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Capitolul 1. Introducere 

Scopul acestui proiect este de a construi un sistem software capabil să analizeze în 

timp real conținutul, cu caracter terorist, pe rețeaua de socializare numită Twitter. 

Datele procesate vor fi apoi afișate prin intermediul unor grafice pentru 

vizualizarea lor într-un mod cât mai intuitiv și ușor de înțeles pentru utilizator. 

 

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,  s-a ajuns la partajarea clipurilor video, imaginilor, și mesajelor în timp real, între 

mii de persoane, sau în multe cazuri, chiar și mai multe. 

Odată cu apariția Internetului și a rețelelor de socializare, modalitatea de 

comunicare dintre oameni s-a schimbat, aducând în prim-plan comunicarea în mediul 

digital. Împărtășirea informațiilor cu ceilalți, a devenit mult mai ușoară, necesitând doar 

câteva click-uri. Rețele de socializare precum  Facebook, Twitter, Linkedin, MySpace 

etc. pun la dispoziție diverse funcționalități în acest context, permițând partajarea de 

informații unui număr mare de persoane. 

În viața modernă, rețelele sociale capătă un rol important și în modul în care se 

organizează societatea ca răspuns la anumiți stimuli deoarece fiecare persoană poate 

comunica cu oricare altă persoană, fie ea străină sau nu, în ciuda eforturilor de stopare a 

acestui lucru din partea anumitor persoane, grupuri de interes, instituții guvernamentale 

sau private.  

Exemple de evenimente[1] ce au fost influențate de comunicarea de pe rețelele 

sociale sunt protestele din Egipt care au dus la demisia președintelui statului, revoltele din 

Tunisia, protestele publice și mișcarea cetățenilor din Germania împotriva proiectului de 

cale ferată "Stuttgart 21". Acestea sunt doar câteva exemple ce au dus la un rezultat care, 

în mod normal, nu ar fi fost posibil. Ceea ce este într-adevar important de specificat este 

că un număr mare de oameni pot utiliza astfel de platforme pentru a convoca publicul la 

diverse întruniri sau demonstrații. 

Această libertate de comunicare oferită de rețelele de socializare nu avea cum să 

treacă neobservată de celulele teroriste. Gabriel Weimann de la Universitatea Haifa a 

realizat un studiu[2] în urma căruia a demonstrat că aproape  90% din terorismul 

organizat pe Internet se desfășoară prin social media. Potrivit lui Weimann, celule 

teroriste folosesc Facebook, Twitter și Youtube pentru a răspândi mesaje, recruta 

membrii și aduna informații. De asemenea Departamentul pentru Securitatea Cibernetică 

din USA a publicat un articol[1] intitulat ”ISIS in America: From Retweets to Raqqa” , 

prin care afirma că peste 300 de americani afiliați cu celula teroristă ISIS sunt utilizatori 

activi pe Twitter. 

Urmărirea unor asemenea persoane, în special pe Twitter, deoarece în contextul 

acestei rețele va acționa sistemul, reprezintă un lucru dificil datorat modalităților în care 

sunt transmise mesajele teroriste. Fiecare mesaj poate să conțină cuvinte care au un 

înțeles dublu, reprezentând interes doar pentru persoanele cărora le este adresat. O 

modalitate folosită de membrii celulelor teroriste este de a include în mesaj cuvinte cu un 
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caracter ascuns pentru utilizatorul obișnuit, și uneori, hashtag-uri și link-uri spre alte 

topici care dezvoltă mesajul curent. 

O metoda prin care se realizează analiza mesajelor o reprezintă așa-numita 

tehnică de data mining. Încă de când s-a trecut de la nivelul de concept, a fost folosită pe 

scară largă în obținerea de metadate (date despre date). 

Extragerea de cunoștințe din date, în engleză data mining, este un proces 

de analiză a unor cantități mari de date și de extragere a informațiilor relevante din 

acestea folosind diverse metode. 

Instituții guvernamentale precum NSA, FBI sau CIA au adoptat această tehnică 

pentru a încerca extragerea de date relevante despre celulele teroriste. Acest proces este 

unul complex deoarece accesul la unele informații de pe Twitter, prin intermediul API-

ului, este restricționat, și îngreunează procesul de căutare.  

Această problemă va fi însă soluționată, după cum a afirmat șeful departamentului 

de securitate cibernetică de la FBI, care a susținut public, că o viitoare colaborare cu 

Twitter este foarte probabilă. [3] 

1.2. Structură 

În capitolul următor, vor fi discutate obiectivele proiectului, care vor conduce la 

dezvoltarea acestui sistem.  

În cel de-al treilea capitol se va discuta despre conceptul de cloud computing, 

infrastructura cloud, arhitectura monolitică clasică și arhitectura tradițională three-tier. 

Vor fi menționate avantajele și dezvantajele fiecărui stil architectural, culminând cu o 

comparație între cele trei stiluri și motivații pentru folosirea arhitecturii alese. Mai apoi, 

se va vorbi despre modalitatea de analiză în timp real, structura topologiei de noduri de 

procesare și modul în care fiecare nod se execută independent de celelalte. Finalul 

capitolului este marcat de o comparație a sistemului propus, cu sisteme similare.  

În capitolul patru, sunt prezentate cerințele sistemului – cele funcționale și non-

funcționale. După aceste cerințe, vor fi prezentate diagramele use-case și diagramele de 

secvență. La finalul capitolului este descrisă stiva de tehnologii, framework-urile și 

serviciile din cloud folosite.  

