει 

το REST, οδήγησαν στο να γίνει αρκετά δημοφιλής (Potti, On the Design of Web Services: 

SOAP vs. REST, 2011). Το REST είναι από πολλές απόψεις μια αναδρομική σύνοψη των 

αρχών που χαρακτηρίζουν τον Παγκόσμιο Ιστό και του δίνουν τη δυνατότητα κλιμάκωσης.  

 

2.2.4 REST vs SOAP 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, εργασίες, άρθρα κ.α. σχετικά με το 

ποιο είναι το καλύτερο και αποδοτικότερο αρχιτεκτονικό στυλ  λογισμικού στον Παγκόσμιο 

Ιστό, στην περίπτωση των κατανεμημένων συστημάτων. Συγκεκριμένα, ποια από τις 

επικρατέστερες τεχνολογίες μπορεί να οδηγήσει σε μια αρχιτεκτονική λογισμικού με 

υψηλότερη απόδοση και πιο διατηρήσιμη. Οι δύο πιο δημοφιλείς τεχνολογίες είναι το SOAP 

και το REST. Πολλοί έχουν μπει  στη διαδικασία σύγκρισης των δυο αυτών τεχνολογιών, αλλά 

στην ουσία τρεις είναι οι μελέτες που ξεχωρίζουν. Καθεμία, ακολουθεί διαφορετική 

προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τους  Muehlen, Nickerson, και Swenson (2005), σε ένα αφηρημένο επίπεδο, 

οι προσπάθειες για τυποποίηση της σχεδίασης υπηρεσιών διαδικτύου μπορούν να 

ταξινομηθούν σε πρότυπα που ευνοούν ένα σφιχτό «ζευγάρωμα» στοιχείω που 

χρησιμοποιούν το SOAP, και πρότυπα που ευνοούν ένα χαλαρό «ζευγάρωμα» στοιχείψν που 
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ακολουθούν τις αρχιτεκτονικές αρχές του REST. Η σύγκριση σχετικά με τις δύο προσεγγίσεις 

γίνεται με τη χρήση ενός γενικού μοντέλου, το οποίο αντιπροσωπεύει το τυπικό σχεδιασμό 

που συναντάται σε απλές εφαρμογές. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο υπάρχει ένα μέρος το οποίο 

τροφοδοτεί την υπηρεσία με δεδομένα και αιτήματα, η οποία από τη μεριά της δημιουργεί 

μεμονωμένα στιγμιότυπα της επεξεργασίας, κατόπιν αιτήματος. 

Το REST είναι από πολλές απόψεις μια αναδρομική περίληψη των αρχών που κάνουν τον 

Παγκόσμιο Ιστό επεκτάσιμο. Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση μέσω του SOAP βασίζεται 

στο WSDL για να περιγράψει τις παραμέτρους της επικοινωνίας, και στο ίδιο το SOAP για να 

παρέχει ένα βασικό πρότυπο μηνυμάτων. Ενώ τα βασικά πλεονεκτήματα του SOAP 

βασίζονται στη σφιχτή σύζευξη των εργασιών, η οποία μπορεί να ελεγχθεί και διορθωθεί πριν 

αναπτυχθεί μια εφαρμογή, τα πλεονεκτήματα της REST προσέγγισης βασίζονται στην πιθανή 

επεκτασιμότητα ενός συστήματος που βασίζονται στο REST και στην εύκολη πρόσβαση στις 

λειτουργίες, λόγω του περιορισμένου αριθμού τους και το ενοποιημένο σχήμα 

διευθυνσιοδότησης. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά και συγκριτικά 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας. 

 

Πίνακας 4: Σύγκριση μεταξύ REST και SOAP. 

 REST SOAP 

Χαρακτηριστικά Οι λειτουργίες ορίζονται εντός του 
μηνύματος 

Οι λειτουργίες ορίζονται σαν 
θύρες του WSDL 

 Μοναδική διεύθυνση για κάθε 
στιγμιότυπο διαδικασίας 

Μοναδική διεύθυνση για κάθε 
λειτουργία 

 Κάθε αντικείμενο υποστηρίζει την 
οριζόμενες λειτουργίες 

Πολλαπλά στιγμιότυπα 
διαδικασιών μοιράζονται την ίδια 
λειτουργία. 

 Χαλαρή σύνδεση στοιχείων Στενή σύνδεση στοιχείων 
Πλεονεκτήματα Πιθανό καθυστερημένο δέσιμο Πιθανή αποσφαλμάτωση 
 Τα στιγμιότυπα των διαδικασιών 

δημιουργούνται ρητά 
Απόκρυψη περίπλοκων 
λειτουργιών 

 Ο Πελάτης δεν χρειάζεται 
πληροφορίες δρομολόγησης, πέρα 
από το αρχικό URI με το εργοστάσιο 
των διαδικασιών 

Άμεση ενσωμάτωση υπαρχόντων 
APIs 

 Ο Πελάτης μπορεί να έχει μία γενική 
διεπαφή ακροατή για τις ειδοποιήσεις 

 

Μειονεκτήματα Μεγάλος όγκος αντικειμένων Ο Πελάτης πρέπει να γνωρίζει τις 
λειτουργίες και τη σημασιολογία 
τους εκ των προτέρων. 

 Η διαχείριση του χώρου ονομάτων URI 
μπορεί να γίνει περίπλοκη 

Ο Πελάτης χρειάζεται 
αποκλειστικές θύρες για 
διαφορετικούς τύπους 
ειδοποιήσεων. 

  Τα στιγμιότυπα των διαδικασιών 
δημιουργούνται έμμεσα. 

