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Capitolul 1. Introducere 

Scopul acestui proiect este de a implementa un sistem de comunicare în timp real 
în browser, folosind microservicii și implementând ideea de persistență poliglot. Sistemul 
în sine va fi flexibil și ușor de modificat și va putea oferi servicii de comunicare într-o 
manieră prietenoasă și intuitivă. 

1.1. Contextul proiectului 
Comunicarea dintre persoane a cunoscut drastice schimbări, în ultimele două 

secole. De la primul apel telefonic, în 1876, de la primele cuvinte rostite vreodată la un 
telefon, „Domnule Watson – veniți aici. Vreau să vă văd.”, s-a ajuns la partajarea 
clipurilor video, în timp real, între mii de persoane, sau în multe cazuri, chiar și mai 
multe, și nu numai. Merită precizat că majoritatea modificărilor semnificative la modul în 
care percepem comunicarea inter-personală, cum o influențăm și cum, la rândul ei, ne 
influențează pe noi, au avut loc în ultimele decenii, și acest lucru mă determină să cred că 
fundațiile comunicării între persoane nu fost scuturate destul, că mai este loc de 
îmbunătățire și, mai ales, de schimbare. 

În aceste vremuri, pentru orice domeniu, se caută soluții disruptive, dorindu-se 
schimbări majore, fie că este vorba de transport, fie că este vorba de crearea orașelor 
inteligente. Și nu trebuie să presupunem că unul din aceste domenii nu este comunicarea, 
fiindcă ar fi o greșeală. Tehnologii și produse emergente din domeniul achiziției de 
imagini stereo sau din domeniul realității augmentate și virtuale, disponibile deja 
consumatorului pot fi, și în opinia mea, vor fi utilizate pentru a oferi o experiență mai 
cuprinzătoare în contextul comunicării inter-personale. O altă viziune promițătoare este 
dată de utilizarea WebRTC-ului în contextul IoT, lăsând la imaginația cititorului 
posibilele aplicații ulterioare. 

Indiferent de dispozitiv, fie el un telefon, fie el o tabletă sau un calculator 
personal, toate au abilitatea de a captura, de a reda și de a partaja clipuri audio, video și 
text. S-ar putea spune că ne inundăm în multimedia, nemaivăzând țărm dincolo de 
conținutul interactiv ubicuu. Diferite companii au văzut acest trend și acea dorință a 
oamenilor de partaja momente, încă de pe la sfârșitul anilor 1990, și au răspuns inițial cu 
site-uri de hosting video precum shareyourworld.com, și pe urmă, s-a ajuns la 
arhicunoscutele Vimeo și YouTube, cel ulterior fiind fondat în 2005. Deodată, exista un 
spațiu unde oamenii își puteau încărca clipurile preferate, personale sau nu, și le puteau 
viziona mai multe persoane. 

Puțin mai târziu, cam prin 2011, cei de la Google au introdus funcționalitatea de 
live streaming pe YouTube și astfel, oamenii puteau să transmită informații în timp real, 
și alte persoane puteau urmări transmisia. Acest progres a stârnit competiția să adopte 
această funcționalitate, în același an fiind lansat și Twitch, de la Amazon, acum populara 
platformă de live-streaming în domeniul jocurilor video. Nevoia de schimbare nu s-a 
oprit aici, acum fiind disponibil și live-stream-ul de video-uri în 360 de grade, iar în 
2016, YouTube a implementat și live-stream-ul pe telefon, direct din aplicație. Acum, 
mai ales având uneltele la îndemână, WebRTC-ul fiind una din ele, abilitatea de a putea 
partaja informații, în timp real, a devenit un factor destul de important în alegerea 
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platformei, multe dintre acestea oferind acum suport pentru comunicarea în timp real (ex. 
Facebook Live). 

Trebuie considerat însă că astfel de platforme, de dimensiuni colosale, vor avea 
milioane de cereri pe zi, milioane de fișiere încărcate, și astfel, fiabilitatea și scalabilitatea 
sunt cruciale ca platforma să supraviețuiască. Odată cu creșterea dispozitivelor capabile 
să ofere conținut multimedia în timp real, aceste constrângeri au devenit puse la 
încercare, uneori chiar crunt. Soluția propusă de toate companiile în cauză, a fost 
reprezentată de spargerea monolitului uriaș, într-o serie de monoliți mai mici, ce aveau să 
comunice între ele. Cu timp, acestea au devenit numite servicii, microservicii, iar 
abordarea respectivă a fost numită drept microservicii cu bază monolitică. Astfel, fiecare 
componentă putea fi scalată în funcție de nevoie sale specifice, iar căderea unui 
microserviciu putea fi reparată și acesta repornit, mult mai repede și cu semnificativ mai 
puține daune decât cea a întregii aplicații. 

1.2. Structură  
 
În capitolul următor, vor fi discutate obiectivele proiectului, ce vor conduce la 

dezvoltarea acestui sistem, alături de câteva scenario de utilizare a acestuia. 
În cel de-al treilea capitol se va discuta despre arhitectură software, arhitecturi  

clasice, monolitice, și arhitecturi bazate pe microservicii. Vor fi menționate avantajele și 
dezvantajele fiecărui stil architectural, capitolul culminând cu o comparație între cele 
două stiluri și motivații pentru folosirea sau nu a microserviciilor în aplicații. Mai apoi, 
vom vorbi despre comunicarea în timp real, arhitectura din spatele WebRTC-ului, 
descrierea unor component audio, video și de comunicare. Finalul capitolului este marcat 
de o comparație a sistemului de față cu sisteme similare. 
 În capitolul patru, sunt prezentate cerințele sistemului – cele funționale și 
nefuncționale. După aceste cerințe, vor fi prezentate câteva diagrame use-case și câteva 
principii de dezvoltare. La finalul capitolului este descrisă stiva de tehnologii folosită, 
framework-uri și o analiză a ideii de persitență poliglot. 
 În capitolul cu numărul cinci, vom găsi descrierea detaliată a implementării 
sistemului, schema arhitecturală și diagrame reprezentând modelul abstractizat, 
comunicarea intra-aplicații dar și inter-aplicații. 
 Capitolul șase va prezenta testarea făcută pe sistem, și importanța utilizării 
sistemelor de monitorizare dar și a unui server de integrare și livrare continuă. 
 În cel de-al șaptelea capitol se va discuta despre instalarea și rularea sistemului, 
iar în ultimul capitol vor fi găsite concluzii și idei pentru dezvoltări ulterioare. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

Obiectivul principal al proiectului este construirea unui sistem bazat pe 
microservicii, capabil să ofere clienților săi comunicare în timp real, în browser, folosind 
WebRTC. Sistemul trebuie să fie flexibil, în practică, cerințele fiind mereu schimbătoare. 
Astfel, arhitectura de microservicii se încadrează perfect aici, alături de un șablon de 
design ca și „Database per service”, unde fiecare (micro)serviciu își are propria lui sursă 
de date. Acestea pot fi de tipuri diferite, astfel ajungând la persistență poliglot. Țeluri 
secundare trebuie să fie scalabilitatea, securizarea aplicației și fiabilitatea acesteia. 

 

2.1. Specificarea problemei 
În paragraful următor sunt formulate problemele, pe cine afectează, soluțiile ce 

pot fi luate în considerare și ce ar aduce acestea.  
Astfel, o problemă este reprezentată de adăugarea elementelor de comunicare 

multimedia în timp real, în browser. Această problemă afectează atât dezvoltatorii cât și 
utilizatorii, dar și deținătorii aplicației, prin complexitatea problemei, resursele utilizate, 
timpul necesar construirii unui sistem stabil conținând elementele menționate anterior. 

Având această specificare, o soluție bună ar putea să ofere conținut multimedia, 
de calitate bună, în formate standard, cu rate de comprimare mari, într-o manieră rapidă și 
simplă, având posibilitatea de a alege între mesaje, apeluri video și audio. Aceste porți 
deschid calea și pentru transfer de fișiere și partajarea ecranului. 

Arhitectura la baza sistemului va fi una orientată pe microservicii. Fiecare 
microserviciu va avea acces la propria lui bază de date, ce poate fi relațională, bazată pe 
documente sau grafuri. Marea parte a aplicațiilor, nu folosesc această abordare 
arhitecturală, și prin urmare, la capitolul scalabilitate pierd foarte mult. Mai mult, în 
funcție de caracteristicile de scalare automată (dacă există), serverul poate deveni un 
single point of failure. Această problemă este rezolvată de abordarea pe microservicii. 
Astfel, nu toată aplicația cade, dacă o componentă are o eroare, iar dacă are, rezolvarea 
problemei unei componente mai mici, este mult mai ușoară față de rezolvarea unei 
probleme ce cuprinde întreg sistemul. 

Pentru capabilitățile audio și video se folosește WebRTC. Există și alte SDK-uri 
pentru a rezolva acestea, dar e posibil ca multe să aibă licențe și să nu fie permisă 
utilizarea lor. WebRTC este open-source și oferă anumite codecuri audio și video, fără 
costuri de utilizare, ce oferă o calitatea înaltă la dimensiuni mici. 

Obiective secundare ale proiectului sunt flexibilitatea, granularitatea mare la 
modularizare și comunicarea între diferite tehnologii.  

2.2. Poziționarea produsului 
Dacă doriți să folosiți o aplicație de comunicare în timp real, ce garantează 

siguranța datelor, performanțe bune la rularea conținutului multimedia și cu diferite 
funcționalități precum căutare în chat-uri, formatare frumoasă a textului și multe altele, 
atunci această aplicație este potrivită pentru a vă satisface nevoile. Poate fi utilă atât în uz 
general dar și într-o manieră bazată pe echipă în interiorul companiilor. 



Capitolul 2 

4 
 

Tabel 2.1 – Poziționarea produsului 

Poziționarea produsului 

Destinat uz general, companii, dezvoltatori 

Ce doresc să inițieze apeluri audio, video și să trimită mesaje într-o 
manieră simplă, elegantă și rapidă, prin smartConnect, direct din 
browser 

smartConnect Este un sistem de comunicare în timp real, în browser, ce 
permite transfer audio, video și de mesaje 

Cu scopul de a facilita comunicarea de informații între diferite grupuri, 
companii 

Spre deosebire de alte soluții, acesta vine cu o arhitectură pe microservicii, 
garantând modularitate și flexibilitate, mentenanță ușoară, 
consum minim de resurse și scalare la un număr mare de 
utilizatori fără probleme 

Acest produs are avantajele scalabilității pe mai multe dimensiuni, 
creșterea fiabilității prin integrarea cu diferite servicii și siguranța 
dată de inabilitatea unei entități independente să acceseze datele 
personale. 

 
 

 

2.3. Stakeholderi și descrierea utilizatorilor 
 
Pentru a oferi un produs ce îndeplinește efectiv nevoile reale ale stakeholder-ilor, 

este necesară identificarea și invocarea tuturor acestora.  
 

Tabel 2.2 – Stakeholderi  

Nume Descriere Responsabilități 

Project manager Cunoștințe tehnice; 
gestionează activitățile 
proiectului și alocarea 
resurselor 

Livrarea proiectului la timp 
și în buget 

Dezvoltator Parte din echipa de 
dezvoltare, este interesat în 
construirea sistemului curent 

Dezvoltarea funționalităților 
proiectului la timp. 
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Nume Descriere Responsabilități 

Tester Compară funcționarea 
sistemului cu criterii de 
calitate specifice 

Evaluează performanțele și 
buna funcționare a sistemului 

Clienți De obicei mai mulți. Părțile 
care vin cu o listă de cerințe 
pentru implementare. 

Evaluarea cerințelor conform 
nevoilor 

 
 
 
De asemenea trebuie identificați utilizatorii sistemului și asigurat că există 

reprezentare pentru ei în comunitatea stakeholder-ilor. 
 
 

Tabel 2.3 – Identificarea utilizatorilor 

Nume Descriere Responsabilități 

Project manager Cunoștințe tehnice; 
gestionează activitățile 
proiectului și alocarea 
resurselor 

Livrarea proiectului la timp 
și în buget 

Dezvoltator Parte din echipa de 
dezvoltare, este interesat în 
construirea sistemului curent 

Dezvoltarea funționalităților 
proiectului la timp. 

Grup utilizatori Principalii beneficiari ai 
sistemului; pot contribui cu 
cerințe, pot fi implicați în 
testare, sesiuni de training, 
recenzii post-proiect 

Utilizarea sistemului, 
semnalarea defecțiunilor, 
oferirea de feedback 
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Capitolul 3. Studiu Bibliografic 

3.1. Microservicii 

3.1.1. Arhitectură software 
Conceptul de „arhitectură” sau „arhitectură software” înseamnă foarte multe 

lucruri pentru foarte multe persoane și există foarte multe definiții pentru acest concept. 
Printre mulțimea de opinii și definiții ale acestor termeni, aparent intricați, se pot distinge 
două teme recurente – arhitectură ca substantiv, sumarizând-o ca „despre structură” și ca 
verb, despre procesul de a construi, în sine, despre viziunea (și comunicarea acesteia) din 
spatele planului și luarea deciziilor de design potrivite. Aceste decizii trebuie să fie luate 
având o bază solidă în ceințe – cerințele împing arhitectura[1].În continuare, vor urma 
câteva definiții mai cuprinzătoare ale arhitecturii software. 

Arhitectura software este un set de principii ce vin în ajutorul arhitectului 
software și al dezvoltatorilor[2]. Aceste principii definesc un proces de descompunere a 
unui sistem în mai multe componente și specifică interacțiunile dintre acestea[1]. 

Arhitectura software a unui program sau a unui sistem computațional este 
structura sau setul de structuri ale sistemului ce constituie elemente software, proprietățile 
vizibile extern ale acestor elemente și relațiile dintre ele[3]. 

Autorii din [3] descriu în detaliu conceptul de proprietăți vizibile „din exterior” și 
le consideră ca fiind presupunerile ce le pot face celelalte elemente despre un element 
anume. Aceste presupuneri pot varia – poate fi vorba despre serviciile expuse, 
performanță, rezoluția conflictelor și a situațiilor neprevăzute sau alte caracteristici[3]. 

