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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Μια διαδικτυακή υπηρεσία μπορεί να περιγραφεί απλά σαν 
μια οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται μέσω του 
Διαδικτύου. Αποτελείται κυρίως από ένα διακομιστή (server) 
και έναν πελάτη (client). 

 Είναι μία κατηγορία λύσεων στο διαδίκτυο ευρέως 
διαδεδομένη. 

 Το μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις διαδικτυακές υπηρεσίες 
κατευθύνει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας σε 
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ροή και την απόδοση 
τους, αλλά και με την δημιουργία προτυποποίησης σχετικά με 
το αρχιτεκτονικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη τους. 

 Το μεγαλύτερο πρόβλημα εστιάζεται στην επικοινωνία μεταξύ 
του πελάτη και του διακομιστή της διαδικτυακής υπηρεσίας. 

 Η καλύτερη επιλογή στον κομμάτι αυτό είναι η αρχιτεκτονική 
REST. 
 
 
 

 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 Μια διαδικτυακή υπηρεσία απαρτίζεται από τρία 
κομμάτια: τον Κώδικα Εφαρμογής, τον Service 
Listener, και τον Service Proxy. Η καλύτερη βελτίωση 
της απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί βελτιώνοντας και 
τα τρία κομμάτια. 

 Κώδικας Εφαρμογής: PHP vs Java  PHP μπορεί και 
διαχειρίζεται πολλά αιτήματα παράλληλα 

 Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων MySQL  
λειτουργεί καλά μαζί με την  PHP. 

 Επίπεδο Μηνυμάτων: XML vs JSON  JSON 
πιο γρήγορο και πιο εύκολο. 

 Βελτίωση στην απόδοση μεταξύ PHP και MySQL  
Επέκταση PDO. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 Service Listener: υπεύθυνος για το πρωτόκολλο μεταφοράς, για την 
αποστολή και λήψη των αιτημάτων  REST vs SOAP 

 SOAP: 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 XML κωδικοποιημένο με τέτοιο τρόπο που και οι 
δύο εφαρμογές να καταλαβαίνουν. 

 REST:  Είναι ένα είδος αρχιτεκτονικής μέσω της οποία μπορούν να 
σχεδιαστούν Web Services. Εστιάζει στους πόρους του συστήματος. 
Χρησιμοποιεί αποκλειστικά μεθόδους του HTTP. Δεν παίρνει 
καταστάσεις. Χρησιμοποιεί τα URI σαν μια μορφή καταλόγου και 
διευθύνσεων.  Οι πόροι τους οποίους διαμοιράζεται είναι σε μορφή 
XML, JSON, ή και τα δύο. 

 REST: 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. 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

REST vs SOAP 

 

 Υπάρχουν πλεονεκτήματα και από τις δύο πλευρές, όμως υπάρχει 
έλλειψη δοκιμών  η διαφωνία μεταξύ τους δεν είναι καθαρά 
τεχνική. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συμμετεχόντων, που έχουν 
ο καθένας τα δικά του κριτήρια επιλογής  ανάγκη ύπαρξης 
κριτηρίων απόφασης. (Muehlen, Nickerson, και Swenson, 2005) 

 Θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τον ορισμό νέων πρωτοκόλλων  το 
REST έχει τυποποιήσει την διευθυνσιοδότηση και τις μεθόδους, 
ορίζει ρητά μεσάζοντες που είναι ικανοί να μειώσουν το φορτίο 
του δικτύου, και άρα να βελτιώσουν την απόδοση. (Jakl, 2005) 

 Σύγκριση της απόδοσης των υπηρεσιών SOAP και REST σε 
ενσύρματο και ασύρματο δίκτυο  Το REST καταναλώνει 
λιγότερο εύρος ζώνης σε σύγκριση με το SOAP και άρα είναι 
κατάλληλο για ελαφριές εφαρμογές. (Potti, 2011) 



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Βασικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η εύρεση των τεχνολογιών αυτών 
που θα μας οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής διαδικτυακής υπηρεσίας. 

 Αφού, κάναμε αναφορά στις τεχνολογίες που διέπουν μια  Web Service, 
προχωρήσαμε στην αναλύση και σύγκριση μεταξύ τους. 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. 

 Το  κύριο σημείο που μας απασχόλησε ήταν το κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ της 
εφαρμογής και του διακομιστή (server), ή πιο συγκεκριμένα της βάσης δεδομένων. 

  Το επόμενο βήμα για την απόδειξη της υπόθεσης μας, είναι και η πρακτική 
υλοποίηση όσων αναφέρθηκαν και θεωρητικά. Στην ουσία, υλοποιήσαμε μια 
διαδικτυακή εφαρμογή που χρησιμοποιεί όλες τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν. 
Για να μπορέσουμε όμως, να αποδείξουμε και την ορθότητα τους θα πρέπει να γίνει 
και σύγκριση με μια web service που χρησιμοποιεί τις «αντίπαλες» τεχνολογίες. 
Έτσι, υλοποιήσαμε δύο υπηρεσίες διαδικτύου και με τη βοήθεια κάποιου εργαλείου 
ελέγχου μπορέσαμε και τις συγκρίναμε, βγάζοντας τα ανάλογα συμπεράσματα. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

 Θεωρητική προσέγγιση  Πρακτική Εφαρμογή  
Υλοποίηση διαδικτυακής υπηρεσίας που χρησιμοποιεί 
τις προαναφερθείσες τεχνολογίες. 