 

Στην ανάλυση τους, οι Muehlen, Nickerson, και Swenson (2005), καταλήγουν ότι πλευρά 

του REST έχει πολλά καλά σημεία, όπως και η πλευρά του SOAP. Το συμπέρασμα, λοιπόν 
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είναι ότι η τεχνική διαμάχη μεταξύ τους είναι έγκυρη, καθώς υπάρχουν πλεονεκτήματα και 

από τις δύο πλευρές, όμως υπάρχει έλλειψη δοκιμών. Αυτή η έλλειψη, δημιουργεί το 

ερώτημα αν η διαμάχη πραγματικά έχει να κάνει με την τεχνολογία, ή είναι κάτι διαφορετικό. 

Αν σχετίζεται με την τεχνολογία, τότε μια δοκιμή θα μπορούσε να επιλύσει το ζήτημα. Η 

απουσία των δοκιμών, ακόμη και η συζήτηση σχετικά με τις δοκιμές, υποδηλώνει ότι η 

διαφωνία μεταξύ REST και SOAP δεν είναι καθαρά τεχνική. Γενικά από την έρευνα καθίσταται 

προφανές ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συμμετεχόντων, που έχουν ο καθένας τα δικά 

του κριτήρια επιλογής. Οπότε, είναι αναγκαία η ύπαρξη κριτηρίων απόφασης, που θα 

οδηγήσουν στην τελική επιλογή μεταξύ του REST και του SOAP. 

Η δεύτερη μελέτη αναφέρει ότι για να συγκρίνουμε το  REST με το Simple Object Access 

Protocol (SOAP), είναι χρήσιμο να εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον ορισμό νέων 

πρωτοκόλλων γενικότερα, αφού το SOAP και το REST διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους. (Jakl, 

Representational State Transfer, 2005) 

Προσέγγιση Προσαρμοσμένου Πρωτοκόλλου: στη συγκεκριμένη προσέγγιση, μια ομάδα 

μελετά το πρόβλημα και αναπτύσσει ένα πρωτόκολλο με βάση κάποιο ήδη υπάρχον. Σαν 

προσέγγιση είναι πολύ δύσκολη για να γίνει σωστά και, ως εκ τούτου είναι κατάλληλη μόνο 

για ειδικούς. 

Προσέγγιση με βάση κάποιο Πλαίσιο: Η προσέγγιση με βάση κάποιο πλαίσιο βασίζεται 

στην ιδέα ότι θα πρέπει συνεχώς να δημιουργούμε νέα πρωτόκολλα, ώστε να έχει νόημα η 

δημιουργία πλαισίου. Το  SOAP μαζί με την-Service Descritpion Language (WSDL) είναι ένα 

τέτοιο πλαίσιο. Η προσέγγιση αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την προσέγγιση 

προσαρμοσμένου πρωτόκολλου. Συγκεκριμένα αποτελεί συλλέκτη γνώσεων, επιτρέπει την 

ανάπτυξη μιας κοινής υποδομής, έχει χαμηλότερο επίπεδο δυσκολίας για τους business 

developers, και είναι δυνατή η υποστήριξη από διάφορα εργαλεία. Το μειονέκτημα, βέβαια, 

είναι ότι διαφορετικά πρωτόκολλα δεν είναι διαλειτουργικά, γεγονός που δημιουργεί την 

ανάγκη προτυποποίησης για την ανάπτυξη ειδικών και διαλειτουργικών πρωτοκόλλων. 

Προσέγγιση Οριζόντιου Πρωτοκόλλου: Η τρίτη προσέγγιση χρησιμοποιεί πρωτόκολλα 

γενικής χρήσης. Αντί για την ανάπτυξη νέων πρωτοκόλλων σε συγκεκριμένους τομείς θα 

μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μερικά πρωτόκολλα γενικής χρήσης. Τα οριζόντια 

πρωτόκολλα καθορίζουν συχνά τις λειτουργίες με βάση το CRUD (Create, Retrieve, Update και 

Delete). 

Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στην προτυποποίηση, τότε τα πρωτόκολλα επιπέδου 

εφαρμογής τυποποιούν τρεις βασικές πτυχές: τη διευθυνσιοδότηση, τις μεθόδους και τα 

μηνύματα. Σχετικά με την διευθυνσιοδότηση, οι διαδικτυακές υπηρεσίες REST το URI, ως το 

γενικό αναγνωριστικό πόρου, επιτρέποντας γενικές αλλαγές, καθώς δεν απαιτούνται 

ιδιόκτητες επεκτάσεις. Από την άλλη το SOAP δεν έχει κανένα γενικό σχήμα 

διευθυνσιοδότησης. Διευθυνσιοδότηση με βάση το, αλλά απαιτεί την υποστήριξη από κάποιο 

πάροχο. Όσον αφορά τις μεθόδους, οι REST-Services μέσω του HTTP έχουν τυπικό σύνολο 

μεθόδων PUT, GET, POST και DELETE. Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω συμφωνία σχετικά με 

τις μεθόδους. Το SOAP απαιτεί μια ξεχωριστή γλώσσα (WSDL) για να περιγράψει τις 

μεθόδους. Τέλος, αναφορικά με τα μηνύματα, ούτε το REST, ούτε το SOAP μπορούν να 

τυποποιήσουν  το μήνυμα. Αυτό θα ήταν μια άσκοπη εργασία καθώς οι απαιτήσεις αλλάζουν 

πολύ συχνά. 
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Συνοψίζοντας, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο τεχνολογιών, όπως ότι το 

REST έχει τυποποιήσει την διευθυνσιοδότηση και τις μεθόδους, έτσι ώστε οι 

προγραμματιστές να μπορούν να εστιάσουν στο ωφέλιμο φορτίο του μηνύματος. Το SOAP 