În primul rând, arhitectura definește elemente software. Aceasta include 
informații oarecum relaționale despre elemente – este vorba despre relații la un nivel 
foarte înalt. Prin urmare, informații de nivel mai jos, sunt omise în mod intenționat, cât 
timp acestea nu influențează interacțiunile dintre elemente. Arhitectura reprezintă o 
vedere abstractizată a unui sistem. Interacțiunea dintre elemente, în contextul sistemelor 
moderne este dată de interfețe, acestea partiționând detaliile unui elemente în părți 
publice și private – cele publice ținând de latura arhitecturală a sistemului[3]. 

Puțin în contradicție cu definițiile anterioare, acele elemente se pot abstractiza – 
un alt element semnificativ în arhitectură este reprezentat de cod, de la fundații, la 
principii orientate obiect, interfețe, refactoring, teste automatizate, clean code și 
nenumărate alte tehnici, practice, ce ne ajută la consturirea unui sistem mai bun. Tot ca și 
element semnificativ includem și deployment-ul codului într-un mediu de producție. 
Desigur, dacă dezvoltatorii se vor concentra doar pe acest aspect, este datoria arhitectului 
software să fie conștient și să prioritizeze următoarele aspecte: logging, tratarea 
excepțiilor, chestiuni legate de securitate, cerințe nefuncționale, constrângeri ale mediului 
real ș.a.m.d. Viziunea arhitecturală, trebuie să curpindă atât nivelul de jos, reprezentat de 
cod dar în același timp este și o vedere holistică peste sistem, pentru a asigura că 
elementele din nivelurile inferioare într-adevăr contribuie la viziunea generală.[1] 

În continuare, vor fi prezentate două abordări comune în practică, începând cu un 
model, mai vechi, însă extrem de folosit, și anume abordarea monolitică a unui sistem, 
alături de avantaje și dezavantaje ale acesteia. Pe urmă, va fi prezentată o abordare 
arhitecturală relativ recentă, și anume cea bazată pe microservicii, la final fiind prezentate 
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avantajele și dezvantajele alegerii abordării orientate pe microservicii față de cea 
monolitică. 

3.1.2. Stilul arhitectural monolitic 
O abordare arhitecturală monolitică înseamnă livrarea unui sistem, modularizat, 

chiar, ca și un singur artefact. Să ne imaginăm că dezvoltăm o aplicație de e-commerce, 
ce preia comenzi de la clienți, verifică stocul curent și creditul disponibil și le trimite. 
Aplicația are câteva componente, incluzând StoreFrontUI, ce implementează interfața 
grafică, alături de câteva servicii în backend pentru a menține stocul, verifica creditul, și 
pentru a livra comenzi. Aplicația este livrată ca un singur artefact. De exemplu, în Java, 
am avea un singur fișier WAR, ce ar rula într-un container precum Tomcat. [4] 
 
 
 

 
 

3.1.2.1. Tipuri de monoliți 
Dacă tot codul ce realizează aplicația partajează aceeași bază și trebuie compilat 

împreună pentru a crea un singur artefact pentru întreaga aplicație, atunci stilul 
arhitectural se numește „arhitectură monolitică modulară”. Codul poate fi bine 
structurat, având clase și pachete coerente și decuplate la nivelul codului sursă, dar nu 
sunt separate în module diferite pentru compilare. În figura 3.3 este prezentată o aplicație 
ce are tot codul în aceeași bază sub forma uno pachete și clase ce nu definesc și nici 
delimitează module – acest cod este compilat într-un singur artefact. În antiteză cu 
aceasta, în figura 3.2, aplicația reprezentată are o separare clară a modulelor, fiecare 
modul sau librărie fiind folosită când este nevoie. Fiecare componentă își are baza sa și 
poate fi compilată într-un artefact [5]. Această vedere spune foarte puține despre cum este 
folosit codul, fiind folosită pentru managementul dezvoltării, de regulă. 

Figura 3.1 – Reprezentare monolitică a unui sistem de livrări 
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Un alt tip de monolit este cel de alocare. Acest monolit este creat când codul este 

livrat la toate serverele, ca o singură versiune. Toate componentele ce rulează pe servere 
au aceeași versiune, în orice punct din timp. Această vedere este independentă de 
structura modulară sau monolitică a sistemului. Întreaga bază de cod poate fi compilată o 
dată sau se pot crea un set de artefacte din surse multiple. În orice caz, această versiune a 
sistemului este livrată peste tot deodată. 

În următoarele figuri, sistemul reprezentat de figura 3.4 are aceeași versiune a 
artefactului pentru toate componentele, pe toate serverele. Astfel, nu va conta dacă există 
o singură bază și un singur artefact. În figura 3.5, în schimb, avem un sistem ce rulează 
versiuni diferite ale artefactelor pe servere diferite, în orice punct din timp. [5] 

 

             Figura 3.2 – Monolit modular 

Figura 3.3 – Structură modulară 
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Figura 3.4 – Monolit la alocare 

Figura 3.5 – Versiuni diferite pot fi livrate la servere diferite 
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Ultimul tip de monolit prezentat, este monolitul la rulare. În acest caz, la rulare, 
există un singur proces pentru întreaga aplicație. În următoarele figuri, vom vedea cum se 
poate sparge acest monolit în sisteme de dimensiuni mai mici. În prima figură, figura 3.6, 
avem un singur proces pe server, responsabil de toată aplicația, iar în cea de-a doua 
figură, figura 3.7, avem mai multe procese pentru a rula artefacte ale componentelor unei 
aplicații. 

 

 
 

Figura 3.7 – Mai multe procese la rulare 

Figura 3.6 – Monolit la rulare, un singur proces 
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3.1.2.2. Concluzii 
Această abordare are câteva beneficii, precum simplitatea în dezvoltare – scopul 

uneltelor și a mediilor integrate de dezvoltare curente este să sprijine dezvoltarea 
aplicațiilor monolitice. De asemenea, aceste aplicații sunt ușor de livrat, având un singur 
fișier WAR sau o ierarhie de directoare ce trebuiesc puse doar în containerele potrivite. 

Acestea fiind zise, trebuie menționat că aceste avantaje se simt preponderent la 
începutul dezvoltării unei aplicații, pe măsură ce sistemul devine mai complex și echipa 
de dezvoltatori din spate mai mare, avantajele fiind estompate și înlocuite cu diferite 
neajunsuri, în timp semnificative, și in creștere, ca număr. 

Baza codului, enormă, ar intimida dezvoltatorii noi în echipă. Aplicația poate să 
ajungă dificil de înțeles și de modificat. Astfel, procesul de dezvoltare încetinește. Fiind 
mai dificil de înțeles cum se implementează corect o schimbare, calitatea codului va fi în 
descreștere în timp – mai mulți dezvoltatori, având opinii diferite despre implementarea 
corectă a unui task vor duce la inconsistențe și la posibile vulnerabilități. 

Mediul de dezvoltare poate fi supraîncărcat, din cauza cantității codului, această 
supraîncărcare fiind vizibilă prin încetinirea mediului de dezvoltare și scăderea 
productivității dezvoltatorilor. La fel de bine se poate vorbi și despre supraîncărcarea 
containerului de execuție – având efecte negative atât pentru productivitate cât și pentru 
deploymentul sistemului [4]. 

Scalarea aplicației tinde să fie dificilă – o arhitectură monolitică poate fi scalată 
doar într-o dimensiune. Se pot rula mai multe copii ale aplicației, astfel, crescând 
volumul de tranzacții. Unele cloud-uri pot să ajusteze în mod dinamic numărul de 
instanțe. În schimb, acestă arhitectură nu poate fi scalată în contextul creșterii volumului 
de date. Fiecare copie a aplicației va accesa aceleași date (toate, de fapt) făcând 
mecanismele de caching mai puțin efective și în același timp, crescând consumul de 
memorie și traficul I/O [4]. Diferitele elemente ale unei aplicații pot să consume alte 
resurse – de exemplu, un modul poate să aibă nevoie de mai multă putere de procesare 
decât altul, iar alt modul ar putea avea nevoie de mai multă memorie. Într-o astfel de 
arhitectură, este imposibil să scalăm fiecare element în mod independent. 

Aceste arhitecturi implică un angajament pe termen lung cu o stivă de tehnologii. 
Această stivă, uneori fiind limitați și de versiunea tehnologiilor, este aleasă de la 
începutul dezvoltării sistemului. Într-o astfel de arhitectură, poate să fie dificilă adoptarea 
unei tehnologii noi, poate chiar și trecerea la o versiune mai nouă a tehnologiilor deja 
existente. 

În principal, arhitectura monolitică este bună la începutul unui proiect. Pe măsură 
ce acesta crește, alături de echipa de dezvoltare, multe din avantajele vizibile inițial sunt 
înlocuite cu dezavantaje, scăzând treptat productivitatea dezvoltatorilor, pierzând mult 
timp pentru diferitele operații ce se pot aplica pe sistem; alte dezavantaje ar fi creșterea 
costurilor de mentenanță și de hosting, iar lista continuă. 

3.1.3. Stilul arhitectural orientat pe microservicii 
Am observat că într-o abordare monolitică este ușor să începem dezvoltarea unui 

sistem. Pe măsură ce sistemul devine din ce în ce mai mare, dezvoltarea devine din ce în 
ce mai dificilă, iar productivitatea și agilitatea scad. Avantajele prezentate anterior pălesc 
în fața dezavantajelor, pe măsură ce sistemul devine mai vechi, iar calități precum 
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agilitate și scalabilitate trebuiesc păstrate pe întreaga durată de viață a sistemului. O 
abordare ce încearcă să rezolve aceste neajunsuri este cea bazată pe microservicii. 
Această abordare se folosește de principii de descompunere a unei aplicații în 
componente autonome de dimensiuni mai mici [6]. 

Stilul arhitectural bazat pe microservicii este o abordare de a dezvolta o singură 
aplicație ca și o suită de servicii mai mici, fiecare rulând în procesul său și comunicând 
prin mecanisme ușoare. Aceste servicii sunt construite în jurul capabilităților de business 
și sunt livrabile în mod independent, de către mecanisme de livrare automată [7]. Există 
un minim de management centralizat al acestor servicii, ce poate fi scris în limbaje de 
programare diferite și pot utiliza tehnologii  diferite de stocare a datelor. 

Să revenim la aplicația prezentată în figura 3.1. Acum aplicația are mai multe 
componente, exact ca în exemplul anterior, dar aici livrate ca un set de servicii [8]. 

În continuare, vor fi prezentate câteva tehnici de descompunere a unei aplicații. 

3.1.3.1. Tehnici de scalabilitate 
 Prima tehnică discutată va fi cea a cubului de scalabilitate. Fiind un cub, 

oferă o viziune a trei dimensiuni de scalabilitate. Un sistem poate fi deci scalat pe doar 
una din aceste dimensiuni, sau mai multe, în funcție de situație și de viziunea aplicației 
[9]. Scalarea poate fi făcută pe oricare din cele trei axe, fiecare fiind descrisă mai jos. 

 

Figura 3.8 – Abordare orientată pe microservicii pentru un sistem de livare 
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Scalarea pe axa X este realizat prin clonarea aplicației și a datelor pe mai multe 

servere. Un set de cereri sunt trimise unui load balancer iar cererile sunt delegate la 
servere. Fiecare server are ultima versiune a aplicației și are acces la toate datele. Astfel, 
nu contează care server răspunde cererii. Mai degrabă, este vorba despre câte cereri pot fi 
rezolvate într-un punct oarecare în timp.  

Scalarea pe axa X este foarte simplă, pe măsură ce crește numărul de cereri, 
soluția fiind adăugarea mai multor clone; ce nu adresează, în schimb, scalarea pe această 
axă, este scalarea odată cu creșterea volumului de date. De asemenea, cum cererile sunt 
alocate și rezolvate imparțial, nu scalează dacă există o variație mare în frecvența oricărui 
tip de cerere [9] [10] [11]. 

Scalarea pe axa Y reprezintă divizarea aplicației. Această separare poate fi făcută 
pe oricare din următoarele criterii: date, acțiuni aplicate pe date sau o combinație de date 
și acțiuni. Aceste separări pot fi numite separări orientate pe resurse sau orientate pe 
servicii. Diviziunile pe axa X (și Z) sunt duplicări ale aceleiași funcționalități pe servere 
diferite. Scalarea pe axa Y se referă mai mult la duplicarea funcționalităților specializate 
pe servere.  

Avantajul major este că fiecare cerere poate fi tratată diferit, în funcție de tip și de 
nevoile sale. Cum logica și datele asociate sunt separate, dezvoltatorii pot lucra pe o 
secțiune mică la un moment dat, crescând productivitatea și agilitatea. În plus, o 
defecțiune intr-o componentă poate fi izolată și tratată fără a afecta restul aplicației. 

Un dezavantaj este că scalarea pe această dimeniune poate fi costisitoare, 
comparativ cu scalarea pe celelalte dimensiuni [9] [10] [11]. 

Scalarea pe axa Z se referă la divizarea cererilor pe baza unor criterii sau 
informații despre originea cererii, cine o face, sau cine va fi afectat de cerere. Este diferită 
de scalarea pe axa X, prin faptul că serverele sunt responsabile pentru diferite tipuri de 
cereri.  

Figura 3.9 – Cubul de scalabilitate 
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În mod obișnuit, serverele au aceeași copie a aplicației, dar, pot avea și 
funcționalități adiționale, în funcție de cererile așteptate. Este utilă când vrem să izolăm 
defecțiuni. Folosind această scalare, un anume grup de clienți pot primi funcționalităti 
suplimentare - iar, funcționalități noi pot fi testate împreună cu un grup restrâns de clienți, 
pentru a minimiza posibile riscuri [9] [10] [11]. 

Cea de-a doua tehnică prezentată este cea a librăriilor partajate.  Librăriile sunt 
metoda standard de a partaja funcționalități între diferite servicii și echipe. Această 
capabilitate este dată ca și o funcționalitate a limbajelor de programare. Librăriile 
partajate, în schimb, nu oferă eterogenitate în tehnologii.  

Astfel, scalarea, livrarea și mentenanța independentă nu pot fi realizate în mod 
simplu - faza de linking trebuie să fie dinamică, adică amânarea rezolvări unor simboluri 
necunoscute până în momentul rulării. În astfel de cazuri, orice schimbare minoră a 
librăriei duce la re-livrarea întregului sistem. Descompunerea unei aplicații în 
funcționalități oferă avantaje variate, precum independența la scalabilitate și livrare a 
fiecărei funcționalități, agilitatea și asignarea facilă în echipe. Microserviciile folosesc 
tehnica de descompunere menționată inițial, și anume, cea folosind cubul de scalabilitate. 