În capitolul cu numărul cinci, este prezentată descrierea detaliată a implementării 

sistemului, schema arhitecturală, modul în care tehnologiile alese se mapează pe 

componentele sistemului precum și comunicarea dintre acestea.  

Capitolul șase va prezenta testarea făcută asupra sistemului și importanța utilizării 

instrumentelor de monitorizare pentru îmbunătățirea continuă a performanțelor.  

În cel de-al șaptelea capitol se va discuta despre instalarea și rularea sistemului, 

iar în ultimul capitol vor fi prezentate concluzii și idei pentru dezvoltări ulterioare. 
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Capitolul 2. Obiectivele Proiectului 

Obiectivul principal al proiectului este construirea unui sistem bazat pe conceptul 

de data mining, capabil să analizeze în timp real mesaje (tweets) provenite de pe rețeaua 

de socializare numită Twitter. Următorul pas îl reprezintă determinarea potențialilor 

utilizatori care prezintă profilul unui terorist. Sistemul trebuie să fie flexibil, cerințele 

fiind mereu schimbătoare, și să ofere rapiditate în procesarea datelor. 

Dintre obiectivele secundare sunt amintite scalabilitatea, securitatea, care 

reprezintă un factor important în ceea ce privește accesul la datele procesate, și 

fiabilitatea. 

2.1. Specificarea problemei 

În paragraful următor sunt formulate problemele, pe cine afectează, soluțiile care 

pot fi luate în considerare și ce rezultate ar aduce acestea. 

Astfel, o problemă este reprezentată de procesarea în timp real a mesajelor de pe 

Twitter. Deoarece numărul de mesaje care sunt distribuite de utilizatori în fiecare 

moment, aproximativ 7,532 mesaje/secundă, este foarte mare și posibilitatea ca unele 

mesaje să nu reprezinte interes este, de asemenea mare, se impune alegerea unei metode 

cât mai optime de analizare a mesajelor. 

O soluție o reprezintă definirea, pentru început, a unei liste de cuvinte (keywords) 

folosite în mesajele teroriste. Homeland Security a publicat un articol[4] în care prezenta 

glosarul de cuvinte folosite în diverse categorii de infracțiuni, printre care și terorismul. 

Acest glosar a constituit resursa de bază pentru selectarea celor mai potrivite cuvinte și 

construirea, mai departe, a listei de keyword-uri. 

Următorul pas îl reprezintă împărțirea listei în subliste de cuvinte. Pentru fiecare 

sublistă se va defini un nod de procesare, al cărui rol îl reprezintă doar analizarea acelui 

set de cuvinte. Decizia de a împărți lista în subliste și de a aloca un nod de procesare 

pentru fiecare sublistă oferă un avantaj din punct de vedere al vitezei de analiză și a 

cantității de date mai mare care este procesată. 

 

 

2.2. Poziționarea produsului 

Aplicația propune analiza conținutului cu caracter terorist pe Twitter, în timp real, 

și garantează performanțe de nivel superior, securitatea datelor și latență scăzută la 

accesul lor, oriunde în lume.  

De asemenea, permite funcționalități precum vizualizarea unor categorii de 

statistici pe baza datelor procesate și vizualizarea zonelor de pe glob cu cele mai multe 

mesaje periculoase.  

În tabelul 2.1 sunt prezentate unele aspecte legate de poziționarea produsului cum 

ar fi scopul, căror categorii de utilizatori se adresează sau avantajele pe care le pune la 

dispoziție. 
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Tabel 2.1 – Poziționarea produsului 

 

 

 

2.3. Stakeholder-i și descrierea utilizatorilor 

Pentru a oferi un produs ce îndeplinește efectiv nevoile reale ale stakeholder-ilor, 

este necesară identificarea lor și descrierea setului de responsabilități atribuit fiecăruia. În 

tabelul de mai jos au fost prezentate în detaliu aceste chestiuni. 

 

Tabel 2.2 – Stakeholder-i 

 

 

 

Destinat Uz general, Instituții guvernamentale 

 

Ce doresc 
Analizarea în timp real a mesajelor de pe 

Twitter și crearea unor statistici 

Twixxle 
Sistem de analiză în timp real a 

conținutului cu caracter terorist pe Twitter 

Cu scopul de a 
A preveni potențialele atacuri teroriste 

puse la cale pe rețeaua de socializare Twitter 

 

Spre deosebire de 
Alte soluții, publice, sistemul oferă 

statistici pe mai multe criterii în timp real 

 

Acest produs 
Are avantajele scalabilității, creșterea 

flexibilității permițând integrarea cu diferite 

servicii precum și securitatea pe mai multe 

nivele 

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 

 

 

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 
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De asemenea este necesară identificarea utilizatorilor sistemului și trebuie 

asigurat că există o reprezentare pentru ei în comunitatea stakeholder-ilor. În tabelul de 

mai jos sunt prezentați toți utilizatorii sistemului și pentru fiecare este specificat ce 

responsabilități îi revin. 

 

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 

Obiectivul acestui capitol este prezentarea conceptelor din domeniul în care se 

poziționează tema acestui proiect. Vor fi prezentate concepte precum cloud, cloud 

computing, tipuri de arhitecturi și infrastructura cloud. 