 Υλοποίηση δυο αντίστοιχων υπηρεσιών  σύγκριση 

 

 Υπηρεσία REST: γλώσσας προγραμματισμού = PHP, 
DBMS = MySQL,  για ενίσχυση επικοινωνίας μεταξύ 
PHP και MySQL χρησιμοποιήθηκε η επέκταση PDO, 
μεταφορά μηνυμάτων = JSON, μοντέλο σχεδιασμού = 
REST 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

 Υπηρεσία SOAP: γλώσσας προγραμματισμού = PHP, 
DBMS = MySQL, μεταφορά μηνυμάτων = XML, 
μοντέλο σχεδιασμού = SOAP 

 Και στις δύο εφαρμογές χρησιμοποιήθηκε ένα απλό 
σχήμα βάσης, με έναν πίνακα και 1-2 πεδία ο καθένας. 

 

 Βασική λειτουργία κάθε εφαρμογής  CRUD 

 Αναπτύχθηκαν και συγκρίθηκαν οι δύο βασικότερες 
 Create (INSERT) και Retrieve (SELECT) που 
χρησιμοποιούν τις δύο βασικότερες λειτουργίες του 
HTTP POST και GET αντίστοιχα. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

 Εργαλείο συγκρισης  Postman 

 Eλεύθερη εφαρμογή του περιηγητή της Google, τον 
Chrome, που σκοπό έχει να ελέγχει διαδικτυακές 
εφαρμογές. 

 Ο έλεγχος γίνεται κάνοντας κλήσεις προς διάφορες 
λειτουργίες της υπηρεσίας, που χρησιμοποιούν τις 
λειτουργίες του HTTP GET, POST, κ.ο.κ. Η λειτουργία 
HTTP, καθορίζεται ανάλογα με τι ενέργεια ζητάτε να γίνει 
προς τη βάση SELECT, INSERT, κλπ. 

  Για να κάνει τον έλεγχο χρειάζεται τη διαδρομή (URI) του 
αρχείου που θα εκτελεστεί, η λειτουργία HTTP που 
θέλουμε να εκτελέσουμε, και ανάλογα την περίπτωση 
πιθανώς να δώσουμε και κάποιες τιμές σε κάποιες 
μεταβλητές ή επικεφαλίδες. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 
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Μέσος Χρόνος απόκρισης REST= 44.54 ms  
Μέσος Χρόνος απόκρισης SOAP=130.54 ms 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 
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Μέσος Χρόνος απόκρισης REST=146.50 ms  
Μέσος Χρόνος απόκρισης SOAP=153.05 ms 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΥΜΑΤΩΝ 

 Και στις δύο περιπτώσεις , οι μέσοι χρόνοι απόκρισης 
της υπηρεσίας με βάση το  REST είναι μικρότεροι, 
έναντι της υπηρεσίας βασισμένη στο SOAP. 

 

  Στη περίπτωση της λειτουργίας GET, ο μέσος χρόνος 
απόκρισης είναι σημαντικά μικρότερος. 

 

 Σημαντική βελτίωση έναντι του χρόνου απόκρισης. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Γενικό συμπέρασμα  είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό και είναι ήδη διαδεδομένες, κάθε μια 
έχει τα δικά της προτερήματα, αλλά υστερεί σε κάποιες περιπτώσεις έναντι 
άλλης αντίστοιχης. 

 Ανάλογα το κομμάτι της διαδικτυακής εφαρμογής ξεχώρισαν και οι 
αντίστοιχες τεχνολογίες: PHP (PDO), MySQL, JSON. 

 Είναι σαφές ότι το κομμάτι που παρουσιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο 
Διαδίκτυο είναι η επικοινωνία μεταξύ Client-Server. 

 REST είναι πιο επεκτάσιμο αλλά και διαλειτουργικό, η διευθυνσιοδότηση  
βοηθάει στην ταχύτερη επικοινωνία του Client με τον Server. 

 Πρακτική εφαρμογή  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.  

 Ταχύτητα πλέον παίζει σημαντικό ρόλο  βελτίωση απόδοσης 

 Πρόταση για μελλοντική έρευνα  δημιουργία ενός μετατροπέα, ίσως στα 
πλαίσια μια πλατφόρμας, που θα ενσωματώνεται στις υπάρχουσες 
υπηρεσίες, και  θα τις μετατρέπει σε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το REST 
και σχεδόν όλες τις τεχνολογίες που αναφέρθηκαν, βελτιώνοντας έτσι την 
απόδοση τους. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ 