 

3.1.3.2. Concluzii 
Această abordare vine cu o serie de avantaje și dezavantaje. Printre beneficiile 

abordării stilului arhitectural bazat pe microservicii putem enumera dimensiunile relativ 
mici ale microserviciului - această dimensiune face procesul de înțelegere a 
dezvoltatorului să decurgă mai rapid, crește productivitatea teoretică a dezvoltatorilor, 
mediile de dezvoltare nefiind supraîncărcate, și containerele web pornesc mai repede, 
mărind, din nou, productivitatea dezvoltatorilor dar și mărind viteza de livrare și procesul 
din spate [8]. 

Fiecare serviciu poate fi livrat independent de celelalte servicii, fiind mult mai 
ușor să se livreze noi versiuni ale serviciilor, în mod frecvent. 
 Este mai ușor să se scaleze dezvoltarea - se poate organiza efortul de dezvoltare în 
mai multe echipe, fiecare echipă, în funcție de dimensiune și capabilități fiind 
responsabilă de un singur serviciu sau un grup. Fiecare echipă își poate dezvolta, scala și 
livra serviciul sau grupul de servicii la care lucrează [8]. 
 Un alt avantaj în constituie izolarea mai bună a defectelor. De exemplu, dacă 
există o scurgere de memorie într-un serviciu, aceasta este conținută doar în acel serviciu, 
adică doar acel serviciu va fi afectat. Celelalte servicii vor continua să proceseze cereri 
[8].  
 Mai mult, putem elimina orice angajament pe termen lung la o stivă de tehnologii, 
având un mecanism de comunicare funcțional, putem alege diferite stive de tehnologii 
pentru servicii, în funcție de cerințele și așteptările pentru acel serviciu. 
 Un alt avantaj este reprezentat de granițele inter-modulare tari. Este un avantaj 
important, dar în același timp foarte ciudat, nefiind vreun motiv, teoretic pentru care un 
microserviciu să aibă granițe mai tari decât un monolit. Prin granițe tari între module se 
înțelege că pentru a face schimbări în sistem, este nevoie să fie înțelasă doar o parte mică 
a sistemului, iar acea parte să fie ușor de modificat. Structura modulară bună este un 
avantaj în orice sistem, dar devine exponențial mai necesară pe măsură ce aplicația crește, 
alături de echipa dezvoltatoare [12]. 
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 Desigur, nici microserviciile nu sunt soluția perfectă, și acestea vin cu 
dezavantaje.  

În primul rând, dezvoltatorii trebuie să țină cont de complexitatea adițională 
asociată creării unui sistem distribuit. Uneltele de dezvoltare și mediile integrate sunt 
orientate spre crearea aplicațiilor monolitice și nu oferă suport explicit pentru dezvoltarea 
aplicațiilor distribuite. Un alt aspect, prea puțin atins, este testarea. Testarea devine mult 
mai complicată pe un sistem bazat pe microservicii. 

Mai mult, dezvoltatorilor le revine sarcina de a crea un sistem de comunicare 
inter-servicii. Implementarea use-case-urile ce implică folosirea a mai multe servicii fără 
utilizarea tranzacțiilor distribuite este foarte dificilă, iar coordonarea inter-echipe în 
aceste situații trebuie făcută cu grijă. 

Nu în ultimul rând, trebuie să fie menționat consumul mare de memorie. 
Arhitectura bazată pe microservicii înlocuiește N monoliți cu N * M servicii. Dacă 
fiecare serviciu își rulează propriul JVM (sau ceva echivalent), ce în mod obișnuit este 
necesar pentru izolarea instanțelor, atunci este un exces de M ori numărul de mașini 
virtuale. Mai mult, dacă fiecare serviciu își rulează propria mașină virtuală (instanță 
EC2), ca și în cazul Netflix, atunci excesul este mult mai mare [8]. 

Fiind posibil să livrezi unități mici și independente este un avantaj pentru 
dezvoltatori, dar, se va depune un efort mai mare în operațiuni, transformând din câteva 
aplicații în câteva sute de microservicii mai mici. Multe organizații vor avea dificultăți în 
tratarea unui astfel de volum de unelte mereu schimbătoare [12]. 
 

3.1.4. De ce microservicii? 
Văzând ambele abordări, fiecare cu avantajele și dezavantajele sale, trebuie să 

înțelegem unde și când ar trebui să considerăm una din aceste abordări. 
O întrebare normală este „este arhitectura bazată pe microservicii o alegere bună 

pentru sistemul la care lucrez?” În cuvintele lui Kent Beck, fondatorul metodologiei 
„eXtreme programming” - orice răspuns decent la o întrebare interesantă începe cu 
„depinde”. 

Răspunsul la această întrebare trebuie să fie ”depinde”. Apoi, trebuie aduși la 
lumină factorii de care depinde. Cel mai important factor la care ne vom uita este 
complexitatea sistemului - abordarea bazată pe microservicii este cea mai utilă când vrem 
să implementăm un sistem complex; abordarea în sine aduce cu ea un alt set de 
complexități precum livrarea automatizată, monitorizarea, rezolvarea defecțiunilor și alți 
factori introduși de un sistem distribuit. Pentru toți acești factori există soluții bine-
cunoscute, însă implică un efort în plus, iar timpul în sine este o resursă prețioasă [13].  

O regulă utilă poate fi să nici nu considerăm microservicii dacă sistemul nu este 
complex, profitând astfel de avantajele stilului monolitic. Multe sisteme software ar 
trebui sa fie construite ca monoliți, cu mențiunea că modularitatea trebuie să fie un factor 
semnificativ în construirea monolitului. 

Complexitatea ce ne conduce la microservicii poate să vină din mai multe surse, 
precum, echipe mari, funcții business ce evoluează independent, scalabilitatea și multe 
altele. Dar cea mai mare sursă este însăși dimensiunea monolitului, fiind prea mare 
pentru a fi modificat și/sau livrat [13]. 
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În următorul tabel, vor fi analizate unele beneficii și probleme ale utilizării 

microserviciilor în locul unui singure aplicații monolit [14]. În principiu, putem conclude 
că pentru aproape fiecare avantaj, acesta poate fi privit din altă perspectivă, unde poate fi 
văzut ca dezavantaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 http://martinfowler.com/bliki/MicroservicePremium.html 

Figura 3.10 – Complexitatea raportată la timp a diferitelor sisteme software1  
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Tabel 3.1 – Avantaje și dezavantaje ale utilizării microserviciilor 

Avantaje și dezvantaje ale microserviciilor comparativ cu modele monolitice 

Caracteristică Tip Descriere 

Deployment Avantaj Mai multă agilitate în livrarea versiunilor noi ale 
unui serviciu din cauza ciclurilor de construcție, testare și 
livrare mai scurte. De asemenea, asigură flexibilitatea de 
a folosi metode de securitate, de replicare, de persistență 
și configurații de monitorizare, specifice de la serviciu la 
serviciu. 

Dezavantaj Livrarea devine mai complexă, având mult mia 
multe job-uri, script-uri și fișiere de configurație. 

Disponibilitate Avantaj Livrarea unei noi versiuni ale unui microserviciu 
necesită foarte puțin downtime, pe când livrarea unei 
versiuni noi într-un monolit, necesită în mod obișnuit, 
repornirea întregului monolit. 

Dezavantaj Dacă folosiți un registru pentru descoperire 
dinamică, indisponibilitatea sa poate compromite 
interacțiunea consumator-serviciu. 

Management Avantaj Efortul dezvoltării aplicației este împărțit peste 
echipe, mai mici, ce lucrează mai independent. 

Dezavantaj Efortul operațiunilor pe aplicație crește, deoarece 
sunt mai multe componente la timpul rulării, log-uri, și 
interacțiuni punct la punct de monitorizat. 

Posibilitate de 
schimbare 

Avantaj Flexibilitate mai mare în utilizarea unor noi 
framework-uri, librării, surse de date și alte resurse. 
Modulele sunt accesibile doar prin intermediul 
contractelor. Descoperirea dinamică (Netflix Eureka) este 
uneori utilizată pentru a asigura transparența locației. 

Dezavantaj Schimbările făcute contractului sunt mult mai 
probabile să aibă un impact asupra consumatorilor livrați 
în alte locuri, pe când într-un model monolitic, 
consumatorii sunt (foarte probabil) în monolit. 

Asemenea, mecanisme ce îmbunătățesc 
autonomia, cum ar fi apeluri asincrone, adaugă 
complexitate microserviciilor. 
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Avantaje și dezvantaje ale microserviciilor comparativ cu modele monolitice 

Caracteristică Tip Descriere 

Fiabilitate 

Avantaj O defecțiune a unui singur microserviciu, 
afectează doar acel microserviciu și utilizatorii aceluia, pe 
când, în modelul monolitic, o singură defecțiune poate să 
oprească întregul monolit. 

Scalabilitate 

Avantaj Fiecare microserviciu poate fi scalat independent 
utilizând clustere, de exemplu. Caracteristicile de livrare 
fac din microservicii o pereche excelentă pentru 
elasticitatea cloud-ului. 

Performanță 

Dezavantaj Serviciile vor comunica, cel mai probabil, peste 
rețea, pe când serviciile într-un monolit beneficiază, 
probabil, de apeluri locale. În plus, dacă microserviciile 
folosesc descoperire dinamică, căutarea în registru este un 
alt overhead de performanță. 

Testare 
Dezavantaj Testele automatizate sunt mai dificil de 

implementat și setat deoarece pot să treacă prin 
microservicii diferite în medii de rulare diferite. 

   Utilizare a 
memoriei 

Dezavantaj Unele clase și librării sunt adesea replicate în 
fiecare microserviciu și astfel crește cantitatea de 
memorie totală, folosită. 

 

3.2. Comunicare în timp real – WebRTC 
WebRTC este un framework pentru aplicații web, ce permite comunicarea în 

timp real în browser. Include componentele fundamentale, necesare în angajarea în 
comunicații de înaltă calitate pe web. Aceste componente (audio, video, rețea), la 
implementarea într-un browser, pot fi accesate printr-un API JavaScript, oferind 
dezvoltatorilor o modalitate simplă de implementare a propriei lor aplicații web RTC. 

Una din provocările majore pe web este comunicarea umană, prin voce și/sau 
video - comunicare în timp real (Real Time Communication - RTC). Această comunicare 
ar trebui să fie naturală într-o aplicație web, precum trecerea unui text într-o căsuță de 
text. Fără această naturalețe, abilitatea noastră de a inova și dezvolta moduri noi de 
interacțiuni inter-personale devine limitată.2  

În 2011, Google introduce Hangouts, folosind serviciul Google Talks, îmbunătățit 
după ce au achiziționat GIPS, o companie ce a dezvoltat multe componente pentru RTC. 
Aceste tehnologii au fost făcute publice și au fost propus o serie de standarde la W3C și 

                                                 
2 WebRTC, frequently asked questions, https://webrtc.org/faq 
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IETF pentru a asigura standardizarea la nivel de industrie. Astfel, în 2011, Ericsson a 
realizat prima implementare a WebRTC-ului. [15] 

Din punct de vedere arhitectural, webRTC folosește un stil pe straturi. Din 
următoarea vedere putem distinge 2 straturi cu importanță semnificativă.3 

3.2.1. Componente audio 
Opus este un codec audio gratuit definit de IETF RFC 6176. Opus a fost creat 

pentru a fi folosit într-o gamă largă de aplicații audio interactive - Voice over IP, 
conferințe video, chat în interiorul unui joc și chiar acturi muzicale distribuite. Scalează 
de la 6 kbit/s la 510 kbit/s, la performanța maximă oferind conținut audio stereo de înaltă 
calitate. Acest codec foloseste predicție lineară și MDCT pentru a obține rezultate bune în 
urma comprimării atât a unor conversații cât și a muzicii. O comparație între Opus și alte 
codecuri audio va fi prezentată în figura 3.12. 

Principala idee în urma utilizării a ambelor tehnici pentru comprimare este gama 
largă de aplicații ale acestui codec - predicțiile liniare sunt mai bune, în cazul 
comprimării frecvențelor joase din vorbire, decât tehnicile de transformare a domeniului. 
Această situație este complet inversă când vorbim despre muzică și frecvențe înalte în 
vorbire. Astfel, un codec folosind ambele tehnici poate opera pe o gamă mai largă decât 
un alt codec ce ar folosi doar una din tehnici, și va da rezultate mai bune prin combinarea 
lor. [16] 

                                                 
3 WebRTC, architecture, https://webrtc.org/architecture 

Figura 3.11 – Arhitectură WebRTC 
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Un alt codec audio folosit este iSAC (internet Speech Audio Codec). Acesta este 
un codec audio, adaptiv, de bandă largă sau foarte largă, ce operează cu o întârziere 
scăzută, fiind adecvat pentru uz în aplicații de comunicare în timp real. A fost creat 
special pentru a livra graiul într-o bandă largă atât în aplicații cu un bit rate mic cât și 
mediu. Codecul comprimă cadre de grai de 16 kHz, cu input de 16 biți, fiecare cadru 
conținând 30 sau 60 de milisecunde de vorbit.  

Codecul rulează în unul din cele două moduri: adaptiv la canal sau independent de 
canal. În ambele moduri, iSAC dorește să ajungă la un bit rate țintă, acesta fiind dat de 
media bit rate-ului în momente mai lungi de activitate de vorbit. [17] 
 Un alt codec audio important folosit este cel definit de RFC-3951, și anume iLBC 
(internet Low Bitrate Codec). Acest codec permite degradarea grațioasă a calității vorbirii 
în cazul cadrelor pierdute, lucru ce se întâmplă în cazul pachetelor IP pierdute sau 
întârziate. Și acest codec este adecvat comunicărilor în timp real, precum telefonia sau 
conferințe video, stocarea de mesaje audio și streaming.  

Acest codec este un algoritm ce comprimă fiecare cadru de sunet de intrare (20 
milisecunde sau 30), pe 16 biți, de 8000 Hz, în cadre de ieșire cu o rată de 300 de biți 
pentru cadrele de dimensiunea de 30 de milisecunde și 304 pentru cele de 20. Codecul 
suportă  două lungimi de cadru standard: 30 de milisecunde la 13,33 kbit/s și 20 de 
milisecunde la 15,2 kbit/s, folosind un algoritm de predicție liniară. [18] [19] 

4 

                                                 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Opus_(audio_format) 
 

Figura 3.12 – Comparație codecuri audio3 
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3.2.2. Componente video 
VP8 este un format de comprimare video, open source, suportat de un grup de 

companii. VP8 are multe funcționalități, din punct de vedere tehnic, foarte distinctive, ce 
îi permit să aibă o eficiență mare în comprimare și o complexitate computațională 
aproape neglijabilă la decodificare - ambele avantaje, în același timp.  