 

3.1. Arhitectură software 

Termenul de arhitectură software prezintă un set multiplu de definiții, pornind de 

la modul în care sunt structurate componentele până la relațiile de interacțiune. În 

continuare vom aborda câteva definiții mai generale. 

Arhitectura software este un set de principii care vin în ajutorul arhitectului 

software și al dezvoltatorilor[5]. Aceste principii definesc un proces de descompunere a 

unui sistem în mai multe componente și specifică interacțiunile dintre acestea[6].  

Arhitectura software a unui program sau a unui sistem computațional, este 

structura sau setul de structuri ale sistemului, care cuprinde elemente software, 

proprietățile acestor elemente, care sunt vizibile extern, și relațiile dintre ele.  

Autorii din [7] 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. 

Pe scurt, arhitectura reprezintă organizarea fundamentală a unui sistem, înglobată 

în componentele sistemului, în relațiile dintre acestea și în relațiile dintre componentele 

sistemului și mediul înconjurător, precum și principiile care guvernează proiectarea și 

evoluția sistemului.[8][9] 

Pentru ca o arhitectură software să poată fi înțeleasă de cât mai multă lume 

(membrii echipei, client, etc.) este absolut necesar ca în realizarea ei să se folosească un 

anumit nivel de abstractizare. Astfel, detaliile care nu sunt importante trebuie ignorate 

pentru a putea pune accentul pe problemele care sunt importante din punctul de vedere al 

sistemului modelat. Acest lucru se realizează de cele mai multe ori prin folosirea cutiilor 

negre ca și reprezentare a componentelor, specificând doar proprietățile vizibile din 

exterior ale acestor componente.  

În Fig.3.1 este prezentat un exemplu de arhitectură care a fost proiectată utilizând 

descompunerea ierarhică. Astfel, la nivelul cel mai de sus aplicația constă din trei 

componente care interacționează. Componenta C2 este descompusă în alte două 

componente, C21 și C22, iar componenta C3 este descompusă în trei componente, C31, 

C32 și C33. 
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În continuare, va fi prezentată, utilizând un model mai vechi, abordarea 

monolitică a unui sistem. Pe urmă, va fi prezentată arhitectura tradițională de tip three-

tier, o abordare mai comună în practică, iar la final, arhitectura de tip cloud-based, o 

abordare nouă, mult mai flexibilă și scalabilă. 

Fiecare stil arhitectural va expune, pe lângă caracteristicile de bază, avantajele și 

dezavantajele acestuia. 

3.1.1. Stilul arhitectural monolitic 

3.1.1.1. Concepte 

Abordarea arhitecturală monolitică presupune cuplarea interfeței utilizator cu 

partea logică de manipulare a datelor, într-un singur program. Să ne imaginăm că 

dezvoltăm o aplicație de e-commerce, care preia comenzi de la clienți, verifică stocul 

curent și creditul disponibil. Aplicația are câteva componente, incluzând StoreFrontUI, 

care implementează interfața grafică, alături de servicii în back-end pentru a menține 

stocul,  a verifica creditul și  a controla comenzile. Aplicația este livrată ca un singur 

fișier executabil care conține atât codul compilat pentru interfață cât și codul pentru 

servicii. De exemplu, în Java, am avea un singur fișier war, care ar rula într-un container 

de server precum Tomcat. [10] 

 Dacă între timp se dorește modificarea unei anumite părți de logică, codul trebuie 

compilat din nou, cu totul, și livrat încă o dată pentru ca modificările să fie vizibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 - Exemplu de arhitectură folosind descompunerea ierarhică [9] 

Figura 3.2 - Reprezentare monolitică a unui sistem de livrări [10] 
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3.1.1.2. 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. 

Trebuie menționat că aceste avantaje se simt preponderent la începutul dezvoltării 

unei aplicații. Pe măsură ce sistemul devine mai complex și echipa de dezvoltatori mai 

mare, avantajele sunt estompate și înlocuite cu diferite neajunsuri, în timp semnificative, 

și în 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 unei funcționalități, 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 

distribuirea sistemului [10].  

Scalarea aplicației tinde să fie dificilă – o arhitectură monolitică poate fi scalată 

doar într-o direcție. Se pot rula mai multe copii ale aplicației, astfel, susținând creșterea 

volumului de tranzacții. 

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. 

 

3.1.2. Stilul arhitectural Three-Tier 

3.1.2.1. Concepte 

Majoritatea aplicațiilor tradiționale sunt construite folosind modelul de arhitectură 

pe trei nivele și anume: nivelul de prezentare, nivelul intermediar, reprezentând logica 

aplicației, și nivelul de date. Fiecare nivel rulează pe un server dedicat și este static 

configurat cu adresele IP a serverelor din celelalte nivele de care depinde.  

Aplicațiile tradiționale au puține cunoștințe despre infrastructura pe care rulează și 

presupun că aceasta nu se va schimba sau cădea. În cazul în care infrastructura se 

schimbă sau cade, aceste aplicații nu au puterea să-și revină. Prin urmare, sunt găzduite 

pe rețele și servere fiabile.  

Atunci când sarcina de calcul crește exponențial, nu se pot scala în mod automat. 

