REST
REST (REpresentational State Transfer) คือ สถาปั ตยกรรมของระบบที่
ออกแบบสําหรับการให้บริ การ โดยมองข้อมูลทุกอย่างเป็ น Resource ที่
อ้างอิงได้ดว้ ย URI
เว็บเซอร์วสิ ที่สร้างตามเงื่อนไขของ REST จะเรี ยกว่า "RESTful Web
Services"
มักถูกเรี ยกว่า Web API เช่น Facebook มีเว็บเซอร์วิสแบบ REST เรี ยกว่า
Graph API
REST ถูกนําเสนอโดยวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาเอก ชื่อ Roy
Thomas Fielding ในปี ค.ศ. 2000

บทที่ 5
REST Web Services
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REST

ตัวอย่ างเว็บเซอร์ วสิ แบบ REST ในปัจจุบัน

เน้นความเรี ยบง่ายในการเรี ยกใช้ผา่ น URL บน HTTP
เหมาะกับการให้บริ การแบบ CRUD (Create, Read, Update, and Delete)
อนุญาตให้แต่ละ Resource มีรูปแบบข้อมูลได้หลากหลาย เช่น XML,
JSON, TEXT, CSV เป็ นต้น
ผูพ้ ฒั นาเว็บเซอร์วิสสามารถสร้างเว็บเซอร์วิสได้ง่ายกว่าแบบ SOAP
ผูใ้ ช้เว็บเซอร์วสิ สามารถเรี ยกใช้เว็บเซอร์วิสได้ง่ายกว่าแบบ SOAP

Instagram API
https://instagram.com/developer/
Google Maps API Web Services
https://developers.google.com/maps/documentation/webservices/
Facebook Graph API
https://developers.facebook.com/docs/graph-api
Amazon Marketplace Web Service (Amazon MWS)
https://developer.amazonservices.com/
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Distance Matrix API

http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?origins=Khon+Kaen+University&destinations=Bangkok&language=th

Geocoding API

https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=ขอนแก่น
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Facebook Graph API
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แหล่ งรวบรวมเว็บเซอร์ วสิ แบบ REST
http://www.programmableweb.com/apis/directory
http://www.webservicelist.com/
http://free-web-services.com/
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แนวโน้ มของเว็บเซอร์ วสิ

เปรียบเทียบ WS-* และ REST
การเรี ยกเว็บเซอร์วสิ
รู ปแบบข้อมูลที่ส่งไปยัง
เว็บเซอร์วสิ

SOAP Web Services (WS-*)

รู ปแบบผลลัพธ์ที่ตอบ
กลับ

REST Web Services

URL ที่ใช้ติดต่อ

WS-*
REST
เรี ยกใช้ดว้ ย SOAP Message เรี ยกใช้ดว้ ย URL
XML
XML, JSON, Text
ผูส้ ร้างเว็บเซอร์วสิ สามารถระบุได้วา่ จะ
ให้ผใู ้ ช้ส่งข้อมูลมาให้ในรู ปแบบใด
XML
XML, JSON, Text, CSV
ผูใ้ ช้สามารถเลือกรู ปแบบผลลัพธ์ที่
ต้องการได้
มี 1 URL
มีหลาย URL

9

การเรียกเว็บเซอร์ วสิ
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รู ปแบบผลลัพธ์ ที่ตอบกลับ

SOAP Web Services

SOAP Web Services

<soap:Envelope>
<soap:Body>
<web:getStudent>
<web:stdID>566003204-1</web:stdID>
</web:getStudent>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

<soap:Envelope>
<soap:Body>
<getStudentResponse>
<student id="566003204-1">
<stdName>Robert</stdName>
<gpa>3.06</gpa>
<register>
<subject sid="322433" grade="A" />
<subject sid="322236" grade="C" />
</register>
</student>
</getStudentResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

REST Web Services
http://www.studentx.com/student/566003204-1
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REST Web Services
<student id="566003204-1">
<stdName>Robert</stdName>
<gpa>3.06</gpa>
<register>
<subject sid="322433" grade="A" />
<subject sid="322236" grade="C" />
</register>
</student>

หรื อ

{
"id": "566003204-1",
"stdName": "Robert",
"gpa": 3.06,
"register": [
{
"sid": 322433,
"grade": "A"
},
{
"sid": 322236,
"grade": "C"
}
]
}
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ขั้นตอนการประมวลผลของเว็บเซอร์ วสิ REST