În continuare vor fi explicitate câteva din aceste funcționalități distinctive. 
Datorită faptului că VP8 a fost dezvoltat cu gândul la Internet și aplicații video pe web, 
acesta trebuie să poată funcționa cu bandă limitată. Cu această constrângere, VP8 
operează, ca gamă de calitate între 30 - 45 db [20], conform metricii PSNR. Apoi, trăind 
într-o lume a obiectelor interconectate, fiecare având componentele lor specifice - mai 
performante, sau nu, trebuie să existe diferite implementări pentru o gamă largă de 
produse client.  

Pentru a beneficia de eficiența la codificare și simplitatea la decodificare, VP8 
vine cu o serie de funcționalități, unele chiar inovatoare. În linii mari, acestea sunt: 
utilizarea unei transformări de domeniu cu cuantizare adaptivă (transformată cosinus 
discretă, Walsh-Hadamard), interpolare de înaltă performanță la nivel de sub-pixel, 
procesare paralelă și partiționare a datelor și codificare cu entropie adaptivă la nivel de 
cadru. [20] 

3.2.3. Componente de comunicare în rețea 
Session Traversal Utilities for NAT (STUN) este un protocol ce servește ca o 

unealtă pentru alte protocoale în realizarea traversării prin NAT. Poate fi folosit de un 
endpoint pentru a determina adresa și portul alocate pentru acesta de NAT. De asemenea 
poate fi folosit pentru a verifica conectivitatea între două endpoint-uri și ca un protocol ce 
să mențină legăturile NAT. Protocolul rulează atât pe TCP cât și pe UDP. 

STUN este un protocol client-server și suportă două tipuri de tranzacții. Un tip 
este cel în care tranzacția este în formatul cerere-răspuns, în care clientul trimite o cerere 
la server și serverul returnează un răspuns. Al doilea tip de tranzacție este cel de indicare, 
în care fiecare agent (fie client, fie server) trimite o indicație ce nu generează nici un 
răspuns. Ambele tipuri de tranzacții includ un identificator al tranzacției, un număr pe 96 
de biți. [21] 

Toate mesajele STUN încep cu un antet fixat, ce include o metoda, o clasă și 
identificatorul tranzacției. Clasa indică dacă este vorba despre o cerere, un succes, o 
eroare sau o indicație. După antet, urmează zero sau mai multe atribute, de forma tip-
lungime-valoare, ce transmit informații adiționale pentru mesaje specifice. [21] 

TURN este un protocol ce-i permite unui host în spatele unui NAT (numit client 
TURN)  să ceară ca un alt host (numit server TURN) să acționeze ca un releu. Clientul 
poate aranja ca serverul să transfere pachete de la și către anumite host-uri (un astfel de 
host numit fiind peer) și poate controla anumite aspecte ale transferului. 

Clientul face asta prin obținerea unei adrese IP și un port pe server, numită adresa 
de transport a releului. Când un peer trimite un pachet la adresa releului, serverul 
transmite pachetul clientului. Când un client transmite un pachet de date serverului, 
serverul îl retransmite peer-ului corespunzător folosind adresa releului ca sursă. [22] 

TURN a fost inventat inițial pentru a suporta sesiuni multimedia semnalate prin 
SIP. Astfel, TURN suportă mai mulți peers per adresă de releu - o funcționalitate 
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neimplementată de alte abordări (ex. SOCKS) . Mai mult, TURN este o extensie pentru 
STUN. Majoritatea mesajelor sunt mesaje în format specific STUN. 

Interactive Conectivity Establishment (ICE) este o tehnică pentru traversarea 
prin NAT pentru fluxuri de media bazate pe UDP (ICE poate fi folosit și cu TCP) 
utilizând modelul ofertă-răspuns. ICE este o extensie a acestui model, și funcționează 
prin introducerea multiplicității adreselor IP și porturilor în oferte și răspunsuri SDP 
(Session Description Protocol), ce sunt verificate pentru conectivitate prin teste de 
conectivitate peer-to-peer. Adresele IP și porturile incluse în SDP și verificările de 
conectivitate sunt făcute folosind STUN. Deasemenea, folosește și traversarea folosind 
relee prin NAT (TURN), o extensie a STUN-ului. 

 Într-un caz tipic de utilizare a tehnicii ICE, avem două puncte, numite 
agenți, ce doresc să comunice. Acești agenți sunt capabili să comunice printr-un protocol 
de semnalare oarecare (ex. SIP), prin care pot realiza un schimb de tip ofertă-răspuns cu 
mesaje SDP. Această tehnică permite agenților, inițial ignoranți în legătură cu topologiile 
lor, să descopere și să-și însușească destule informații legate de topologie pentru a găsi 
căi de comunicare [23]. În figura următoare este definit acest scenariu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Sisteme similare 
Există o multitudine de produse similare pe piață, la ora actuală - conceptul, în 

sine, de o astfel de aplicație este de mult exploatat, fiecare producător venind cu propriile 
sale inovații sau interpretări ale unor funcționalități consacrate. Cum există o abundență 

Figura 3.13 – Scenariu simplu de utilizare ICE 
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de produse competitoare, comparația va fi  făcută doar între următoarele trei soluții, 
fiecare având un roadmap și o listă de funcționaliăți similare . Astfel, punem pe scenă 
următorii actori: Zulip, Jitsi și Slack. 

Zulip este o soluție de comunicare în timp real open source. Aceasta ne pune la 
dispoziție trimiterea de mesaje, crearea unor grupuri de interes, modificarea textului, 
inclusiv compilare de markdown. Fiecare conversație, fie ea de grup, fie privată are o 
topică, ce face gestionarea conversațiilor, din punctul de vedere al utilizatorilor, mult mai 
ușoară.  

În lista de funcționalități trebuie să menționăm și căutarea mesajelor, în stilul 
GMail-ului, rapidă, și nu în ultimul rând, un număr considerabil de utilități, fie cosmetice 
fie pentru ușurința utilizării. Toate aceste funcționalități, alături de experiența clienților 
fac din această o soluție un concurent serios în acest segment de piață.5 

 
Jitsi este cea de-a doua soluție de comunicare în timp real din cadrul sistemelor 

similare. Reprezintă defapt, o familie de sisteme mai mici, ce pot fi folosite independent 
sau împreună. Această familie este compusă din Jitsi Meet, LibJitsi, ice4j, TurnServer și 
JitsiVideobridge. 

Jitsi Meet este o aplicație WebRTC scrisă în JavaScript ce folosește Jitsi 
Videobridge pentru a oferi conferințe video de înaltă calitate și scalabile. Pe lângă 
acestea, permite clienților să-și partajeze desktopul sau doar anumite ferestre, editarea 
partajată a documentelor și prezentări remote prin intermediul Prezi. 

Jitsi Videobridge este un protocol compatibil WebRTC ce permite comunicarea 
video multi-utilizator. Spre deosebire de alte bridge-uri hardware dedicate, această 
componentă nu amestecă toate canalele într-un flux video. În schimb, doar retransmite 
cadrele video primite tuturor participanților. Considerând acest fapt, scalabilitatea la 
transmisii video în cazul aplicațiilor de la Jitsi este unul din atuurile sale, iar ca o 
consecință, serverul pe care rulează, într-adevăr trebuie să aibă o conexiune la rețea bună 
și bandă generoasă, dar, puterea de calcul nu este critică pentru performanță. 6 

                                                 
5 Site Zulip, https://zulip.org 
6 Site Jitsi, https://jitsi.org 

Figura 3.14 – Interfață grafică Zulip 
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Slack este ultima soluție din comparație. Este un tool de colaborare și comunicare 
intra-echipă oferind servicii precum mesagerie în timp real și arhivare. Oferă mesaje 
directe, între două persoane, grupuri private și canale organizate după topică. 
Deasemenea, există suport pentru încărcarea și vizualizarea a mai multor tipuri de fișiere. 
Poate fi sincronizat cu Google Drive, Dropbox sau Box pentru partajarea documentelor 
sau editarea partajată a acestora. Menționând serviciile anterioare, se menționează că, 
dintre toate soluțiile prezentate, Slack are numărul cel mai mare de servicii ce se pot 
integra, numărând aproximativ 150 de servicii integrabile de către utilizator, pentru a-i 
spori productivitatea.7 

 

                                                 
7 Site Slack, https://slack.com 

Figura 3.15 – Interfață grafică Jitsi 

Figura 3.16 – Interfață grafică Slack 
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3.3.1. Analiză comparativă 
Fiecare soluție vine cu avantajele și dezavantajele ei. Fiecare soluție este o alegere 

bună pentru orice utilizator dacă aceasta îi satisface nevoile. Principalele funcționalități 
ale sistemelor prezentate vor fi puse sub formă tabelară pentru a fi mai ușor comparate. 

Cu siguranță, în timp pot să apară altfe funcționalități, ce vor fi implementate, 
multe din ele fiind discutate la capitolul dedicat dezvoltărilor ulterioare. 

 
Tabel 3.2 – Analiză comparativă a sistemelor similare 

 Zulip Jitsi Slack smartConnect 

Mesagerie Da Nu Da Da 

Apeluri video Nu Da Nu Da 

Apeluri audio Nu Da Nu Da 

Conferințe 
video 

Nu Da Nu Nu 

Compatibilitate OSX, Windows, 
Linux, Android, 

iOS 

OS X, 
Windows, Linux 

OS X, 
Windows, 

Linux 

OS X, 
Windows, Linux 

Ușurință 
utilizare 

Da Nu Da Da 

Arhitectură Monolit Monolit 
modularizat 

Monolit Microservicii 

Suport fișiere Da Nu Nu Nu 

Servicii 
integrate 

Da Nu Da Nu 

Formatare text Da Nu Nu Da 
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

4.1. Cerințe funcționale 
În următorul tabel sunt trecute principalele cerințe funcționale ale sistemului 

dezvoltat. Aceste cerințe nu trebuie să fie finale, altele având loc să fie adăugate în timp, 
altele schimbate iar altele scoase. Aceste cerințe sunt o bază, o fundație, pe care se va 
putea clădi, în timp. 

 
 

Tabel 4.1 – Cerințe funcționale 

 Cerințe funcționale 

CF1 Gestiune utilizatori 

    CF1.1     Înregistrare utilizatori 

    CF1.2     Logare utilizatori 

    CF1.3     Criptare parole utilizatori 

CF2 Gestiune grupe 

    CF2.1     Listă grupe 

    CF2.2     Crearea unei grupe de utilizatori 

    CF2.3     Părăsirea unei grupe de utilizatori 

CF3 Gestiune chat 

    CF3.1     Trimitere mesaj privat 

    CF3.2     Trimitere mesaj grupă 

CF4 Capabilități A/V 

    CF4.1     Apel audio 

    CF4.2     Apel video 

CF5 Caracter social 

    CF5.1     Pagină personală pentru utilizator 

    CF5.2     Setare date personale 

    CF5.3     Setare vizibilitate date 

    CF5.4     Adăugare prieteni 

CF6 Utilități chat 
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 Cerințe funcționale 

    CF6.1     Funcție de căutare în chat 

    CF6.2     Formatarea textului cu markdown 

    CF6.3     Oferire suport pentru internaționalizarea meniurilor 

    CF6.4     Notificări desktop 
 
 
Grupa întâi de cerințe funcționale afectează gestionarea utilizatorilor. Un posibil 

client trebuie să aibă opțiunea de a crea un cont nou. Utilizatorul oferă date personale, 
precum nume, prenume, nume de utilizator, parolă și un email. Setările de vizibilitate a 
datelor personale sunt setate inițial într-un mod restrictiv, nefiind vizibile datele personale 
ale utilizatorului. 

Dacă utilizatorul are un cont deja, trebuie să poată să se conecteze cu un cont 
existent. Va trece numele utilizatorului și parola sa. 

Pentru a nu fi victime ale furtului de parole sau ale unor atacuri cibernetice, 
parolele vor fi criptate cu o funcție de hash securizată, și anume bcrypt. Aceasta asigură 
că parola are un „salt”, fiind imună la majoritatea atacurilor criptografice comune. 

Cea de-a doua grupă se referă la grupele de utilizatori ce vor iniția comunicarea. 
Trebuie să fie posibil să adăugăm grupe, să le ștergem, să le părăsim și să vedem lista de 
grupe din care facem parte. Grupa a treia se referă la comunicarea prin mesaje, fie trimise 
unei persoane individuale, fie trimise unei grupe întregi. Utilizatorul trebuie să poată 
alege să trimită mesaje oricui din lista sa de grupe și utilizatori. 

Grupa patru se va ocupa de posibilitatea de a iniția un apel audio sau video cu un 
alt utilizator. Penultima grupă se referă la caracterul social al aplicației și cum fiecare 
utilizator trebuie să aibă o pagină personală, date personale și marcarea datelor ce nu 
dorește să fie vizibile pentru ceilalți. 

Nu în ultimul rând, cea de-a șasea grupă definește utilități în chat, precum 
căutarea rapidă a conținutului grupelor de utilizatori, căutarea utilizatorilor, prin 
intermediul Solr-ului. O altă utilitate este utilizarea limbajului de marcare, markdown, 
pentru formatarea drăguță a mesajelor transmise. Trebuie să fim conștienți că unii 
utilizatori poate doresc meniurile în limba lor nativă, și astfel, vom avea suport pentru 
internaționalizarea meniurilor principale, prin intermediul proprietăților i18n. Notificările 
desktop sunt încă o adiție demnă pentru orice aplicație în interiorul unui browser, având 
posibilitatea de a notifica utilizatorul în cazul diferitelor evenimente. 

4.2. Cerințe nefuncționale 
Definirea cerințelor nefuncționale într-o etapă timpurie a pregătirii documentului 

este esențială pentru înțelegerea posibilelor direcții ce trebuiesc urmărite și decizii ce 
trebuiesc luate în legătură cu proiectul. 