Această cerință este îndeplinită prin intermediul unor proiecte de actualizare costisitoare, 

care trec printr-un ciclu complet de management al schimbării resurselor hardware și al 

reconfigurării aplicației pentru a se acomoda cu noile resurse.[11] 
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Odată cu adoptarea tehnologiei de virtualizare a serverului (partiționarea unui 

server fizic în mai multe servere virtuale mai mici pentru a maximiza resursele [12]), mai 

multe organizații și-au mutat aplicațiile tradiționale pe servere virtuale. Virtualizarea a 

permis organizațiilor să folosească propriile resurse de calcul într-un mod mai eficient 

ceea ce a determinat reducerea timpului și costului pentru a proviziona noi servere.  

În ciuda folosirii acestei tehnici de virtualizare, arhitectura aplicației nu s-a 

modificat, iar modul de livrare a rămas la fel, adică static.  

Unele organizații au trecut la o nouă etapă și au început să folosească, între nivele, 

elemente de virtualizare pentru a scala la nevoie. Dar totuși, nici această tehnică nu a fost 

potrivită deoarece nivelul de date prezenta limitări din moment ce fiecare componentă a 

aplicației trebuia să se conecteze la o singură sursă de încredere a bazei de date.[13] 

 

 

3.1.2.2. Concluzii 

Serverele din nivelul intermediar pot fi multi-threaded şi pot fi accesate de clienţi 

multiplii, asemeni unei aplicaţii separate. Sistemele three-tier pot fi implementate 

utilizând o varietate de tehnologii, mecanismul de cerere al clientului de la server în 

majoritatea sistemelor fiind apelul procedurilor remote (RPC). Apelul unor astfel de 

proceduri de către client asigură sistemului o flexibilitate foarte mare.  

Un alt avantaj reprezintă entităţile software separate care permit o alocare 

flexibilă a resurselor. Entităţile mijlocii (servere) pot fi alocate dinamic şi repartizate în 

funcţie de necesităţile firmei. Traficul de reţea este redus având serverele nivelului 

Figura 3.3 - Arhitectura pe trei nivele [11] 
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mijlociu, care preiau date de la structuri precise înainte să le distribuie la clienţi în reţea, 

PC-urile client fiind dedicate doar prezentării. Din punct de vedere al dezvoltărilor 

software, modularitatea oferă reutilizarea unor subrutine cu efort minim reducând 

costurile.[13] 

Printre dezavantaje se numără structura complexă, separarea fizică care 

influențează performanța dintre nivele, și dificultatea de a schimba o aplicație cu 

agilitatea și flexibilitatea de care este nevoie pentru a ține pasul cu așteptările 

utilizatorilor. 

 

 

 

3.2. Cloud computing 

3.2.1. Concepte 

Cloud 

După cum afirma George Reese în [14] , cloud-ul nu reprezintă un alt termen 

folosit pentru a defini Internetul, deși acesta reprezintă fundația de bază pentru cloud, ci 

este locul în care folosești tehnologiile de care ai nevoie, cât timp ai nevoie, și nici un 

minut mai mult. Pe scurt, cloud-ul[14] reprezintă o soluție de utilizare a resurselor 

informatice externe (servere, spațiu de stocare, aplicații și servicii) prin intermediul 

Internetului.  

Cloud-ul pune la dispoziție suport atât pentru servicii software, o aplicație care se 

poate accesa prin intermediul browser-ului, cât și pentru servicii de infrastructură, adică 

furnizarea unui server doar când ai nevoie. 

 

 

Cloud Computing 

Evoluția tehnologică a urmat întotdeauna două drumuri, cel al creșterii 

performanțelor și cel al miniaturizării. Progresele făcute pe aceste două direcții sunt 

foarte vizibile. Telefoanele au început să își măsoare forțele cu calculatoarele în privința 

performanțelor, iar calculatoarele devin tot mai mici, laptopurile și tabletele fiind 

preferate în fața configurațiilor clasice de unitate centrală și monitor.[15] 

Dar până unde poate merge această miniaturizare ? Se presupune că ne apropiem 

de finalul acestui trend pentru că miniaturizarea și creșterea performanțelor sunt 

contradictorii, iar atingerea echilibrului lor este foarte aproape. Astfel, în orice dispozitiv 

trebuie să existe un procesor, o memorie, o placă video, alte circuite indispensabile și un 

ecran care trebuie să aibă o anumită dimensiune pentru o vizibilitate cât mai bună.  

Apărut între 2006-2007, în domeniul informaticii, cloud computing[16] este un 

concept modern, reprezentând un ansamblu distribuit de servicii de calcul, aplicații, acces 

la informații și stocare de date, fără ca utilizatorul să aibă nevoie să cunoască amplasarea 

și configurația fizică a sistemelor care furnizează aceste servicii. 

Expresia cloud computing derivă dintr-o reprezentare grafică, simbolică, a 

Internetului, des întâlnită în formă de nor (“the cloud”), folosită atunci când detaliile 

tehnice ale Internetului pot fi ignorate. 
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3.2.2. Infrastructura Cloud 

3.2.2.1. Concepte 

Această infrastructură presupune distribuirea aplicației și a serviciilor pe sisteme 

de rețea distribuite, care folosesc tehnicile de virtualizare a resurselor, și care pot fi 

accesate în mod general prin intermediul Internetului, folosind protocoalele și serviciile 

standard de rețea.[17] 

Termenii logic și fizic apar adesea în descrierile sistemelor de operare, iar 

virtualizarea resurselor reprezintă procesul implicat în conversia unei vizualizări fizice 

într-o vizualizare logică. Acești termeni se referă la diferite puncte de vedere cu privire la 

o resursă de sistem. Vederea fizică se referă la actuala stare fizică a resursei, iar cea 

logică reprezintă vederea din perspectiva dezvoltatorului. Pentru resurse, altele decât 

procesorul sau memoria, vizualizarea logică este reflectată în interfața programului de 

aplicație (API).  