απαιτεί από εμάς να καθορίσουμε την διευθυνσιοδότηση και τις μεθόδους πριν ασχοληθούμε 

με το μήνυμα. Επίσης, το REST ορίζει ρητά μεσάζοντες που είναι ικανοί να μειώσουν το 

φορτίο του δικτύου, και ως εκ τούτου να βελτιώσουν την αντιληπτή απόδοση. Γενικά, οι 

εφαρμογές REST έχουν αποδειχθεί ότι είναι επεκτάσιμες, καθώς και εύκολα με 

ενσωματώσιμες, και με τον ερχομό του σημασιολογικού ιστού είναι κοντά στο να υποστηρίζει 

τη δυναμική σύνθεση. (Jakl, Representational State Transfer, 2005) 

Η σύγκριση που γίνεται στην τελευταία προσέγγιση, είναι πιο πρακτική σε σχέση με τις 

υπόλοιπες. Η κύρια ιδέα αυτής της μελέτης ήταν να συγκριθεί η απόδοση των υπηρεσιών 

διαδικτύου με τη χρήση δύο σημαντικών τεχνολογιών κατασκευής τέτοιου είδους υπηρεσιών, 

το SOAP και το REST. Και οι δύο τεχνολογίες χρησιμοποιούν το HTTP ως επίπεδο μεταφοράς. 

Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των διαδικτυακών, 

ενώ το REST είναι μια αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη εφαρμογών. Για να μπορέσει να γίνει η 

σύγκριση, αναπτύχθηκαν δύο Web Services, η μία βασισμένη στο REST και η άλλη στο SOAP. 

Οι υπηρεσίες αυτές είχαν τις βασικές λειτουργίες GET, POST, PUT και DELETE. Στην ουσία, με 

βάση αυτές τις λειτουργίες συγκρίθηκαν οι επιδόσεις των REST και SOAP. (Potti, On the 

Design of Web Services: SOAP vs. REST, 2011) 

Η βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκες για την υλοποίηση των τεσσάρων 

λειτουργιών ήταν η ίδια και για το τις δύο τεχνολογίες. Προκειμένου να γίνει μια 

ολοκληρωμένη κατανόηση της επίδρασης των δύο τεχνολογιών, η μελέτη έγινε τόσο για 

ενσύρματη, όσο και για ασύρματη σύνδεση. Η βασική ενέργεια ήταν ότι ένας client ζητούσε 

ένα αρχείο από το server και ο server έστελνε το αρχείο πίσω. 

Πρώτο κριτήριο απόδοσης ήταν ο χρόνος απόκρισης. Το γενικό σενάριο για την παραγωγή 

του χρόνου απόκρισης περιελάμβανε τον πελάτη να στέλνει κάποια δεδομένα στο διακομιστή 

σε ένα στιγμιότυπο του χρόνου Α. Το διακομιστή να λαμβάνει την αίτηση, να την 

επεξεργάζεται, και έπειτα να έστελνε την απάντηση στον πελάτη. Τέλος, τον  πελάτη να 

λαμβάνει την απάντηση σε κάποια χρονική στιγμή Β. Ο χρόνος απόκρισης ήταν στην ουσία η 

διαφορά μεταξύ των χρόνων Α και Β. Παράλληλα, η απόδοση μετρήθηκε και από τα δεδομένα 

που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε μια μονάδα του χρόνου, ή αλλιώς throughput. 

Συγκεκριμένα, ορίστηκε ο αριθμός των bytes ανά δευτερόλεπτο και ο αριθμός των πελατών 

ανά δευτερόλεπτο. Επίσης, ο συντελεστής ταχύτητας του δικτύου έπαιξε σημαντικό ρόλο στα 

ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα, έτσι τα γραφήματα κατανεμήθηκαν ξεχωριστά. 
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Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω στα αντίστοιχα γραφήματα. Στα διαγράμματα 6 

και 7 φαίνεται ο χρόνος απόκρισης για το REST σε σχέση με το SOAP και για τις τέσσερις 

λειτουργίες σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο. 

 

  

Διάγραμμα 6: Χρόνοι απόκρισης του REST σε σύγκριση με το SOAP για όλες τις διαδικασίες σε ενσύρματο 
δίκτυο. 

Διάγραμμα 7: Χρόνοι απόκρισης του REST σε σύγκριση με το SOAP για όλες τις διαδικασίες σε ασύρματο 
δίκτυο. 
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Από τα παραπάνω γραφήματα, φαίνεται το REST να έχει αποδώσει καλύτερα συγκριτικά 

από το SOAP, για όλες τις τέσσερις λειτουργίες.  

Στα διαγράμματα 8 και 9 φαίνεται το throughput με βάση το μέγεθος αρχείων για το REST 

σε σχέση με το SOAP και για τις τέσσερις λειτουργίες σε ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο. 

 

Διάγραμμα 8: Throughput με βάση το μέγεθος αρχείων για το REST σε σχέση με το SOAP και για τις τέσσερις 
λειτουργίες σε ενσύρματο δίκτυο. 

Διάγραμμα 9: Throughput με βάση το μέγεθος αρχείων για το REST σε σχέση με το SOAP και για τις τέσσερις 
λειτουργίες σε ασύρματο δίκτυο. 
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Τα παραπάνω γραφήματα απεικονίζουν ότι η απόδοση ΥΠΟΛΟΙΠΟ ήταν συγκριτικά 

καλύτερη από εκείνη του SOAP.  

Στα διαγράμματα 10 και 11 φαίνεται το throughput με βάση τον αριθμό των clients  για το 

REST σε σχέση με το SOAP και για τις τέσσερις λειτουργίες σε ασύρματο και ενσύρματο 

δίκτυο. 