Din punct de vedere funcțional, proiectul poate fi implementat în mai multe 
moduri, dar, cerințele nefuncționale sunt constrângerile impuse sistemului – constrângeri 
ce trebuiesc satisfăcute. 
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Tabel 4.2 – Cerințe nefuncționale 

     Cerințe nefuncționale   Descriere 

CNF1 Scalabilitate 

După cum s-a discutat în Capitolul 3, 
scalabilitatea este unul din avantajele arhitecturii 
bazate pe microservicii. Scalarea se poate face 
pe 3 axe, prin copierea și rularea simultană a 
aplicațiilor și prin împărțirea responsabilităților 
fiecărei aplicații. Putem scala fiecare 
componentă conform cerințelor necesare, 
vizibile după utilizare. 

CNF2 Securitate 

Securitatea este un factor critic în orice 
sistem, utilizatorii acordându-ne încrederea lor 
că datele lor rămân confidențiale și 
necompromise. Astfel, în politica de securitate 
includem securizarea parolelor utilizatorilor 
printr-un algoritm de hashing adaptiv. Apoi, se 
dorește eliminarea atacurilor de tip xss, sql-
injection (unde este cazul) și altele prin validarea 
conținutului trimis. În aplicație, utilizatorii vor 
avea tokeni pentru a determina dacă au acces la o 
entitate sau nu, astfel, putem elimina și problema 
intrării manuale a link-urilor. 

CNF3 Performanță 

Prin utilizarea mai multor servicii mai 
mici și mai simple, conectate la bazele lor de 
date specifice, se dorește a se crește performanța 
în cazul tratării cu diferite tipuri de date. 

CNF4 Portabilitate 

Aplicația rulând în browser, se face 
abstracție de sistemul de operare. În schimb, 
unele funcționalități nu sunt disponibile pe toate 
browserele. 

CNF5 Flexibilitate 

Din cauza arhitecturii alese, modificarea 
unor funcționalități, adăugarea sau ștergerea lor, 
devine mai simplă, majoritatea schimbărilor  

fiind locale pentru microserviciul în 
cauză. Astfel, oferindu-se și un grad mare de 
mentenabilitate. 
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     Cerințe nefuncționale   Descriere 

CNF6 Fiabilitate 

Păstrarea log-urilor, o serie de teste de 
unitate și integrare, pentru verificarea fiecărei 
componente în mod izolat, dar și într-un întreg, 
alături de un server de integrare continuă, 
precum Travis sau Semaphore dar și un server de 
inspecție continuă a codului precum SonarQube, 
garantează calitatea produsului. 

 

4.3. Diagrame use case 
În figura de mai jos, sunt prezentate succint unele use-case-uri ale aplicației. În 

principiu acestea se rezumă la comunicarea prin audio sau video sau mesaje, între două 
sau mai multe persoane. 

 

 
În continuare sunt descrise câteva cazuri de utilizare a sistemului, având 

deasemenea conturate precondițiile, postcondițiile și posibilele scenarii și rezultate.  

Figura 4.1 – Diagrame use casei 
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Un prim exemplu de caz de utilizare este cel de înregistrare a unui utilizator 
nou. Pentru a putea beneficia de funcționalitățile sistemului,  funcționalități precum 
trimiterea de mesaje, vizualizarea contactelor ș.a.m.d, un utilizator are nevoie de un cont 
activ. Pentru a realiza aceasta, utilizatorul trebuie să completeze un formular de 
înregistrare, oferind câteva date personale precum nume, prenume, email și un nume de 
utilizator. O precondiție este, și în mod implicit pentru celelalte cazuri de utilizare, 
serverele trebuie să fie pornite. Postcondiția va fi validată prin contul nou creat al 
utilizatorului. Astfel, scenariul de utilizare poate fi descompus în felul următor: 
utilizatorul accesează pagina de înregistrare a sistemului. Apoi, acesta completează un 
formular de înregistrare. Următorul pas reprezintă trimiterea formularului și crearea 
contului de către microserviciul corespunzător. Utilizatorul se poate autentifica cu succes 
pe aplicație. În cazul datelor de înregistrare invalide, acesta primește un mesaj de eroare, 
și îi cere reintroducerea datelor. 

Un alt caz de utilizare este broadcasting-ul unui mesaj pe un canal. Utilizatorul 
curent are posibilitatea de a trimite un mesaj tuturor persoanelor care aparțin unui canal, 
fie ele individuale, fie ele grupe. Motivația utilizatorului poate fi transmiterea eficientă a 
unui mesaj de interes general pentru membrii canalului respectiv. Astfel, pe lângă 
precondiția implicită, o altă precondiție este apartenența utilizatorului la canalul 
respectiv. Postcondiția este dată de transmisia cu succes a mesajului și recepționarea 
acestuia de ceilalți membri ai canalului. Scenariul de utilizare este următorul: în primul 
rând, utilizatorul se autentifică. Apoi, acesta alege canalul de interes și introduce mesajul. 
Nu în ultimul rând, acesta este trimis și recepționat de către ceilalți participanți. 

Al treilea caz de utilizare descris este apelarea audio/video a unei alte persoane. 
Acest caz de utilizare reflectă în mod proeminent conceptul de comunicare în timp real în 
browser. Un utilizator poate să „sune” un alt utilizator, având doar capabilități audio sau 
audio și video, în funcție de preferință. Precondiția este dată de autentificarea 
utilizatorilor, ambii utilizatori trebuie să folosească aplicației la timpul apelării și 
existența echipamentelor de capturare audio și/sau video. Postcondiția este relevată de 
realizarea conexiunii între părți și inițierea într-o formă de comunicare, în timp real, de 
calitate înaltă. Scenariul de utilizare este următorul: utilizatorul se autentifică și 
accesează pagina unui utilizator. De la pagina utilizatorului accesat, utilizatorul curent va 
apăsa butonul de apelare audio sau video, astfel având inițiat procesul de comunicare. 
Apelantul așteată răspunsul apelatului – dacă acesta este afirmativ, comunicarea între ei 
începe, iar dacă nu, participanții pot reîncerca. 

Ultimul caz de utilizare descris este gestionarea paginii de profil a utilizatorului 
curent. Acesta își poate modifica la alegere datele personale, și vizibilitatea acestora. 
Precondiția este autentificarea utilizatorului și accesarea paginii proprii. Postcondiția 
este validată în urma actualizării datelor personale ale utilizatorului. Astfel, scenariul 
utilizării are următoarea formă: utilizatorul se autentifică, apoi ajunge la pagina 
personală. Acesta apasă pe butonul de editare și completează un formular de actualizare a 
datelor. Acesta trimite formularul pentru validare și  procesare, urmând ca sistemul să 
facă modificările aferente. 

4.4. Principii de dezvoltare 
În orice proiect, fie din bun simț sau din experiență, sau poate chiar dintr-o 

combinație a amândurora, trebuie să aplicăm anumite principii, ele, chiar de implică o 
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anumită complexitate inițială, fac dezvoltarea să fie mai facilă pe parcurs. Este același 
principiu aplicat și pe arhitectura cu microservicii și pe ideea de persistență poliglot. 
Toate înseamnă introducerea unei complexități inițiale, adiționale celei inerente 
proiectului, dar, când vine vorba de avantaje, toate strălucesc la acest capitol. 

4.4.1. Clean code 
O definiție concisă a clean code-ului este aproape imposibil de dat. Cu o doză 

mică de umor, putem spune că există atâtea definiții câți dezvoltatori sunt. Însă, există 
câteva principii, ce sunt aplicate în mod general și oferă un nivel standard de cod de 
calitate. Pentru a ne putea face o definiție a ceea ce înseamnă acest clean code, trebuie să 
revizuim câteva din aceste principii. 

În primul rând, trebuie să facem așa încât limbajul în care este scris codul să pară 
că este făcut pentru problema respectivă. În cuvintele lui Robert C. Martin, nu limbajul 
face programul simplu, ci programatorul face limbajul să pară simplu. Astfel, putem 
spune că nu trebuie să folosim metode ciudate de rezolvare a unei probleme. Dacă trebuie 
să recurgem la astfel de manevre, nu s-a petrecut destul timp pentru a căuta o soluție 
curată și bună. 

Apoi, codul nu trebuie să fie redundant. Trebuie să respecte principiul DRY 
(Don’t Repeat Yourself). Când acest principiu a fost aplicat în mod corespunzător, 
modificarea unui element singular nu necesită schimbări în alte elemente, ce nu au vreo 
legătură logică. 

Codul trebuie să fie ușor de citit, ușor de înțeles și ușor de modificat de alt 
dezvoltator. De cele mai multe ori, nu vom scrie cod pentru noi înșine, ci vom avea o 
echipă ce trebuie să utilizeze acele bucăți de cod și poate să le modifice. Aici vin principii 
precum KISS și YAGNI ce pun accent pe simplitate. După cum vom vedea în 
subcapitolul următor, Grails este o alegere perfectă pentru acest principiu. 

Nu în ultimul rând, trebuie pomenite și principiile SOLID, ce stau ca un 
fundament în dezvoltarea de sisteme orientate obiect. 

   

4.5. Perspectiva tehnologică 

4.5.1. Grails 
Pentru a înțelege ce este Grails, trebuie să înțelegem care îi este scopul: 

simplificarea aplicațiilor web Java, de tip enterprise. Trecerea la un alt nivel de abstracție 
în cazul aplicațiilor web pentru a putea profita de ceea ce dezvoltatori pe alte platforme 
aveau accesibil de ani întregi. În acest context se încadrează foarte bine cuvintele lui 
Leonardo da Vinci - „Simplitatea este sofisticare extremă”, cu înțelesul că Grails 
îmbrățișează și întruchipează această simplitate. 

Grails este un framework de dezvoltare rapidă a aplicațiilor web pe JVM. Acesta 
este bazat, în mare parte, pe framework-ul Spring. Există mult ajutor din partea 
framework-ului în faza de inițială a proiectului, fiind foarte ușor să ducem să 
implementăm și să rulăm o aplicație Grails din cauza unor concepte și principii utilizate, 
precum „convention over configuration” sau utilizarea unor valori de configurație 
implicite, sensibile la cerințele generale ale unui dezvoltator. 
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Acest framework este unul opinionat, adică, vine cu anumite decizii luate, la 
momentul inițializării proiectului, fie în contextul tehnologiilor utilizate, cum vom vedea 
în paragrafele următoare, fie din punctul de vedere al organizării structurii proiectului, 
librăriile utilizate pentru a rezolva anumite cerințe, și altele. Putem spune că în sine, 
convenția peste configurație este o formă de exprimare a opiniilor unui grup de 
dezvoltatori, pe baza experienței lor, în legătură cu realizarea unui proiect în mod generic. 

Un factor ce scoate în evidență Grails-ul este reprezentat de alegerile de design 
făcute în dezvoltarea sa. Îmbrățișează principii de clean code precum DRY, are un sistem 
foarte intuitiv de CoC (convenție peste configurare) și nu în ultimul rând, prin reutilizarea 
roții și nu reinventarea ei, Grails poate oferi funcționalități care măresc productivitatea și 
reduc efortul dezvoltatorilor, fără a sacrifica din fiabilitate. Framework-ul are în spate 
unele din cele mai populare tehnologii open source din categoriile respective, și anume, 
Hibernate - standardul ORM în Java, Spring - popularul container open-source de IoC 
(inversion of control), Tomcat - un container de servlet-uri fiabil, SiteMesh - un 
framework robust și stabil pentru rendering de șabloane. 

Grails acționează ca un wrapper peste toate aceste framework-uri, prin 
introducerea unui alt strat de abstractizare prin intermediului limbajului Groovy. Din 
perspectiva unui dezvoltator, nu vom știi dacă, defapt, construim o aplicație Hibernate 
sau Spring. Nu vor trebui modificate fișiere XML Hibernate sau Spring, având DSL-ul 
(domain specific language) Groovy la dispoziție pentru a le accesa. Următoarea figură 
ilustrează stiva prezentată anterior. [24] 

 

Multe companii mari includ această stivă, prin Grails, într-o măsură mai mică sau 
mai mare, printre cei mai importanți clienți am putea număra Netflix, Cisco și LinkedIn. 
Utilizatori de Groovy sunt mult mai mulți, limbajul dinamic find folosit de MasterCard, 
Sony, Google, IBM și mulți alții. 
 

4.5.1.1. Structura unei aplicații Grails 
Fiind un framework opinionat, un proiect Grails are o structură intuitivă și 

convenții pentru numirea claselor, plasarea lor și interacționarea lor. În figura următoare 
este prezentată structura unui proiect Grails. 

 

Figura 4.2 – Arhitectura Grails 
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Fiind bazat pe SpringMVC folderele „domain”, „views” și „controller” au un 
scop foarte bine conturat. O convenție este numirea fiecărui controller ca și 
„NumeDomeniu”Controller. Folderul ”service” va ține toate serviciile aplicației, adică 
marea parte a logicii de business. Folderul „i18n” oferă sprijin pentru internaționalizare, 

oferind proprietăți în fișiere ce conțin și numele limbii, pentru a putea fi arătate în limba 
corespunzătoare.  

Folderul „taglib” conține toate directivele aplicației, „migrations” toate migrările 
făcute la inițializarea aplicației și folderul „utils” va cuprinde toate utilitarele din 
aplicație. Folderul „conf” merită o privire mai atentă, în el găsind fișierele de configurare 
și de gestionare a librăriilor dependente.  

Toate fișierele sunt în limbajul Groovy, ele acționând ca și script-uri într-un 
limbaj specific domeniului. Fișierul „DataSource.groovy” va ține datele despre 
conexiunea la baza de date, utilizarea cache-urilor și setarea sursei de date pentru 
diferitele medii în care poate fi lansată aplicația. Fișierul „BuildConfig.groovy” va ține 
toate datele despre gestionarea dependențelor, precum și mecanismul de rezolvare al 
acestora și locațiile unde vor fi căutate. 

În fișierul „Config.groovy” vom găsi toate configurările specifice unei aplicații 
Grails, dar și configurări, specifice aplicației, accesibile în celelalte părți ale aplicației. Un 
atu îl constituie posibilitatea adăugării de locații pentru fișierele de configurare, pentru 
setări specifice, aflate într-un mediu extern. 