Cloud-ul asigură transparența resurselor fizice și a configurațiilor aferente, 

utilizatorii finali având percepția că resursele de care dispun sunt teoretic nelimitate. 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Diagramă conceptuală cloud computing [16] 
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Un nou strat logic, numit strat de management, a fost introdus între aplicații și 

infrastructură. Acest strat de gestionare reprezintă un set de instrumente software, 

prezentate grafic în figura de mai jos, care oferă un cadru complet pentru gestionarea 

tuturor aspectelor infrastructurii, cum ar fi furnizarea, implementarea, monitorizarea și 

securizarea. De asemenea oferă interfețe pentru dezvoltatori și arhitecți cu scopul de a 

proiecta și construi, în mod programatic, infrastructura de care au nevoie pentru a-și rula 

aplicațiile. API-urile puse la dispoziție de acest strat de gestionare permit aplicațiilor să 

preia controlul asupra infrastructurii pe care rulează. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 - Infrastructura cloud [11] 

Figura 3.6 - Reprezentarea unui strat logic [11] 
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În demersul nostru de a accede spre zona tehnică, o altă caracteristică de bază este 

auto-scalarea, cunoscută și sub numele de provizionare, care asigură flexibilitatea 

necesară alocării corecte în timp a resurselor de prelucrare. În sensul acestei afirmații, 

provizionarea nu este același lucru cu configurarea inițială a mediului de lucru intern (on-

premise) și a celor din cloud pentru accesul la servicii: configurare rețea, implementarea 

mecanismelor de balansare a cererilor, configurarea firewall-urilor sau configurarea 

inițială a imaginilor serverelor.[11] 

Auto-scalarea se referă la menținerea unei alocări dinamice a resurselor de 

procesare în funcție de numărul cererilor de procesare în timp real. De exemplu, un 

cluster din cloud format din două noduri de procesare poate fi configurat să oprească 

funcționarea unuia din noduri (decomisionare) în momentul în care cantitatea de cereri de 

prelucrare este redusă.  

În contextul unei creșteri a cererilor, bazându-se pe indicatorii de calitate a 

latenței în oferirea răspunsurilor, sistemele de management ale cloud-ului, folosind 

funcțiile de auto-scalare pornesc la propriu serverul decomisionat fără a fi necesară 

intervenția administratorilor în acest scop. Utilizând același mecanism de monitorizare a 

încărcării cu operațiuni de procesare, provizionarea alocă resurse suplimentare, care 

inițial nu au fost prevăzute. 

În completarea principalelor caracteristici ale cloud-ului identificăm și: utilizarea 

partajată (multi-tenancy), plata doar pentru cât utilizezi (pay-as-you-go) și autoservire 

(self-service).  

Partajarea resurselor sau multi-tenanța este diferită de modelele clasice de 

prelucrare (centrele de calcul locale), care presupun deținerea unor echipamente 

specializate (servere) configurate și izolate prin securizare în mod corespunzător. Aceste 

resurse fizice pot executa operațiuni de procesare doar pentru proprietarul lor. În cloud, 

resursele fizice aparțin de drept unei companii care furnizează servicii cloud prin 

partajarea acestor resurse către clienții săi. Izolarea accesului se realizează pe mai multe 

straturi: nivel rețea, nivel mașină virtuală și nivel aplicație, stratul fizic de funcționare a 

serviciilor fiind complet transparent față de utilizatori.[11] 

Modelul economic al cloud-ului se bazează pe principiul: plătești atât cât utilizezi 

(pay-as-you-go) referindu-se la puterea de prelucrare și stocare alocată execuției unui 

proces, cât și pe durata utilizării acestora. Fiecare contract de furnizare a acestor servicii 

conține în mod detaliat prețul pe unitate de procesare, RAM, aplicații, capacități de 

stocare, sau sunt oferite pachete predefinite de mașini virtuale, care conțin configurațiile 

și aplicațiile dorite. Reducerea costurilor pentru pachetele pre-configurate se realizează 

prin configurarea tehnică a autoscalabilității. 

Autoservirea (self-service) în termenii tehnologiei informației este un concept 

elaborat bazat pe capacitatea utilizatorilor din business de a utiliza instrumente IT în 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu.  

Din punct de vedere tehnic self-service presupune utilizarea unor instrumente 

simple pentru utilizator în vederea construirii unui mediu transparent complex de 

execuție a anumitor operațiuni.  