 

Διάγραμμα 11:  Throughput με βάση τον αριθμό των Clients για το REST σε σχέση με το SOAP και για τις 
τέσσερις λειτουργίες σε ενσύρματο δίκτυο. 

Διάγραμμα 10: Throughput με βάση τον αριθμό των Clients για το REST σε σχέση με το SOAP και για τις 
τέσσερις λειτουργίες σε ασύρματο δίκτυο. 
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Η απόδοση του REST ήταν συγκριτικά, καλύτερη από εκείνη του SOAP, σύμφωνα με τις 

παραπάνω γραφικές παραστάσεις και γινότανε καλύτερη, όσο ο αριθμός των αιτήσεων για 

εξυπηρέτηση αυξανόταν. 

Με βάση τη μελέτη του, ο Potti (2011) καταλήγει ότι οι χρόνοι απόκρισης του REST ήταν 

σαφώς καλύτεροι σε σχέση με του SOAP. Βέβαια, η απόδοση εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, όπως η ανάπτυξη και υποστήριξη IDE. Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι το 

REST αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο γρήγορο, ακόμη και αν η χρήση του είναι περιορισμένη 

από την απλή υποστήριξη IDE και την μικρή υποστήριξη ανάπτυξης. 

Το REST καταναλώνει λιγότερο εύρος ζώνης σε σύγκριση με το SOAP και είναι η 

κατάλληλη επιλογή για ελαφριές εφαρμογές. Για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος 

ζώνης και πολύπλοκη επεξεργασία, το SOAP είναι μια καλύτερη επιλογή. 

Στη σύγκριση που μόλις έγινε, ξεχώρισαν τρεις μελέτες που σκοπό είχα τη σύγκριση των 

δύο τεχνολογιών, δύο ποιοτικές και δύο ποσοτικές. Κάθε μια είχε τη δική της προσέγγιση 

σχετικά με τα κριτήρια που έπρεπε να μπουν για να μπορέσει να γίνει η σύγκριση. Τα 

αποτελέσματα μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι REST φαίνεται να έχει μεγαλύτερη 

επεκτασιμότητα, διαλειτουργικότητα και απόδοση σε σύγκριση με το SOAP, ενώ SOAP είναι 

περισσότερο ασφαλές και αξιόπιστο. 
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εύρεση 

των τεχνολογιών αυτών που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής διαδικτυακής 

υπηρεσίας. Μελετώντας, τις τεχνολογίες που περιστοιχίζουν μια υπηρεσία διαδικτύου, αλλά 

κυρίως την ταχέα εξελισσόμενη και διαδεδομένη αρχιτεκτονική REST, θα μπορέσουμε να 

καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η βασική μας υπόθεση είναι ότι εφόσον 

καταλήξουμε στο ποια είναι η καλύτερη τεχνολογία, που αξίζει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε 

μέρος μιας διαδικτυακής εφαρμογής, τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια τελείως 

αποδοτική διαδικτυακή υπηρεσία, με την πρακτική εφαρμογή να το αποδεικνύει..  

Αρχικά, πρωταρχικό αντικείμενο μελέτης, είναι η ίδια η διαδικτυακή υπηρεσία. 

Μελετήσαμε πως μπορεί να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή υπηρεσία αλλά και πως μπορεί να 

γίνει πιο αποδοτική, εκμεταλλευόμενη σε κάθε κομμάτι της την πιο αποδοτική, κατά γενική 

ομολογία, τεχνολογία, σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφία. Κύρια μέρη μιας διαδικτυακής 

υπηρεσίας, όπως αναφέρεται και παραπάνω είναι η εφαρμογή, το κομμάτι που βλέπει ο 

χρήστης (client), και βάση δεδομένων (server). Η αποδοτικότερη επικοινωνία των δύο αυτών 

μερών οδηγεί και σε μια πιο αποδοτική υπηρεσία, όσον αφορά τη λειτουργία της. Επομένως, 

γίνεται επιλογή των τεχνολογιών που θα οδηγήσουν στην αποδοτικότερη δημιουργία και 

λειτουργία μιας διαδικτυακής υπηρεσίας, βασισμένη στη βιβλιογραφία. 

Έπειτα, κάναμε αναφορά στις τεχνολογίες που διαχειρίζονται το πιο σημαντικό κομμάτι 

μιας Web Service, δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ της εφαρμογής και του διακομιστή 

(server), ή πιο συγκεκριμένα της βάσης δεδομένων. Αφού αναλύθηκαν διεξοδικά, έγινε και η 

σύγκριση μεταξύ τους. Δηλαδή, με βάση κάποιες προσεγγίσεις που έχουν γίνει, συγκρίθηκαν 

τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας, αλλά και το πόσο αποδοτικές 

είναι στην πράξη. Η σύγκριση αυτή οδήγησε στην τελική επιλογή των τεχνολογιών εκείνων 

που θα μας δώσουν την δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια τελείως αποδοτική web service, 

με βασικό άξονα την τεχνολογία REST. 