4.5.1.2. Avantaje ale utilizării framework-ului 
Un lucru foarte important, și prin urmare un avantaj este timpul scurt necesar 

„învățării” framework-ului. Pentru un dezvoltator web Java, trecerea la Grails este destul 
de rapidă și facilă. Bazele Grails-ului stau în SpringMVC și Hibernate. Cum acestea sunt 

Figura 4.3 – Structura generală a unei aplicații 
Grails 2 
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tehnologii standarde, dezvoltatorii nu ar trebui să aibă probleme în înțelegerea bazelor 
framework-ului. Groovy este un limbaj de programare orientat obiect, precum Java, 
rulând pe JVM - dezvoltatorii Java pot fi capabili să învețe repede acest limbaj. 

Un alt avantaj consistent este reprezentat de scaffolding-ul oferit de Grails. 
Această tehnică permite generarea automată a vederilor și acțiunilor unui controller 
pentru orice domeniu. Această tehnică se poate utiliza în mod dinamic sau static; dinamic 
prin utilizarea unei proprietăți numite „scaffold” într-un controller și static prin rularea 
unei comenzi în linia de comandă. Ambele metode folosesc șabloane implicite, dar avem 
posibilitatea de a ne crea noi șabloane ce se pot folosi, într-un mod ce respectă principiul 
DRY. 

Încă un avantaj este reprezentat de interoperabilitatea cu Java, la nivel de cod și 
de aplicație. La nivel de cod, se profită de faptul că la compilare, codul Groovy devine 
byte-code Java, oferind astfel posibilitatea de a utiliza fișiere Java în Groovy fără 
probleme. În plus, Grails încurajează utilizarea plugin-urilor, pentru modularizarea 
aplicațiilor. Există diferite plugin-uri ce pot fi folosite pentru a utiliza o aplicație Grails 
alături de altă aplicație Java. 

Nu în ultimul rând, un avantaj major este dat de GORM. Grails oferă acest layer 
de persistență (Grails Object Relational Mapping), ca o abstracție peste framework-ul 
Hibernate. De curând, GORM permite utilizarea nu doar a bazelor de date relaționale, ci 
și NoSQL și baze de date bazate pe grafuri. Chiar mai mult, în 2015 a devenit posibilă 
utilizarea GORM-ului ca și un client REST. GORM și Grails oferă sprijin și pentru 
validarea modelelor, în fiecare domeniu având posibilitatea de adăuga o proprietate 
numită „constraints”, ce acceptă o funcție anonimă, în care trecem constrângerile sub 
formă  de cod Groovy. 

Dar întrebarea rămâne – este Grails un framework  potrivit pentru microservicii? 
De data aceasta, răspunsul poate fi doar un „da” hotărât. Ușurința de prototipizare, 
modularizarea oferită de plugin-uri, GORM-ul, fundațiile solide ce stau la baza Grails-
ului, toate acestea sunt motive valide, ce indică compatibilitatea cu, dar și exploatarea 
beneficiilor date de microservicii. 

În capitolul 5 vor fi prezentate mecanisme specifice și utilizarea lor,  de la layer-ul 
de persistență la directive specifice Grails. 

 

4.5.2. Persistență poliglot 
Persistența poliglot este un concept ce încapsulează mai multe tehnici și 

tehnologii de stocare a datelor, alese în funcție de datele prezentate și modul în care vor fi 
folosite, fie de aplicații individuale sau componente ale une aplicații.  

Diferite tipuri de date sunt stocate mai bine folosind sisteme diferite. Până la urmă 
este aceeași idee ca și la programarea poliglot, adică, aplicațiile ar trebui scrise într-o 
serie de limbaje pentru a profita de faptul că unele limbaje sunt mai bune în rezolvarea 
unor probleme. Figura următoare va prezenta vederea unui sistem cu mai multe baze de 
date. 
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În exemplul prezentat anterior, avem o aplicație de e-commerce, ce va avea mai 

multe tipuri de date (comenzi, sesiuni, coșuri de cumpărături, inventar, prețuri, etc.). În 
loc să persistăm toate datele într-o singură bază de date, ce ar putea duce la încetinirea 
performanței aplicației, din cauza conversiilor necesare, aplicate pe date, se alege 
persistarea datelor într-un mediu propice pentru acel tip de date [25]. În tabelul următor, 
sunt prezentate câteva recomandări, pentru unele tipuri de date: 
 

Tabel 4.3 – Recomandări generale asupra stocării datelor în funcție de tip 

Funcționalitate Considerații Tipul bazei de date 

Sesiuni utilizator Acces rapid pentru citiri și scrieri. Key-Value (ex. Redis) 

Date financiare Update-uri tranzacționale.Se potrivește 
cu structura tabelară. 

RDBMS (ex. MySQL) 

Coș de cumpărături Disponibilitate mare peste locații 
multiple. 

Document (ex. Mongo), Key-
Value 

Date POS Multe scrieri, puține citiri. RDBMS, Key-Value, 
Document, Column (ex. Cassandra) 

Recomandări Traversare rapidă a legăturilor între 
prieteni, cumpărături, recenzii etc. 

Graph (ex. Neo4J) 

Catalog de produse Multe citiri, puține scrieri. Document 

Figura 4.4 – Reprezentare sistem cu persistență poliglot 
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Funcționalitate Considerații Tipul bazei de date 

Rapoarte Interfațare bună a SQL cu unelte de 
generare și gestionare de rapoarte. 

RDBMS, Column 

Analitice Volume mari de date Column 

Loguri de activitate Număr mare de scrieri pe noduri 
multiple 

Key-Value 

Analiza social media Număr mare de scrieri pe noduri 
multiple 

Document 

Cereri de căutare Disponibilitate mare peste locații 
multiple, acces rapid pentru căutări. 

Document (ex. ElasticSearch, 
Solr) 

 

4.6. Concluzii 
 
Considerând lista de funcționalități propuse, dar și lista cerințelor nefuncționale ce 

trebuiesc îndeplinite, dintr-o perspectivă tehnologică, Grails este o alegere bună 
realizarea și materializarea acestora. 

În primul rând, beneficiem de prototipizare rapidă, datorită tuturor factorilor ce 
sporesc productivitatea dezvoltatorilor. Limbajul dinamic Groovy alături de GORM și 
lipsa necesității configurărilor avansate ale tehnologiilor ce stau în spate (Spring, 
Hibernate…) reduc timpul necesar dezvoltării și în același timp, pot aduce anumite 
rezolvări simplificate la unele probleme ce ar necesita mai mult cod. 

Astfel, putem trece la al doilea argument, și anume, calitatea codului. Grails în 
sine este un framework opionionat, oferind o multitudine de convenții pentru a putea fi 
mai simplu de utilizat. Este necesar, datorită naturii dinamice a limbajului și a abilității de 
a apela metode specifice GORM-ului de absolut oriunde, să stabilim câteva convenții la 
nivel de proiect și la nivel de cod, pe lângă cele oferite din start de framework. Prin 
aceste convenții chiar și la nivel de cod, și respectarea altor principii din domeniul 
dezvoltării software, putem ridica standardul de calitate al codului, iar mentenanța și 
dezvoltarea ulterioară să fie facilă, atât pentru o persoană cât și pentru o echipă. 

Apoi, considerarea unui sistem cu baze de date multiple, ce, în sine, aduc 
complexitate inițial, vor fi un avantaj pe termen lung, oferind fiecărui microserviciu, ca o 
unitate, beneficii, dar și aplicației, ca un întreg. 

În final, datorită mecanismelor interne și a modularizării prin plugin-uri, Grails 
reprezintă o alegere bună pentru un sistem cu o abordare arhitecturală bazată pe 
microservicii. Mecanismul de comunicare poate fi implementat cu ușurință și utilizarea în 
Groovy, la un nivel foarte jos al map-urilor, duc, la reducerea codului duplicat sau inutil, 
și la o transformare rapidă a rezultatului primit sau a datelor trimise. 
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu si Implementare 

În capitolul trei, am văzut câteva din abordările cele mai comune pentru sisteme 
software: abordări monolitice și abordări orientate pe microservicii. De asemenea, în 
capitolul patru am discutat despre diferite principii de dezvoltare și stilul poliglot de a 
trata persistența datelor. Revine ca în acest capitol să fie prezentată maparea acestor 
principii și concepte abstracte pe sistemul smartConnect. Va fi prezentată o vedere per 
ansamblu a sistemului și pe urmă, fiecare microserviciu va fi luat în parte și descris în 
detaliu. 

5.1. Arhitectura sistemului 
Este important de stabilit de la început că sistemul nostru este format din cinci 

microservicii. Acestea sunt: Poseidon, Hades, Zeus, Hermes și Atena. Figura 5.1 pune la 
dispoziție o vedere conceptuală a acestui panteon de microservicii și ne va da o mai bună 
înțelegere asupra mecanismelor utilizate, atât pentru comunicare în interiorul unui 
microserviciu dar și comunicarea inter-microservicii. 

Aceste microservicii vor acționa atât ca și servicii REST, comunicând prin 
accesarea resurselor expuse de API-urile lor, dar în același timp vor acționa și ca și 
consumatori și producători, având un server RabbitMQ acționând ca și un broker. Unele 
microservicii folosesc ambele moduri de a comunica, în funcție de mesajele ce trebuiesc 
trimise și relevanța lor într-un API public. 

În interiorul microserviciilor, de multe ori vrem ca atunci când se modifică o 
entitate, să fie reflectate modificările și în celelalte microservicii. Un exemplu, în cadrul 
acestui proiect, poate fi în momenul modificării unui utilizator, vrem să ii modificăm și 
entitatea abstractă asociată lui, care la rândul ei va declanșa un alt eveniment ce îi va re-
evalua tokenii de permisiuni. Astfel, există încă o modalitate de comunicare în 
microservicii, una foarte similară cu publish-subscribe, având multe similarități. Avem 
posibilitatea de a utiliza mecanisme de declanșare de evenimente, pe diferite topice, 
acestea fiind ascultate, în interiorul microserviciului, dar în (posibile) alte locații, iar în 
contextul acestora sunt făcute conexiuni la alte microservicii și transmise datele mai 
departe. 

Pe lângă servicii REST și serverul RabbitMQ, mai avem un server de Solr. Solr 
este bazat pe biblioteca Lucene de la Apache, folosită pentru căutare în documente. Solr 
permite căutarea textului din document într-un timp foarte scurt, indexarea fișierelor și a 
conținutului se face aproape în timp real și este foarte scalabil și aduce o toleranță 
considerabilă la erori. Solr va fi folosit pentru a căuta foarte rapid prin log-ul chat-urilor, 
chiar dacă acesta va fi de dimensiuni considerabile. La fel, vom putea căuta utilizatori sau 
alte date ce vor fi publice.  

Nu în ultimul rând, mai există un server de integrare continuă și livrare și un 
server de inspecție a codului și de analiză a calității. Aceste două componente vor fi doar 
menționate în acest capitol, urmând să fie descrie mai în detaliu în următorul. 
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Figura 5.1 – Diagramă arhitecturală a sistemului 
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5.2. Elemente de implementare 
În subcapitolele ce urmează, ne vom uita la fiecare microserviciu în parte, ca o 

unitate izolată, și o vom descrie în detaliu, vom exemplifica procesele din interior, 
maparea framework-ului, și de asemenea, vom mai preciza conexiunile inter-servicii 
prezente și consecințe ale acestora. 

5.2.1. Poseidon 
Poseidon este un microserviciu REST ce se ocupă de gestionarea utilizatorilor. 

Astfel, în intermediul acestui microserviciu vom găsi modelul utilizatorului și 
comportamentul utilizatorilor. Acesta comunică cu Zeus, Hades și Athena prin ambele 
metode de comunicare menționate în 5.1. Aici vom găsi un serviciu de semnalare intern – 
prin declanșare de evenimente, ce sunt ascultate, și procesate în celelalte microservicii. 

În figura 5.2 este prezentat modelul utilizatorului. 
 

 
 
După cum se observă, utilizatorul nu este atât de complicat, în această 

reprezentare, dar, curpinde suficiente detalii pertinente. Această vedere este una relativ 
abstractă, facilități din GORM oferind în mod automat un id și o versiune. 

Figura 5.2 – Reprezentarea modelului în Poseidon 
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Astfel, un utilizator este descris de un nume de utilizator, un hash al parolei sale, 
un email, un nume de afișat, și setări personale, fie ele date fie chestiuni de ascundere sau 
afișare a acestora. Mai departe, datele personale cuprind numele utilizatorului, 
prenumele, diferitele titluri ce poate sau nu să le aibă, adresa curentă, orașul, țara și data 
nașterii. Aceste date se pot afișa sau ascunde la alegerea fiecărui utilizator, grație setărilor 
de protejare a datelor puse la dispoziție. 

Validarea acestor câmpuri se face într-un mod relativ ușor – o altă facilitate a 
GORM-ului, bazată pe Spring Validator. Este posibil să trecem constrângerile într-un 
limbaj specific de domeniu, deci în Groovy, într-un closure. Un closure este doar o 
funcție anonimă, mecanismele din spatele validării verificând conținutul acesteia și 
rulându-l. 

Cum Grails operează sub umbrela MVC-ului, și având acoperit modelul, iar 
vederile nefiind cruciale pentru Poseidon, rămâne de discutat despre logica din spate, 
structurarea sa și expunerea API-ului. 

În primul rând, folosim un layer de servicii pentru a rezolva toate operațiile, 
lăsând controller-ul să fie responsabil doar de generarea unui răspuns adecvat cererii. 
Serviciul are momentan, în mare parte operații CRUD, însă cu diferite particularități, ce 
merită discutate. În primul rând, parametrii găsiți aparțin unor clase de comandă.  

Aceste clase sunt convenția în Grails pentru mecanisme de salvare sau 
reactualizare a modelului. Acestea sunt clase obișnuite, numele lor fiind doar o convenție. 
În schimb, această convenție aduce și unele sfaturi de implementare a acestor clase. Ele 
vor avea adnotarea de „validabil” trecută deasupra, pentru a semnala GORM-ului, că 
aceste clase vor avea aceleași metaproprietăți precum modelele din aplicație. Acest fapt 
determină posibilitatea de a trece aceleași tipuri de constrângeri ca în modele (sau 
importarea acestora) și utilizarea de validatoare proprii. Aceste validatoare proprii sunt 
mecanisme foarte puternice, având posibilitatea de a scrie cod Groovy/Java ce să 
determine validitatea unui câmp. 