În deservirea acestor tipuri de cereri fiecare infrastructură cloud trebuie să conțină 

un set de instrumente specifice de automatizare a operațiunilor, prin folosirea unor 

scripturi bazate pe linii de comenzi intuitive și cu suficient de mulți parametri încât să 

poată fi folosite în cât mai multe cazuri.  
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Aceste comenzi sunt folosite și de specialiști în scopul provizionării inițiale a 

infrastructurilor de aplicații și servicii și sunt specifice fiecărui furnizor de cloud: 

 

• Microsoft Azure și Office 365 folosesc pentru automatizare PowerShell, un 

limbaj de scripting dezvoltat încă de la începutul anilor 2000 și care permite 

automatizarea majorității tipurilor de procese din cloud 

• Google folosește Google Apps Script care este un derivat pentru cloud al 

limbajului JavaScript precum și SDK pentru API-urile de interconectare la 

servicii 

• Azure Web Services folosește limbajul Java și Ruby pentru automatizare 

 

Modelele de autoservire în cloud trebuie să stabilească în mod imperativ un mod 

detaliat de comensurare a calității serviciilor pe care le oferă, așteptările utilizatorilor 

fiind întotdeauna legate de un timp de răspuns la cererile lor cât mai rapid. 

Într-un mod scurt și concis cloud-ul specifică existența a cinci caracteristici 

esențiale, structurate sub formă ierarhică pentru a oferi o perspectivă a dependenței între 

concepte.  

Aceste caracteristici sunt: 

• Autoservire la cerere 

• Acces pe bază de rețele de calculatoare de bandă largă 

• Partajarea resurselor de prelucrare 

• Flexibilitate rapidă 

• Servicii comensurabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.7 - Ierarhia caracteristicilor cloud [17] 
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3.2.2.2. Modele de servicii în cloud 

Modelele de servicii cloud reprezintă un model de organizare a ofertei de servicii 

pe care le pot achiziționa clienții în scopul rezolvării unei probleme specifice a 

domeniului de activitate socio-economică. Diferența între cele trei modele de bază și 

anume Software as a Service(Saas), Platform as a Service(PaaS) și Infrastructure as a 

Service(IaaS), este dată de natura utilizatorilor precum și din punct de vedere tehnic, 

fiecare având un nivel de abstractizare, interacțiune și automatizare diferite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software as a Service (SaaS) 

SaaS reprezintă unul din cele mai utilizate modele de servicii în cloud prin faptul 

că permite unui număr mare de utilizatori să beneficieze în mod gratuit sau plătit de un 

set de aplicații specifice, standardizate și necesare în derularea activităților curente. 

Accesul la aplicații se realizează prin intermediul browser-elor web sau, pentru altele, 

prin intermediul aplicațiilor client dedicate (ex. Outlook, Skype, DropBox, Google Drive 

etc.). La nivel de companie, SaaS reprezintă o alternativă viabilă pentru serverele de e-

mail, serverele web, serverele de comunicare în timp real, serverele de colaborare și 

stocare de documente, la un cost mai mic, modelul de licențiere fiind acela al plății unui 

abonament lunar sau anual pentru utilizare, întreținere și suport. 

Din punct de vedere al caracteristicilor cloud, SaaS are la bază multi-tenanța, o 

singură versiune a aplicației fiind oferită tuturor clienților prin instanțiere multiplă și 

balansare automată și transparența cererilor de prelucrare între centrele distribuite 

teritorial. 

 

 

 

 

Figura 3.8 - Modele de servicii cloud [17] 
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Platform as a Service (PaaS) 

PaaS reprezintă unul din cele mai complexe modele de servicii cloud pentru că 

este o suită de aplicații și servicii destinate construirii altor aplicații și servicii, oferind 

programatorilor seturi specifice de API-uri. În acest model de servicii, dezvoltatorii nu au 

nevoie să își instaleze și configureze propriile servere de prelucrare (middleware), de 

persistență (baze de date) sau de prezentare (servere web). Acestea sunt puse direct la 

dispoziție de furnizorul de cloud, dezvoltatorul fiind mult mai focusat pe integrarea și 

logica de business a componentelor propriilor aplicații. Sigur, apar o serie de schimbări 

de paradigmă în programare, în sensul îmbunătățirii elementelor de securitate și canalelor 

de comunicație, dar migrarea de la dezvoltarea ”în local” la cea în PaaS este relativ 

simplă.   

Prin intermediul PaaS se pot dezvolta aplicații de sine stătătoare adresate 

clienților în format SaaS sau pot fi personalizate și dezvoltate module pentru aplicațiile și 

serviciile deja oferite prin SaaS. 

 

Infrastructure as a Service (IaaS) 

IaaS reprezintă unul din cele mai noi modele de servicii în cloud și permite 

clienților crearea propriilor infrastructuri de calculatoare, echipamente de rețea și de 

stocare. Este cunoscut și sub denumirea de HaaS (Hardware as a Service) pentru că pune 

la dispoziție posibilitatea de configurare a echipamentelor prin specificarea numărului de 

procesoare și tipul lor, cantitatea de memorie RAM alocată, dimensiunea spațiului de 

stocare și modul de conectare în rețea. Elementul cheie în facilitarea serviciilor de tip 

IaaS este virtualizarea. 

În IaaS resursele virtuale sunt mapate pe dispozitive reale utilizate în mod multi-

tenant la o capacitate superioară utilizării în regim normal într-o companie. În momentul 

în care o cerere de procesare este lansată către o mașină virtuală din IaaS, aceasta este 

redirecționată către echipamentele de procesare în mod transparent față de utilizator. 

3.2.3. Concluzie 

Cloud-ul reprezintă o metodă revoluționară de proiectare și implementare a 

infrastructurii de servicii bazate pe evoluția tehnologiilor informaționale, de comunicații 

și a modului de integrare și dezvoltare a afacerilor moderne. 

Caracteristicile fundamentale prezentate anterior determină o serie de avantaje de 

care pot beneficia utilizatorii tehnologiilor cloud, pe care le expunem succint în 

continuare. 