Το επόμενο βήμα για την απόδειξη της υπόθεσης μας, είναι και η πρακτική υλοποίηση 

όσων αναφέρονται και θεωρητικά. Στην ουσία, υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή που 

χρησιμοποιεί όλες τις τεχνολογίες που αναφέρονται για τη βελτίωση της απόδοσης της. Για να 

μπορέσουμε όμως, να αποδείξουμε και την ορθότητα όσων αναφέρονται θα πρέπει να γίνει 

και σύγκριση με μια web service που χρησιμοποιεί τις «αντίπαλες» τεχνολογίες. Έτσι, στην 

ουσία υλοποιήσαμε δύο υπηρεσίες διαδικτύου και με τη βοήθεια κάποιου εργαλείου ελέγχου 

μπορέσαμε και τις συγκρίνουμε, βγάζοντας τα ανάλογα συμπεράσματα. Επομένως, αφού 

αναλύσαμε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την υπόθεση μας, με την πρακτική 

εφαρμογή, θα μπορέσουμε να δούμε και αν τελικά πετύχαμε ή όχι τον αρχικό μας σκοπό. 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 
 

4.1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

Μέχρι στιγμής προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε και να υποστηρίξουμε την βασική μας 

υπόθεση με θεωρητικό τρόπο. Μιλήσαμε για τα πλεονεκτήματα της κάθε τεχνολογίας που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει μια web service, ενώ παράλληλα, τις συγκρίναμε 

και με άλλες αντίστοιχες. Επίσης, βασιστήκαμε σε παραδείγματα και μελέτες για να 

αποδείξουμε ότι χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες τεχνολογίες μπορούμε να 

ενισχύσουμε την απόδοση μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. 

Το επόμενο βήμα για την υποστήριξη του συγκεκριμένου σκοπού είναι να περάσουμε 

από θεωρητική, στην πρακτική εφαρμογή. Στην ουσία να υλοποιήσουμε μια διαδικτυακή 

υπηρεσία που θα χρησιμοποιεί όλες αυτές τις τεχνολογίες.  Προκειμένου όμως , να δείξουμε 

ότι όντως βελτιώσαμε την απόδοση της, θα πρέπει να την συγκρίνουμε και με μια αντίστοιχη 

που χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες. 

Συγκεκριμένα, η βασική μας διαδικτυακή υπηρεσία υλοποιήθηκε με τη χρήση της 

γλώσσας PHP. Σαν DBMS χρησιμοποιήθηκε η MySQL, και για ενίσχυση της επικοινωνίας 

μεταξύ της PHP και της MySQL προσθέσαμε και την επέκταση PDO. Για τη μεταφορά των 

μηνυμάτων χρησιμοποιήθηκε το JSON. Ως μοντέλο σχεδιασμού υπηρεσιών μέσω διαδικτύου 

χρησιμοποιήσαμε το REST, καθώς, όλα δείχνουν, ότι αποτελεί την αποδοτικότερη λύση όσον 

αφορά την αρχιτεκτονική σχεδιασμού μιας web service. 

Από την άλλη πλευρά, το αντίπαλο δέος του REST, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, 

είναι το SOAP. Έτσι, υλοποιήσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή με βάση το SOAP, 

χρησιμοποιώντας επίσης,  τη γλώσσα PHP και DBMS τη MySQL. Αλλά, για τη μεταφορά των 

μηνυμάτων χρησιμοποιήθηκε η XML. Και στις δύο εφαρμογές χρησιμοποιήθηκε ένα απλό 

σχήμα βάσης, με έναν πίνακα και 1-2 πεδία ο καθένας. 

 

 

Πίνακας 5: Πίνακας εφαρμογής REST 

Πίνακας Users 

Πεδία ID Name Email Password Status 

 

 

Πίνακας 6: Πίνακας εφαρμογής SOAP 

Πίνακας Students 

Πεδία ID Name 
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Η λειτουργία της κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας είναι απλή. Στην ουσία υλοποιούν τις 

βασικές λειτουργίες Create-Retrieve-Update-Delete (CRUD) οποιασδήποτε υπηρεσίας, 

συνδεδεμένες με μια υποτυπώδη βάση δεδομένων. Ο λόγος είναι για να μπορέσει να γίνει 

εύκολο η σύγκριση σε κάτι γενικό και με ευρεία χρήση. Στη προκειμένη περίπτωση έχουμε 

αναπτύξει τις δύο βασικότερες,  Create (INSERT) και Retrieve (SELECT), που χρησιμοποιούν τις 

δύο βασικότερες λειτουργίες του HTTP POST και GET αντίστοιχα. Στα προσαρτήματα Α’ και Β’ 

μπορείτε να δείτε τον κώδικα κάθε αρχείου της αντίστοιχης Web Service. 

Αφού υλοποιήθηκαν οι δύο διαδικτυακές εφαρμογές, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε 

κάποιο εργαλείο για να εξετάσουμε την απόδοση τους. Το εργαλείο αυτό είναι το Postman, το 

οποίο είναι μια ελεύθερη εφαρμογή του περιηγητή της Google, τον Chrome, που σκοπό έχει 

να ελέγχει διαδικτυακές εφαρμογές. (Postman, 2016) Ο έλεγχος γίνεται κάνοντας κλήσεις 

προς διάφορες λειτουργίες της υπηρεσίας, που χρησιμοποιούν τις λειτουργίες του HTTP GET, 

POST, PUT, κ.ο.κ. Η λειτουργία HTTP, καθορίζεται ανάλογα με τι ενέργεια ζητάτε να γίνει προς 

τη βάση SELECT, INSERT, κ.α.  

Το Postman για να κάνει τον έλεγχο χρειάζεται τη διαδρομή (URI) του αρχείου που θα 

εκτελεστεί, την λειτουργία HTTP που θέλουμε να εκτελέσουμε, και ανάλογα την περίπτωση 

πιθανώς να δώσουμε και κάποιες τιμές σε κάποιες μεταβλητές ή επικεφαλίδες. Σαν 

αποτέλεσμα επιστρέφει την απόκριση της εφαρμογής, τι εμφανίζει δηλαδή, όπως επίσης, και 

το μήνυμα που ανταλλάχτηκε με τη βάση που περιέχει όλες τις επικεφαλίδες. Παρακάτω 

μπορούμε να δούμε μια κλήση από την εφαρμογή και απόκριση από τη βάση όπως αυτή 

φαίνεται μέσω του Postman: 

Εικόνα 1: Οθόνη του Postman. 
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Εικόνα 2: Οθόνη του Postman. 