Cum un utilizator are mai multe date, se vor utiliza mai multe tipuri de comenzi 
pentru actualizarea acestuia, unificate printr-o trăsătură Groovy. De exemplu, avem o 
comandă de actualizarea a parolei unui utilizator, una de actualizare a datelor personale și 
una de actualizare a setărilor de confidențialitate. Comanda de actualizat parola 
utilizatorului necesită puțin mai mult interes, nesalvând parola utilizatorului ca text, ci 
aplicând un algoritm de hashing adaptiv pentru a proteja siguranța utilizatorului. 
Algoritmul se numește bcrypt, și este bazat pe cifrul Blowfish. Acesta este recunoscut 
pentru siguranța ce o aduce și după faza de setare a cheii, foarte costisitoare. 

O altă trăsătură a acestor servicii, este declanșarea evenimentelor interne, la 
aplicarea unor factori externi. De exemplu, dacă dorim să creăm un utilizator, după 
persistare, este declanșat un eveniment sincron, pe o topică definită, ce va transporta 
utilizatorul într-un alt serviciu, în care ascultăm evenimente pe acea topică. Aici, vom 
iniția comunicarea cu serviciul REST Hades, și îi vom cere să adauge o entitate abstractă. 
În figura 5.3 putem vedea secvența de pași pe care sunt impinse datele.  
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Un alt scenariu ce merită prezentat este, verificarea permisiunilor utilizatorului. 

Utilizatorul dorește să facă ceva, de exemplu, să schimbe datele unui alt utilizator. La 
momentul încărcării, butonul de editare va fi vizibil doar persoanelor cărora le este 
permis. Această verificare se face prin luarea entității abstracte a utilizatorului curent și 
evaluarea comparativă a tokenilor lui de acces, cu cei necesari pentru modificarea unui alt 
utilizator. Dacă există cel puțin o corelare, atunci utilizatorul curent va vedea butonul și 
va putea să acceseze pagina de editare a unui alt utilizator, un caz general fiind vizibil în 
figura 5.4. 

 
 

Figura 5.3 – Diagramă de secvență pentru propagarea evenimentelor 

Figura 5.4 – Scenariul de evaluare a permisiunii unei 
persoane 
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 Baza de date aleasă a fost pe bază de grafuri, datorită posibilelor legături între 

utilizatori. Un sistem social poate fi implementat mult mai ușor datorită acestei decizii.  

5.2.2. Hades 
Hades este un microserviciu REST în care vom ține referințe abstractizate pentru 

toate tipurile de entități din sistem, în mod curent. Această abordare pune bazele unui 
principiu bun de dezvoltare, având posibilitatea de a abstractiza tratarea mai multor tipuri 
de entități. Tot aici găsim și tokenii de acces specifici fiecărei entități abstracte. Acești 
tokeni sunt utilizați pentru a determina dacă o entitate are acces la alta. Entitățile 
abstracte având legătură cu restul entităților din aplicație, rămâne de zis că Hades 
comunică, direct sau indirect, cu fiecare aplicație din suită. 

În figura 5.5 este prezentat modelul unei entități abstracte și tokenii de acces. 
 

 
La fel ca și în cazul utilizatorilor, id-urile și versiunile sunt puse automat de 

GORM, aceasta fiind mai degrabă o vedere mai pragmatică a structurii entităților. 
Începând cu entitatea abstractă, ea va ține o referință la id-ul modelului asociat dar 

și tipul acestui model. Tipul este o enumerație ce cuprinde modelele existente, dar doar 
cele cărora vrem să le asociem entități abstracte. De asemenea, acestea au un titlu, care 
poate fi diferit pentru fiecare entitate. Momentan acest titlu nu este folosit prea mult, iar o 
soluție mai bună este să avem o interfață ce are metode echivalente cu proprietățile 
acestor entități. Aceasta duce la posibilități vaste de extindere, un exemplu concret fiind 
utilizarea pozelor, într-o manieră unificată. În continuare, avem data la care a fost creată 
această entitate și data la care a fost ultima dată modificată. Aceste informații sunt utile în 
cazul în care sunt resurse pe care vrem să le monitorizăm, din punct de vedere al trecerii 
timpului. Din nou, GORM ne oferă ajutor aici, având anumite evenimente interne 
declanșate, aceste câmpuri fiind automat populate. 

Nu în ultimul rând, am lăsat tokenii de acces. Această lucrare propune o direcție 
diferită pentru tratarea permisiunilor utilizatorilor. Pentru o granularitate mai fină a 

Figura 5.5 – Reprezentarea modelului în Hades 
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accesului, se utilizează o metodă bazată pe tokeni. Un token este o entitate cu un tip de 
activitate – o altă enumerație, cu definiții de genul „este public”, „este utilizator” sau 
altele, o entitate abstractă afectată, sau a cui aparține, și o entitate abstractă asociată. Cea 
de-a doua nu este necesară mereu. Pentru o vizualizare mai frumoasă, avem și un câmp 
numit expresie, ce ar trebui să construiască un șir de caractere cu detaliile token-ului. 

Pentru a putea avea acces la o altă entitate, cel puțin unul din tokenii utilizatorului 
curent trebuie să aibă un echivalent în tokenii entității de accesat. 

 
Inițializarea acestor tokeni se face la pornirea microserviciului, și apoi, pe măsură 

ce sunt create sau actualizate sau chiar șterse, entități abstracte. Evenimentele din 
Poseidon, ce dictează modificarea entității abstracte asociate, au repercusiuni la nivel 
interior și în Hades. Metodele respective, apelate, din Poseidon, au și ele declanșatoare de 
evenimente pe topice, de exemplu la crearea unei entități abstracte. Aceste declanșatoare 
sunt ascultate în interiorul aplicației, iar consecințele lor sunt reprezentate de actualizarea 
tokenilor asociați entității, pentru ca apoi, mecanismul de evaluare să aibă datele cele mai 
recente, și cel mai important, corecte. În figura următoare, continuăm seria de acțiuni din 
figura 5.3, arătând ce se întâmplă după crearea entității abstracte. 

 
 

Figura 5.6 – Matching-ul între tokenii a două entități 
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Baza de date aleasă pentru acest microserviciu este una relațională, din cauza 
naturii relaționale a datelor. 

5.2.3. Zeus 
Zeus este un microserviciu REST utilizat pentru evaluarea tokenilor de acces și 

pentru stabilirea permisiunilor unui utilizator. Acesta va trebui să comunice cel puțin cu 
Hades, pentru a lua informațiile necesare de la entități, dar apoi pentru evaluare, va avea 
nevoie să comunice cu fiecare sistem, pentu a determina drepturile utilizatorului. 

Acesta este lipsit de modele propriu-zise, păstrând doar sub formă de cheie-
valoare, dacă o entitate are acces sau nu la alta, acest lucru fiind prezentat în figura 5.8. 
Astfel, în cazul în care există cereri repetate pentru entități identice, putem trece direct 
valoarea stocată. Și aici există un risc – este posibil ca după un timp, aceste valori să nu 
fie actuale, vreuna din entități să fi suferit vreo modificare, ce la rândul său i-au modificat 
tokenii de acces. Astfel, exemplul prezentat anterior poate fi continuat, comunicând din 
Hades în Zeus, pentru a găsi intrări ce cuprind cel puțina una din entități, pentru a le 
șterge (fig. 5.9). 

Figura 5.7 – Diagramă de secvență pentru actualizarea tokenilor unei entități 

Figura 5.8 – Pseudo-model în Zeus 



Capitolul 5 

47 
 

Desigur, după un anumite timp, aceste intrări vor fi prea multe, o soluție fiind 
rularea unui eveniment asincron, la un interval precis, specificat, în mod regulat, cu 
scopul de a șterge intrările neutilizate sau chiar invalide (fig. 5.10). 

 
 
 
 
 
  

Acesta va comunica și cu Poseidon, pentru a furniza un răspuns cu privire la 
cererea utilizatorului. Acesta îi va putea răspunde și Athenei, în cazul în care vom avea 
de afișat anumite componente în funcție de permisiunile fiecărui utilizator. În următoarea 
figură va fi prezentată comunicarea dintre cele trei microservicii cu omologi olimpieni, și 
mesajele necesare pentru a returna evaluarea permisiunii entității. 

 

Figura 5.9 – Diagramă de secvență pentru evaluarea tokenilor 

Figura 5.10 – Reprezentarea evenimentului programat 
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5.2.4. Hermes 
Hermes este un microserviciu REST utilizat pentru gestionarea mesajelor și a 

aspectelor legate de comunicare între utilizatori, în contextul aplicației. Acesta comunică 
în principal cu Hades pentru operații de mapare mesajelor la entități abstracte. 

În figura 5.12 este prezentat modelul mesajelor, a istoricului unui canal și a unui 
canal propriu-zis. 

Figura 5.12 – Reprezentarea abstractă a modelului în Hermes 

Figura 5.11 – Comunicarea între Poseidon, Zeus și Hades 
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După cum se poate vedea, un mesaj nu este foarte complicat, și nici nu ar trebui să 
fie. Acesta are conținut, o entitate ce-l trimite și una ce-l primește. În plus, avem un mesaj 
aparține unui canal. Un log de mesaje conține mai multe mesaje, și el aparține unui canal. 

Canalul este entitatea sub a cărui acoperiș are loc comunicarea. Are un rol de a 
delimita cine vede mesajele și cine poate să trimită într-un canal. Acesta are un nume, o 
descriere, un istoric de mesaje, mai mulți membri și administratori – sau moderatori în 
acest caz. Acestea vor fi entitățile la care vor fi înregistrați utilizatori pentru a putea 
vorbi. 

Acest microserviciu va comunica cu Hades pentru a salva entitățile abstracte 
asociate acestor entități, iar pentru a căuta rapid între log-urile de mesaje, va fi folosită 
căutarea prin Apache Solr. Practic pe lângă reprezentarea entităților precum documente 
Solr, trebuie adăugate și mecanisme de interogare a acestora, pe serverul Solr.  

 

5.2.5. Athena 
Athena este ultimul microserviciu din suită, iar scopul ei este de a comunica cu 

celelalte servicii pentru a oferi datele utilizatorului, prin intermediul interfeței grafice. De 
asemenea, ea deține componenta de apelare video sau audio. 

În figura 5.14 este prezentată comunicarea între Athena și celelalte aplicații, și 
unele situații/scenarii posibile. 

În acest microserviciu se află toate plugin-urile necesare comunicării cu celelalte 
microservicii, securizarea aplicației (prin intermediul Spring Security), utilizarea 
websocket-urilor, formatarea textului și altele, astfel, s-ar putea spune că ea stă în centrul 
panteonului olimpian creat. 

Athena reușește să ofere capabilități video grație software development kit-ului de 
la PubNub pentru semnalare. Astfel, se reduce complexitatea aplicației, printr-un API 
flexibil și intuitiv, ce prin metodele expuse, și stilul general, face o analogie foarte bună 
cu apelurile telefonice. 

Deasemenea, se folosește comunicare de tip publish-subscribe, folosind 
WebSocket-uri, pentru a realiza comunicarea în timp real prin text. 

 
 
 
 

Figura 5.13 – Preluarea interogării de către Solr și returnarea entităților 
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5.2.6. Concluzii 
Alegerea microserviciilor ca stil arhitectural fundamental a fost o alegere bună. 

Sistemul se poate extinde destul de ușor, mecansimele de comunicare fiind ușor de 
implementat.Același ușurință se aplică și la modificarea sistemului.   

Alegerea numelor microserviciilor este intenționată. Se pot face corelări între 
trăsături ale microserviciului și trăsături ale zeului referențiat (ex. Hermes, mesagerul 
zeilor greci, cunoscut ca fiind cel mai rapid dintre aceștia).  

Persistența poliglot oferă multe avantaje, precum stocarea datelor în funcție de 
caracteristicile lor specifice, astfel oferind o creștere de performanță, dar și de flexibilitate 
în extinderea modelului curent. De exemplu, componenta socială din Poseidon poate fi 
extinsă, având un model pentru prieteni și sugestii de prieteni, bazate pe prietenii curenți. 

Ca un dezavantaj al acestei abordări per total, se poate menționa complexitatea 
necesară construirii sistemului, dar și cunoștințele necesare, destul de mari, pentru a reuși 
unificarea multiplelor tehnologii, pentru un scop bine-definit. 

Utilizarea comunicării prin servicii REST dar și prin cozi sau schimburi AMQP 
prezintă avantaje considerabile prin interschimbarea tipurilor apelurilor. De exemplu, nu 
toate operațiile trebuiesc să fie expuse în API; unele, poate cu caracter distructiv, sau ce 
prezintă potențiale vulnerabilități sunt mai bine transmise prin serverul RabbitMQ, 
operând ca și o linie secundară de comunicare. 

Figura 5.14 – Comunicarea între Athena, Poseidon și Hades cu posibile scenarii 
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Căutarea prin Lucene este foarte importantă dacă avem un set de date uriaș, toate 
implementările (Solr, Elasticsearch) oferind căutare în datele respective în timp aproape 
real. Cu toate că istoricele de chat nu vor ajunge la astfel de dimensiuni gigantice într-un 
timp scurt, căutarea este tot foarte rapidă, în funcție de indexare, iar timpul aproape real 
contribuie la o experiență mai bună a utilizatorilor. 

Momentan, există foarte multe librării care oferă suport pentru semnalare 
WebRTC, oferind un API mai ușor de utilizat, lăsând loc pentru eventuale dezvoltări 
ulterioare. Cum, în spate, se află o arhitectură peer-to-peer, și streaming-ul de date nu este 
limitat doar la clipuri video, audio sau text, este posibil, în teorie să construim și un client 
de streaming de torrent-uri. 
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Capitolul 6.  

6.1. Teste și monitorizare 
Fiecare microserviciu are teste de integrare și unitate. Acestea doresc să determine 

funcționalitatea atât a fiecărei componente, a fiecărei aplicații, dar și a aplicației ca un 
întreg. De asemenea, fiecare aplicație vine cu o instanță de Java Melody, utilizată pentru 
a monitoriza aplicația, din punct de vedere al resurselor consumate, și a eficienței sale. În 
figurile următoare vor fi prezentate diagramele de monitorizare de la servicii, dar și 
rezultate ale testelor. Testele realizate verifică funcționalitatea fiecărei componente și 
monitorizarea indică resursele necesare. În cadrul anexei vor fi adăugate scripturile 
necesare rulării pe un server de integrare continuă. 