Abilitatea tehnică a furnizorilor de cloud de exploatare la un nivel ridicat a 

echipamentelor de calcul, precum și mediul concurențial destul de agresiv, determină un 

nivel redus al prețurilor pentru care sunt comercializate serviciile cloud. Clienții 

beneficiază astfel de prețuri mici comparativ cu costul total de apartenență al puterii de 

calcul similare pe care ar trebui să o implementeze local (on-premise). Datorită 

pachetelor predefinite de mașini virtuale și software pre-instalat, utilizatorii vor beneficia 

de un acces mai ușor la serviciile informaționale de care au nevoie pentru desfășurarea 

activităților. 

Fiabilitatea și calitatea serviciilor oferite (QoS) sunt alte beneficii ale 

tehnologiilor cloud. Infrastructurile de rețea și mașinile virtuale pot fi configurate să 

asigure un nivel de balansare în deservirea cererilor în mod dinamic, asigurând astfel 



Capitolul 3 

17 

 

disponibilitatea ridicată a serviciilor la un cost redus și un nivel tehnic mult mai 

performant decât instrumentele care ar putea fi configurate on-premise. O reducere 

considerabilă a costurilor poate fi desprinsă și din externalizarea serviciilor de 

administrare și întreținere a infrastructurilor hardware și de rețea. Chiar dacă este 

asemănător cu outsourcing-ul, beneficiarul de cloud nu trebuie să încheie contracte de 

întreținere și de suport separate cu alți furnizori specializați. 

Disponibilitatea pe care o oferă furnizorii de cloud este cuprinsă între 99% și 

99,5%, uneori anumite servicii fiind comercializate cu până 100% disponibilitate, ceea ce 

doar teoretic este posibil. 

Transparența este una din cheile încrederii în livrarea serviciilor de cloud, de 

aceea fiecare furnizor pune la dispoziția publicului larg o pagină de Internet cu starea 

curentă a serviciilor precum și istoricul întreruperilor, motivarea acestora și metodele de 

remediere. 

În urma analizei celor trei tipuri de abordări, fiecare cu avantajele și dezavantajele 

ei, se poate considera că decizia finală în ceea ce privește alegerea tipului de arhitectură, 

pe baza căreia se va dezvolta sistemul, este arhitectura bazată pe infrastructura cloud. 

 

 

3.3. Procesare în timp real – Straw 

Deoarece lista cuvintelor folosite în mesajele cu caracter terorist, cuprinde 360 de 

cuvinte, este necesară o modalitate prin care să se verifice dacă un tweet are în 

componența mesajului unul sau mai multe din aceste cuvinte. Suprapunerea mesajului din 

tweet peste această listă ar necesita un timp îndelungat de procesare pentru a verifica care 

cuvinte intră în componența mesajului. Soluția o reprezintă împărțirea listei în subliste de 

câte 10 cuvinte și analizarea fiecărei subliste în parte. Privind soluția propusă, se observă 

nevoia unei modalități de procesare paralelă a sublistelor. 

Straw[18] reprezintă un framework de procesare în timp real, creat de Simon 

Swain pentru Node.js, și se bazează pe conceptul de topologie și noduri care se execută în 

paralel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 - Arhitectură conceptuală Straw [18] 
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Straw permite rularea unei topologii de noduri care consumă, procesează sau 

generează mesaje. Topologia reprezintă un grup de noduri, care se execută în paralel, și 

care comunică unul cu celălalt folosind mesaje. Această abordare permite împărțirea 

problemei, în cazul de față verificarea unei liste de 360 de cuvinte, în mai mulți pași 

pentru o rezolvare mai rapidă. Un pas, în acest context, reprezintă un nod de procesare. 

Fiecare pas/nod din fluxul de procesare este un proces separat gestionat de către Straw, în 

mod automat, utilizând mai multe nuclee ale procesorului. 

S-a specificat mai sus că nodurile comunică între ele prin mesaje. Fiecare nod 

poate avea mai multe intrări și mai multe ieșiri, iar mesajele care se transmit între noduri 

reprezintă obiecte în format JSON. În momentul în care se specifică unui nod care sunt 

ieșirile pe care se transmit mesaje, Straw va crea în mod automat o coadă de mesaje 

pentru fiecare ieșire specificată. Acest lucru permite celorlalte noduri de procesare să se 

aboneze la această coadă și să proceseze mesaje din ea. Mecanismul este asemănător cu 

pattern-ul publish-subscribe. Un nod va putea să citească mesaje din diferite cozi și să 

transmită mai departe, la rândul său, mesaje prin intermediul uneia sau mai multor cozi. 

Marele avantaj al acestor cozi îl reprezintă faptul că mesajul publicat, de către un nod, 

într-o coadă, este păstrat până când un alt nod îl va lua din coadă. Acest lucru asigură 

faptul că mesajele nu se vor pierde în cazul în care nici un nod, în momentul curent, nu 

poate să citească mesajul din coadă din cauza operației ce trebuie să o execute. După 

terminarea operației, nodul devine liber, și preia automat din coadă un mesaj. Straw, a 

implementat aceste cozi sub forma unor canale de comunicare utilizând Redis. 

Redis[19]  este open-source și reprezintă o structură de date păstrate în memorie, 

utilizată sub forma unei baze de date, modalitate de caching sau un broker de mesaje. 