Στην πρώτη εικόνα μπορούμε να δούμε την απόκριση της εφαρμογής, με τις πληροφορίες 

σε μορφή JSON για την REST εφαρμογή, ενώ στη δεύτερη το ανταλλασσόμενο μήνυμα με τις 

επικεφαλίδες, καθώς επίσης και τον χρόνο απόκρισης. 

Προκειμένου να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με την απόδοση 

των δύο υπηρεσιών, εκτελέσαμε ένα σημαντικό αριθμό δοκιμών είτε για το GET, είτε για το 

POST, καλώντας σε κάθε περίπτωση την αντίστοιχη λειτουργία. Έτσι προέκυψαν τα παρακάτω 

διαγράμματα και οι μέσοι χρόνοι απόκρισης για την κάθε περίπτωση. 

 

Διάγραμμα 12: Χρόνοι απόκρισης σε αίτημα GET 

Μέσος Χρόνος REST= 44.54 ms - Μέσος Χρόνος SOAP=130.54 ms 
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Διάγραμμα 13: Χρόνοι απόκρισης σε αίτημα POST 

 

Μέσος Χρόνος REST=146.50 ms - Μέσος Χρόνος SOAP=153.05 ms 

Αρχικά, αυτό που μπορούμε πρώτα να δούμε είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις , οι μέσοι 

χρόνοι απόκρισης της υπηρεσίας με βάση το  REST είναι μικρότεροι, έναντι της υπηρεσίας 

βασισμένη στο SOAP. Στη περίπτωση δε της λειτουργίας GET, ο μέσος χρόνος απόκρισης είναι 

σημαντικά μικρότερος. Το γεγονός αυτό, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και με το αν 

παρατηρήσουμε τις γραμμές της κάθε εφαρμογής στα δύο διαγράμματα, όπου αυτή της 

υπηρεσίας REST είναι, ως επί το πλείστον, χαμηλότερα σε σχέση με  αυτή της υπηρεσίας 

SOAP.  

Στις μέρες μας, όπου η ταχύτητα και ο χρόνος παίζουν σημαντικό ρόλο, μια διαδικτυακή 

υπηρεσία βασισμένη στο REST, αποτελεί σημαντική βελτίωση έναντι μιας αντίστοιχης 

βασισμένης στο SOAP. Επομένως, βάση των παραπάνω, μπορούμε να πούμε ότι αν 

εφαρμόσουμε τις τεχνολογίες που αναφέραμε, θα επιτύχουμε μια σημαντική βελτίωση, όσον 

αφορά την απόδοση μιας web service, τουλάχιστον στο κομμάτι του χρόνου και της 

ταχύτητας. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα γενικό συμπέρασμα, είναι ότι αποτελεί δύσκολο να 

ξεχωρίσεις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό και είναι ήδη διαδεδομένες, 

με μεγάλη υποστηρικτική κοινότητα. Κάθε μια έχει τα δικά της προτερήματα, αλλά υστερούν 

σε κάποιες περιπτώσεις έναντι άλλων αντίστοιχων. Αυτή η δυσκολία φάνηκε και στην δική 

μας περίπτωση, όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε συγκρίσεις. 

Είναι σαφές ότι το κομμάτι που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο Διαδίκτυο 

είναι η επικοινωνία μεταξύ μηχανών. Συγκεκριμένα σε ένα περιβάλλον  Client-Server,  η 

επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του διακομιστή. Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια 

να καλυφθεί αυτό το κενό με τη μελέτη των διάφορων αρχιτεκτονικών που έχουν αναπτυχθεί, 

κυρίως του REST και στη συνέχεια του SOAP. Τόσο το REST, όσο και το SOAP παρέχουν 

διαφορετικούς τρόπους επίλυσης αυτού του προβλήματος.  

Η τεχνική διαμάχη μεταξύ των δύο μοντέλων έχει βάση, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν 

μια καλά ανεπτυγμένη θέση, και η συζήτηση αξίζει ένα ευρύτερο κοινό. Τα πρότυπα που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ορθότερη ανάπτυξη μιας διαδικτυακής υπηρεσίας 

μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με την οπτική γωνία του καθενός, αλλά και τις απαιτήσεις 

της ίδιας της εφαρμογής. 

Όπως έχουμε ήδη αναφερθεί, βασικός σκοπός μας ήταν να μελετήσουμε την τεχνολογία 

REST και τις τεχνολογίες που περιστοιχίζουν μια διαδικτυακή υπηρεσία, για να δούμε αν 

μπορούμε να βελτιώσουμε την απόδοση της. Παίρνοντας λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή, 

και σε ένα πολύ απλό στάδιο, η διαδικτυακή εφαρμογή θα υλοποιεί τις τέσσερις βασικές 

διαδικασίες CRUD. Έχοντας αυτό σαν βάση, επιλέξαμε τις πιο δημοφιλείς, αλλά και πιο 

αποδοτικές τεχνολογίες για να μελετήσουμε.  

Καταλήξαμε ότι η γλώσσα ανάπτυξης της εφαρμογής θα είναι η PHP, καθώς είναι γλώσσα 

που τρέχει σε μια μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες και σχεδιασμένη ειδικά για το Διαδίκτυο. 