Figura 6.1 – Java Melody, monitorizare Poseidon 
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6.2. Integrare și analiză continuă 
Faza de testare este crucială în demonstrarea funcționalității unui produs, iar 

suitele de teste sunt un prim candidat pentru aceasta. Însă, pe măsură ce sistemul devine 
mai mare, sau există mai multe servicii, trebuie adoptate soluții pentru a aduce un grad 
mai mare în automatizarea testării. 

În plus, nu este de ajuns doar să testăm aplicația, și să o monitorizăm. Trebuie, de 
asemenea, să verificăm tot timpul calitatea codului scris, și aici intervin utilitarele de 
inspecție a codului. În continuare vom discuta atât despre servere de integrare continuă 
dar și despre servere de inspecție a codului. 

6.2.1. Server de integrare continuă 
Rolul unui server de integrare continuă, precum Travis sau TeamCity sau oricare 

altul este de a verifica dacă o instanță a sistemului proiectat și implementat trece de 
cerințele de validare impuse (fig. 6.2). Operațiunea de asamblare, construire și testare a 
aplicației rulează într-un alt context, aceste sisteme oferindu-ne acces la resurse virtuale 
pentru efectuarea acestor operații. 

În principiu, acest serviciu oferit de aceste servere este cel mai bine folosit alături 
de aplicații ce folosesc sisteme de versionare (Git, SVN) și sisteme de deployment, fie ele 
personale, fie externe (Heroku, DigitalOcean etc.) Aceste sisteme, și serviciile oferite de 
ele pot fi interconectate, astfel, un scenariu comun este: 

• Ascultarea evenimentelor de pe serverul de versionare a conținutului 
• Dacă branch-ul legat de sistemul de integrare continuă este modificat, 

rulează scriptul de inițializare 
• Acest script se poate referi, la construirea și testarea aplicației 
• Dacă testele trec, transmite un eveniment sistemului de deployment, care 

deasemenea este legat la același branch, și ascultă evenimente  
• La recepția evenimentului, sistemul de deployment începe operația de 

livrare a versiunii sistemului regăsit în branch-ul legat. 
Aceste sisteme pot aduce un beneficiu mare prin automatizarea procesului de 

testare și deployment a unui sistem, iar în cazul sistemelor bazate pe microservicii acesta 
devine un utilitar indispensabil. 
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6.2.2. Server de inspecție a codului 
Rolul unui server de inspecție și analiză a codului unui sistem, precum 

SonarQube, este de a verifica dacă baza de cod a sistemului respectă normele de calitate 
impuse de dezvoltatori, de compania respectivă sau posibil de către clienți (fig. 6.3). 

Există profiluri, cu norme de calitate prestabilite (acestea pot fi alterate ulterior) 
pentru fiecare tip de aplicație. Acestea sunt reguli defapt, cu priorități, iar la încălcarea 
uneia, aceasta se va trece într-o listă, alături de fișierul și linia sau liniile unde are loc 
încălcarea.  

În funcție de strictețea profilului prestabilit sau creat, una sau mai multe probleme 
pot însemna că sistemul nu trece de standardul de calitate asigurat de persoană sau 
companie. Astfel, acesta este un utilitar bun de avut pentru păstrarea codului cât se poate 
de curat, în cazul în care aplicația crește sau lucrează mai multe persoane pe ea în același 
timp. De asemenea, acest pas, de analiză și inspecție a codului, poate fi integrat în 
scriptul de inițializare menționat în subcapitolul anterior, pentru o completare a 
scenariului – înainte de rularea testelor, se va verifica dacă serviciul trece de controlul de 
calitate, și dacă răspunsul este afirmativ, atunci se va continua cu rularea testelor și restul 

Figura 6.2 – Privire asupra fiecărui proiect și starea testelor 
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pașilor din scenariu, iar dacă nu, se va anunța că instanța specifică a sistemului nu a reușit 
să treacă de faza de analiză a codului. 

6.3. Concluzii 
Prin testarea aplicației, s-a demonstrat că aceasta este funcțională. Numărul 

testelor trebuie să crească o dată cu numărul de funcționalități, dar și cu numărul de 
defecțiuni rezolvate. O altă cerință a testelor este să acopere cel puțin 70% din cod, dar în 
practică, în general, numerele sunt mai mari, mereu tinzându-se spre 100%. 

Este important să avem diferite ajutoare pentru analizarea, testarea și livrarea unui 
sistem. Împreună pot face procesul de deployment mult mai ușor, în cazul 
microserviciilor, având scripturi care iau toate microserviciile și aplică suitele de operații 
pe ele, într-o anumită ordine. Cel mai important avantaj este asigurarea unui sistem de 
calitate. 
 

 

Figura 6.3 – SonarQube, reguli aplicate pe proiect și prioritatea lor 
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Capitolul 7. Manual de Instalare si Utilizare 

7.1. Resurse software și hardware 
Costul rulării unui microserviciu este destul de redus, însă costul rulării tuturor 

crește. În tabelul de mai jos, sunt specificate resursele estimate, minim necesare, rulării 
tuturor serviciilor. 

 
Tabel 7.1 – Cerințe resurse 

 Cerințe resurse 

Cerințe minime Cerințe recomandate 

Hardware CPU Procesor Dual-core 2Ghz Orice procesor Quad-
core sau mai bun 

RAM 4 GB 8 GB 

OS Orice OS compatibil cu browsere moderne 

Microfon Orice microfon compatibil 

Webcam Orice webcam compatibil 

Software Browser IE10, Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera 

Development Kit JDK 1.8, Grails SDK 2.5.4 

Automatizare build Gradle 2.X 

Servere Bază de date MySQL, Redis, Mongo, Neo4J 

Căutare Solr6 

Inspecție cod SonarQube 5.X 

 Mesaje RabbitMQ 

7.2. Instalare și utilizare 
 

Sistemul poate fi rulat atât în mod dezvoltare cât și în mod producție, diferența 
fiind performanța sistemului și nivelul de logging, mediul dezvoltare fiind potrivit pentru 
a observa comportamentul sistemului, a-l monitoriza și a-l ajusta în concordanță cu 
nevoile proprii.Mediul de producție semnifică un mediu live, unde am pune sistemul dacă 
am vrea să îl facem public. 

 
Pentru a instala sistemul în mod dezvoltare, avem nevoie de să avem preinstalat 

java development kit-ul, preferabil versiunea 1.8, Gradle, și SDK-ul de la Grails, 
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versiunea 2.5.4. Următoarele comenzi trebuiesc rulate pentru fiecare microserviciu, în 
directoarele lor corespunzătoare: 

 
./gradlew clean build 
./grails clean 
./grails run-app {port} 
 
Numărul portului este opțional, iar dacă nu se specifică va fi folosit cel implicit al 

microserviciului. Aceste comenzi sunt pentru sistemele bazate pe Linux, iar pentru 
Windows comenzile sunt aceleași, cu excepția caracterelor inițiale, precedând numele 
fișierelor, Gradle și Grails având atât script-uri shell cât și fișiere .bat. 

Pentru a a seta celelalte servere (RabbitMQ, Sonar, Solr) se recomandă utilizarea 
ghidurilor introductive fiecărui serviciu. 

Pentru a rula în mod producție, ajunge să construim WAR-urile sau JAR-urile, în 
funcție de preferințe și copierea lor într-un container (ex. Tomcat). 
 Aplicația oferind mesagerie prin text, audio și video, și având cu siguranță 
experiență cu alte platforme, în figura următoare va fi demonstrat cum se poate face un 
apel video. Este de menționat că stilul paginii poate să aibă modificări până la varianta 
stabilă. Când celelalte microservicii sunt dezactivate, serviciu Athena oferă un simplu 
videochat, unde o persoană își poate trece numele, se înregistrează și trece numele unui 
alt utilizator temporar, care mai apoi, poate fi sunat. 

 

Figura 7.1 – Interfață grafică SmartConnect 
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Capitolul 8. Concluzii 

8.1. Contribuții personale 
Printre contribuțiile personale pot enumera alegerea arhitecturii soluției, 

microserviciile fiind o abordare ce aduc multe beneficii în dezvoltarea unui sistem 
software. De asemenea, utilizarea atât a comunicării prin API-uri REST dar și prin 
AMQP a fost o decizie bazată pe principiile de dezvoltare discutate într-un capitol 
anterior. Nu în ultimul rând, utilizarea unui amalgam de tehnologii, de la Solr la Sonar și 
websocket-uri și WebRTC, dar și aducerea lor la o serie de aplicații funcționale este de 
asemenea o realizare. 

Astfel au fost puse bazele unui sistem, ce, dacă este întreținut și susținut de 
stakeholderi, poate să ajungă chiar competitiv, pe piață, cu sistemele menționate la 
subcapitolul „Sisteme similare”. 

8.2. Rezultate obținute și avantajele soluției 
În urma dezvoltării și a testării, s-a obținut un sistem  stabil, capabil să respecte 

cerințele impuse, și mai mult, să ofere posibilități uriașe de extindere. Acesta este defapt 
și unul din avantajele soluției – posibilitatea de a extinde în moduri nenumărate. Pentru 
orice extensie majoră de funcționalități, trebuie scris doar un alt microserviciu, care se va 
conecta la prezentul panteon. 

Abordarea orientată pe microservicii a fost o decizie importantă ce a decis cursul 
dezvoltării acestui sistem, alergând împotriva curentului dat de majoritatea IDE-urilor, și 
anume, acela de a dezvolta, în principiu, aplicații monolitice. Microserviciile permit 
scalarea individuală a fiecărui microserviciu, pe oricare din cele trei axe. Această 
caracteristică nu este vizibilă pentru multe din aplicațiile similare, prezente pe piață. 

Utilizarea framework-ului Grails ca bază pentru microservicii, a permis utilizării 
mecanismului de comunicare între microservicii în mod facil, având plugin-uri pentru 
crearea unui client REST dar și pentru utilizarea RabbitMQ-ului. Un alt avantaj îl 
constituie utilizarea multiplelor canale de comunicare inter-aplicații, fiecare având cazuri 
de utilizare specifice. 

Persistența poliglot este un concept despre care vom auzi tot mai mult în viitor. 
Acesta ne permite să stocăm datele primite în modul în care noi considerăm a fi cel mai 
potrivit. Dealtfel, deja, multe companii mari încep să treacă de la standardul bazelor de 
date doar relaționale, oferind varietate și performanță sporită. 

Utilizarea socket-urilor pentru semnalare și a WebRTC-ului reprezintă un pas 
înainte pentru aplicațiile de comunicare în timp real, fie ele de live-streaming fie de chat, 
prin algoritmii utilizați pentru comprimarea audio și video, ce aduc o calitate înaltă 
comunicării, atât timp cât mecanismele de achiziție a datelor permit asta.  

8.3. Dezvoltări ulterioare 
Pentru acest sistem, există o mulțime de dezvoltări ulterioare. Una ar putea fi 

tranformarea sa într-un sistem poliglot, unde fiecare microserviciu, pe lângă că are o bază 
de date specifică nevoilor sale, va fi scris într-un limbaj diferit, sau folosind un 
framework diferit, pentru a profita de diferitele abilități ale limbajului sau ale framework-
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ului. Într-adevăr este introdusă o complexitate, din nou, dar, cum s-a văzut în cazul 
microserviciilor, în cazul persistenței poliglot, ba mai mult, chiar și în cazul principiilor 
de programare – costul adăugării unei complexități inițiale nu se compară cu ce beneficii 
poate aduce pe termen lung. 

O altă funcționalitate va fi posibilitatea manipulării fișierelor, trimiteri de fișiere, 
editare, ștergere, folosind servicii precum Google Docs. De altfel și adăugarea sprijinului 
pentru partajarea ecranului trebuie luată în considerare. 

Nu în ultimul rând, o altă idee poate fi un meniu de configurare inițială a 
serverului, în care putem alege grupul țintă ce îl va folosi, având posibilitatea de a opri 
sau porni anumite funcționalități. 

WebRTC broadcasting ar fi cea mai interesantă funcționalitate de implementat, 
doar datorită implicațiilor ce le aduce. O persoană poate să trimită un flux de date mai 
multor persoane, aceastea fiind fie pasive, fie active, cele active având șansa de a 
interacționa cu conținutul și creatorul conținutului, în timp real. 
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Anexa 2 – Glosar 

 
 
1. Glosar termeni 
 
Termen Descriere 

API Application Programming Interface 

REST Representational State Transfer 

Neo4j Server de baze de date pe grafuri 

SQL Structured Query Language 

MySQL Server de baze de date relaționale 

NoSQL NonSQL/Not Only SQL 

Mongo Server de baze de date document (NoSQL) 

Redis Server NoSQL, de tip cheie-valoare 

RabbitMQ Message oriented middleware, message broker 

AMQP Advanced Messaging Queue Protocol 

Solr Motor de căutare bazat pe Lucene 

SonarQube Platformă de gestiune a calității unui sistem 

CI Continuous Integration 

Travis Server de integrare continuă 

SDK Software Development Kit 

JDK Java Development Kit 

JVM Java Virtual Machine 

MVC Model View Controller 
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Anexa 3 – Script-uri și utilitare 

 
1. Script inițializare build-uri Travis 
 
Acest script se va adăuga în contextul unui proiect Grails, la baza acestuia, într-un 

fișier numit „.travis.yml”. 
 
language: groovy 
jdk: 

- oraclejdk8 
sudo: required 
branches: 
 only: 

- master 
before_install: 

- „echo $JAVA_OPTS” 
- „export JAVA_OPTS=-Xmx512m” 
- curl –s http://get.sdkman.io | bash 
- echo sdkman_auto_answer=true > ~/.sdkman/etc/config 
- source „/home/travis/.sdkman/bin/sdkman-init.sh” 
- sdk install grails 2.5.4 

 
 
 

2. Proprietăți SonarQube 
 

Pentru configurarea proiectelor, cu scopul de a le putea rula inspecția codului 
prin SonarQube, este necesar să avem un fișier cu proprietăți, și anume 
„sonar.properties” în care vom descrie detaliile proiectului. Acestea trebuie coincidă 
cu proiectul creat în interfața grafică SonarQube. 

 
sonar.projectKey=project.poseidon 
sonar.projectName=Poseidon 
sonar.projectVersion=1.0 
sonar.sources=src/groovy,grails-app/services,grails-

app/controllers,grails-app/domain,grails-app/utils,test/unit 
sonar.language=grvy 
sonar.sourceEncoding=UTF-8 
sonar.groovy.cobertura.reportPath=target/test-

reports/cobertura/coverage.xml 

http://get.sdkman.io/
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