วิธีการติดต่ อกับ REST Web Services

Request
http://www.abc.com/customer
Service
Consumer

HTTP Method Database Operation การทํางาน
GET
SELECT
ขอข้อมูลรายการเดียว
หรื อหลายรายการ
POST
INSERT
เพิ่มข้อมูล หรื อแก้ไขโดย
ที่ไม่รู้ ID
PUT
UPDATE
แก้ไขข้อมูลโดยรู ้ ID
DELETE
DELETE
ลบข้อมูล

Service
Provider

Response
Consumer Processing

1. เตรี ยมข้อมูลที่ Service ต้องการ
2. ส่ งข้อมูลไปยัง Service

Service Processing

1. รับข้อมูลที่ผใู ้ ช้ส่งมา
2. ประมวลผล
3. สร้างข้อความตอบกลับ
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ตัวอย่ างระบบรับคําสั่ งซื้อ
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การอ้ างอิง Resource ของ REST
Resource คือ ข้อมูลหรื อผลลัพธ์จากเว็บเซอร์วสิ แบบ REST
Object ต่างๆ ของระบบจะกลายเป็ น Resource
 Order
 Customer
 Product
แต่ละ Resource จะมี URI เป็ นของตนเอง
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รู ปแบบ URI

รู ปแบบ URI

/orders
 เป็ น URI ที่เป็ นตัวแทนของทุก order
 สามารถขอข้อมูล order และสร้าง order ได้จาก URI นี้
/orders/{id}
 เป็ น URI ที่เป็ นตัวแทนของ 1 order
 สามารถอ่าน แก้ไข และลบ order ได้จาก URI นี้
 {id} คือ รหัส order
/orders/{id}/{lineitems}
 เป็ น URI ที่ระบุรายการสิ นค้าใน order

URI ของ Object อื่นๆ ก็มีรูปแบบเช่นเดียวกัน นักพัฒนาสามารถกําหนดรู ปแบบ
ของ URI ได้เอง
/customers
/customers/{id}
/products
/products/{id}
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ตัวอย่ าง
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รู ปแบบผลลัพธ์ ของ Customer

ขอข้อมูลคําสัง่ ซื้อทั้งหมด
 http://localhost/rest/order

<customer id="771">
<firstname>Bill</firstname>
<lastname>Burke</lastname>
</customer>

ขอข้อมูลคําสัง่ ซื้อที่มีรหัสเป็ น 3655
 http://localhost/rest/order/3655

หรื อ
{

ขอข้อมูลของลูกค้า พร้อมกับแนบข้อมูลอื่นไปด้วย
 http://localhost/rest/customer?gender=male&province=khonkaen

"id": 771,
"firstname": "Bill",
"lastname": "Burke"
}
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รู ปแบบผลลัพธ์ ของ Product

รู ปแบบผลลัพธ์ ของ Order
{

<product id="543">
<name>iPhone</name>
<cost>27000</cost>
</product>

<order id="133">
<total>27000<total>
<date>01/10/2015<date>
<customer id="771">
<firstname>Bill</firstname>
<lastname>Burke</lastname>
</customer>
<items>
<item>
<product id="543">
<name>iPhone</name>
<cost>27000</cost>
</item>
</items>
</order>

หรื อ
{
"id": 543,
"name": "iPhone",
"cost": 27000
}

"order_id": 133,
"total": 27000,
"date": "01/10/2015",
"customer" : {
"id": 771,
"firstname": "Bill",
"lastname": "Burke"
},
"items": [
{
"id": 543,
"name": "iPhone",
"cost": 27000
}
]

หรื อ

}
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การขอข้ อมูลลูกค้ า
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การเพิม่ ข้ อมูลลูกค้ า

Request:
GET /customer/771 HTTP/1.1

Request:
GET /customer/771 HTTP/1.1

Request:
POST /customers HTTP/1.1
Content-Type: application/xml

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json

<customer id="771">
<firstname>Bill</firstname>
<lastname>Burke</lastname>
</customer>

{

<customer>
<firstname>Monica</firstname>
<lastname>Burke</lastname>
</customer>

"id": 771,
"firstname": "Bill",
"lastname": "Burke"

Response:
HTTP/1.1 201 Created
Location: http://example.com/customers/2322

}
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การแก้ ไขข้ อมูลลูกค้ า
Request:
PUT /customer/771 HTTP/1.1
Content-Type: application/xml
<customer id="771">
<firstname>Bill</firstname>
<lastname>Buck</lastname>
</customer>

ส่ งข้อมูลใหม่ที่ตอ้ งการ
นําไปแก้ไข
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