Επίσης, είναι προϊόν ανοιχτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι ο καθένας  έχει πρόσβαση 

στον κώδικα προέλευσης, μπορεί να τον χρησιμοποιήσει, να τον αλλάξει και να τον 

αναδιανείμει, χωρίς κάποιο πρόβλημα. 

Σχετικά με την βάση δεδομένων, επιλέχθηκε η MySQL, καθώς  Η PHP και η MySQL 

λειτουργούν καλά μαζί. Έχουν τη δυναμική του ανοιχτού λογισμικού, και διαθέτουν 

παράλληλα, μεγάλη υποστηρικτική κοινότητα. Το πιο σημαντικό είναι ότι τόσο η PHP, όσο και 

η MySQL είναι γρήγορες. 

Παράλληλα, για καλύτερη διαχείριση της βάσης, χρησιμοποιήθηκε και μια επέκταση 

της PHP, η PDO. Η συγκεκριμένη επέκταση ορίζει μια συμπαγή και ελαφριά διεπάφη για 

πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Κάθε οδηγός μιας βάσης δεδομένων  που χρησιμοποιεί την 

PDO μπορεί να παρουσιάσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της βάσης , σαν κανονικές 

λειτουργικές επεκτάσεις. Το PDO έχει τη δυνατότητα να παρέχει ένα αφαιρετικό επίπεδο 

πρόσβασης στα δεδομένα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι ανεξάρτητα με το ποια βάση 

δεδομένων χρησιμοποιείται, οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση 

ερωτημάτων και την ανάκτηση δεδομένων είναι οι ίδιες.  
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Όσον αφορά τη μεταφορά των δεδομένων, επιλέχθηκε το JSON, καθώς είναι ένας 

πολύ απλός και ελαφρύς τύπος, ο οποίος μπορεί να αναπαριστά ένθετα, δομημένα δεδομένα. 

Το JSON δίνει μια πολύ ξεκάθαρη εικόνα της αρχικής δομής δεδομένων και παράλληλα 

μεταφέρει τις τιμές τους, αλλά δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τους 

ακριβείς τύπους δεδομένων που ήταν αρχικά σε χρήση. Το ισχυρότερο σημείο του JSON είναι 

ότι είναι μια απλή μορφή δεδομένων, πράγμα που βοηθάει στη μεταφορά και την 

επεξεργασία τους. 

Η μεγαλύτερη βαρύτητα έπεσε στο κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ των 

απομακρυσμένων μερών, της εφαρμογής και της βάσης. Με βάση τη μελέτη και σύγκριση 

που έγινε μεταξύ των δύο πιο σημαντικών τεχνολογιών, του REST και του SOAP, καταλήξαμε 

ότι το REST είναι πιο επεκτάσιμο αλλά και διαλειτουργικό. Χαρακτηριστικά, που να 

ενσωματωθούν σε μια διαδικτυακή εφαρμογή, μπορούν να την καταστήσουν πιο αποδοτική. 

Παράλληλα, η διευθυνσιοδότηση που χρησιμοποιεί, μπορεί να επιτύχει την τοπική 

απεικόνιση μιας απομακρυσμένης βάσης δεδομένων, και άρα την ταχύτερη επικοινωνία του 

Client με τον Server. 

 Συγκεκριμενοποιώντας τα παραπάνω, φαίνεται πως έχουμε συλλέξει τις 

απαιτούμενες τεχνολογίες για την δημιουργία ενός μοντέλου κατασκευής αποδοτικών 

υπηρεσιών διαδικτύου. Αντιπαραθέτοντας τα όσα συμπεράναμε με την αρχική μας υπόθεση, 

μπορούμε να πούμε πως αν αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις τεχνολογίες και βασικό άξονα το 

REST μπορούμε να αναπτύξουμε μια τελείως αποδοτική διαδικτυακή υπηρεσία.  

 Για να υπερασπιστούμε την ορθότητα της υπόθεσης μας, οδηγηθήκαμε και στην 

πρακτική εφαρμογή. Αναπτύσσοντας μια υπηρεσία διαδικτύου βασισμένη σε όλες τις 

τεχνολογίες που καταλήξαμε και συγκρίνοντας τη με μια αντίστοιχη βασισμένη στις 

υπόλοιπες τεχνολογίες, είδαμε ότι όντως υπάρχει βελτίωση στην ταχύτητα και το χρόνο 

απόκρισης. Εκτελώντας ένα σημαντικό αριθμό επαναλήψεων για να έχουν εγγύτητα τα 

αποτελέσματα μας, παρατηρήσαμε ότι ο χρόνος απόκρισης ενός αιτήματος προς τη βάση 

δεδομένων με την τεχνολογία REST είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με το χρόνο 

απόκρισης της υπηρεσίας που βασίζεται στο SOAP. Επομένως, αξιοποιώντας όλες τις 

τεχνολογίες που αναφέραμε μπορούμε να πετύχουμε, και πρακτικά, σημαντική βελτίωση της 

απόδοσης μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. 

 Τέλος, ως πρόταση για μελλοντική έρευνα, θα ήταν η δημιουργία ενός μετατροπέα, 

που θα ενσωματώνεται στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, θα τις μετατρέπει σε υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν το REST και σχεδόν όλες τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν, βελτιώνοντας έτσι 

την απόδοση τους. 
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Προσαρτήματα 

Α. Διαδικτυακή Υπηρεσία με βάση το REST. 

 

confi.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

signup.php 

signup.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

/*** mysql hostname ***/ 

$hostname = 'localhost'; 

 

/*** mysql username ***/ 

$username = 'root'; 

 

/*** mysql password ***/ 

$password = ''; 

 

try { 

    $dbh = new PDO("mysql:host=$hostname;dbname=rest", $username, 

$password); 

    /*** echo a message saying we have connected ***/ 

    echo 'Connected to database'; 

    } 

catch(PDOException $e) 

    { 

    echo $e->getMessage(); 

    } 

<?php 

 

// Include confi.php 

include_once('confi.php'); 

 

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){ 

 // Get data 

 $name = isset($_POST['name']) ? 

mysql_real_escape_string($_POST['name']) : ""; 

 $email = isset($_POST['email']) ? 

mysql_real_escape_string($_POST['email']) : ""; 

 $password = isset($_POST['pwd']) ? 

mysql_real_escape_string($_POST['pwd']) : ""; 

 $status = isset($_POST['status']) ? 

mysql_real_escape_string($_POST['status']) : ""; 

 

 // Insert data into data base 

 $count = $dbh->exec("INSERT INTO `rest`.`users` (`ID`, 

`name`, `email`, `password`, `status`) VALUES (NULL, '$name', 

'$email', '$password', '$status');"); 

 if($count){ 

  $json = array("status" => 1, "msg" => "Done User 

added!"); 

 }else{ 

  $json = array("status" => 0, "msg" => "Error adding 

user!"); 

 } 

}else{ 

 $json = array("status" => 0, "msg" => "Request method not 

accepted"); 

} 
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info.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

status.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 // Include confi.php 

 include_once('confi.php'); 

  

 $uid = isset($_GET['uid']) ? 

mysql_real_escape_string($_GET['uid']) :  ""; 

 if(!empty($uid)){ 

 $sql="select name, email, status from `users` where ID='$uid'"; 

 $result =array(); 

 foreach ($dbh->query($sql) as $row){ 

 $result[] = array("name" => $row['name'], "email" => 

$row['email'], 'status' => $row['status']);  

 } 

 $json = array("status" => 1, "info" => $result); 

 }else{ 

 $json = array("status" => 0, "msg" => "User ID not define"); 

 } 

 

 /*** close the database connection ***/ 

   $dbh = null; 

    

 /* Output header */ 

 header('Content-type: application/json'); 

 echo json_encode($json); 

 

<?php 

 

// Include confi.php 

include_once('confi.php'); 

 

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "PUT"){ 

 $uid = isset($_SERVER['HTTP_UID']) ? 

mysql_real_escape_string($_SERVER['HTTP_UID']) : ""; 

 $status = isset($_SERVER['HTTP_STATUS']) ? 

mysql_real_escape_string($_SERVER['HTTP_STATUS']) : ""; 

 

  

  

/*** close the database connection ***/ 

   $dbh = null; 

 

   /* Output header */ 

 header('Content-type: application/json'); 

 echo json_encode($json); 
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Β. Διαδικτυακή υπηρεσία με βάση το SOAP. 

 

server.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

class server 

{ 

 private $con; 

 

 public function __construct() 

 { 

  $this->con = (is_null($this->con)) ? self::connect() : 

$this->con; 

 } 

  

 static function connect() 

 { 

  $con = mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

  $db = mysql_select_db('soap', $con); 

   

  return $con; 

 } 

  

 public function getStudentName($id_array) 

 { 

  $id = $id_array['id']; 

  $sql = "SELECT name FROM students WHERE id = '$id'"; 

  $qry = mysql_query($sql, $this->con); 

  $res = mysql_fetch_array($qry); 

  return $res['name']; 

 } 

  

// Add your validations 

 if(!empty($uid)){ 

  $qur = $dbh->exec("UPDATE  `rest`.`users` SET  `status` =  

'$status' WHERE  `users`.`ID` ='$uid';"); 

  if($qur){ 

   $json = array('status' => 1, 'msg' => 'Status 

updated!!.'); 

  }else{ 

   $json = array('status' => 0, 'msg' => 'Error updating 

status'); 

  } 

 }else{ 

  $json = array('status' => 0, 'msg' => 'User ID not 

define'); 

 } 

}else{ 

  $json = array('status' => 0, 'msg' => 'User ID not 

define'); 

} 
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client.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<?php 

 

class client 

{ 

 public function __construct() 

 { 

  $params = array('location' => 

'http://localhost/soap/server.php', 

      'uri' => 

'urn://localhost/soap/server.php', 

      'trace' => 1); 

       

  $this->instance = new SoapClient(NULL, $params); 

 } 

  

 public function getName($id_array) 

 { 

  return $this->instance->__soapCall('getStudentName', 

$id_array); 

 } 

  

 public function insertName($name_array) 

 { 

  return $this->instance-

>__soapCall('insertStudentName', $name_array); 

 } 

} 

 

$client = new client; 

 

?> 

 public function insertStudentName($name_array) 

 { 

  $name = $name_array['name']; 

  $sql = "INSERT INTO `soap`.`students` (`id`, `name`) 

VALUES (NULL, '$name')"; 

  $qry = mysql_query($sql, $this->con); 

  return; 

 } 

  

} 

 

$params = array('uri' => 'soap/server.php'); 

$server = new SoapServer(NULL, $params); 

$server->setClass('server'); 

$server->handle(); 

 

?> 
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service.php 

 <?php 
 

include './client.php'; 

 

$uid = isset($_GET['uid']) ? mysql_real_escape_string($_GET['uid']) 

:  ""; 

if(!empty($uid)){ 

 $id_array = array('id' => $uid); 

 echo $client->getName($id_array); 

}else{ 

 if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){ 

  $uname = isset($_POST['uname']) ? 

mysql_real_escape_string($_POST['uname']) : ""; 

  $name_array = array('name' => $uname); 

  echo $client->insertName($name_array); 

 } 

} 

?> 