Suportă structuri de date, cum ar fi șiruri de caractere, hash-uri, liste, seturi simple sau 

sortate și bitmap-uri. Redis are implementat mecanism de replicare, gestiune a 

tranzacțiilor și diferite nivele de persistență pe disc pentru a pune la dispoziție o 

disponibilitate cât mai mare. 

 

O topologie simplă este reprezentată în felul următor: 

ping => count => print 

Fiecare reprezină un nod de procesare separat. În exemplul de mai sus, ping este 

un nod care  publică un mesaj pe un canal la fiecare 2 secunde, count este un nod care 

preia mesajele publicate în canal, le numără și le transmite mai departe pe un alt canal, iar 

print este nodul final care doar citește mesajele publicate de către count și le afișează. 

În concluzie, Straw oferă această posibilitate de a defini mai multe noduri ce 

comunică și execută operații, în paralel, independent unul de celălalt. În contextul soluției 

propuse mai sus, și anume, analiza fiecărei subliste de cuvinte, Straw reprezintă 

abordarea de care are nevoie sistemul pentru a reuși acest lucru. 
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3.4. Sisteme similare 

În ceea ce privesc aplicațiile similare care folosesc conținutul de pe Twitter pentru 

procesare, există o multitudine de soluții pe piață, dar nici una dintre ele nu realizează 

analiza în contextul conținutului cu caracter terorist. Sistemele sau aplicațiile care 

realizează acest lucru nu prezintă articole sau publicații de referință, tocmai datorită 

acestui fapt. La un nivel general se cunoaște faptul că unele agenții guvernamentale, cum 

ar fi CIA, FBI sau Homeland Security, dispun de asemenea sisteme care urmăresc 

conținutul de pe rețelele de socializare, printre care și Twitter, cu scopul de a extrage date 

despre grupările teroriste. [20] 

În consecință se consideră sistemele/aplicațiile similare, ca fiind acelea care 

folosesc sau analizează tweet-urile pentru diferite scenarii. Aplicațiile sunt următoarele: 

 

 

Twistori 

Reprezintă o aplicație web care permite selectarea unui cuvânt cheie dintr-o listă 

predefinită (love, hate, think, believe, feel, wish) și filtrează conținutul de pe Twitter pe 

baza cuvântului selectat. De exemplu, dacă se selectează cuvântul love, se pot vedea doar 

mesajele de pe Twitter care conțin acest cuvânt.[21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitaholic 

Reprezintă o aplicație web care urmărește cei mai populari utilizatori de pe 

Twitter și creează un top, între 100 și 1000, cu aceștia. Pentru fiecare utilizator din top se 

afișează numele, locația de unde provine utilizatorul, URL-ul contului de Twitter și 

numărul de urmăritori. Acest top se actualizează de câteva ori pe zi pe baza ultimelor 

tweet-uri de pe Twitter.[22] 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Interfață grafică Twistori [21] 
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OneMillionTweetMap 

Reprezintă o aplicație web care afișează pe hartă în timp real numărul de tweet-uri 

din diferite locații. Oferă de asemenea posibilitatea de filtrare pe baza unor hashtag-uri 

sau cuvinte cheie și creează un top 5 al celor mai populare hashtag-uri.[23] 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 - Interfață grafică Twitaholic [22] 

Figura 3.12  - Interfață grafică OneMillionTweetMap [23] 
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Tweepsmap  

Reprezintă o aplicație web care arată în timp real statistici despre urmăritorii unui 

utilizator și mențiunile despre el, de pe Twitter. Se pot aplica filtre pe baza țării, statului 

sau provinciei, sau a orașului.[24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MapD Tweetmap 

Reprezintă o aplicație web care arată pe o hartă interactivă, în timp real, tweet-

urile în funcție de limba în care a fost scris mesajul. Aplicația pune la dispoziție și un 

mecanism de filtrare a mesajelor pe baza hashtag-urilor.[25] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 - Interfață grafică Tweepsmap [24] 

Figura 3.14 - Interfață grafică MapD Tweetmap [25] 
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3.4.1. Analiză comparativă 

Fiecare din aplicațiile/sistemele prezentate anterior reprezintă o abordare care 

folosește doar unele atribute ale mesajelor de pe Twitter. OneMillionTweetMap folosește 

hashtag-urile și selectarea unor cuvinte cheie pentru a crea topuri și clustere de zone pe 

hartă, MapD Tweetmap folosește limba în care a fost scris mesajul pentru a indica zonele 

de pe glob care sunt cele mai active și permite de asemenea filtrarea mesajelor pe baza 

hashtag-urilor, Twistori folosește doar textul din mesaj pentru a verifica dacă conține un 

cuvânt cheie selectat, iar Twitaholic și Tweepsmap se folosesc doar de urmăritori pentru 

a crea topuri cu cele mai influente persoane sau statistici pentru un anumit utilizator. 

Toate aceste funcționalități sunt prezentate în format tabelar pentru a realiza o analiză 

comparativă cu cele ale sistemului. 

 

Tabel 3.1 – Analiză comparativă a sistemelor similare 

 
Twistori 

 

Twitaholic 

 

OneMillion 

TweetMap 
Tweetsmap 

MapD 

Tweetmap 
Twixxle 

Analiză conținut 

terorirst 
Nu Nu Nu Nu Nu Da 

Statistici 

urmăritori 
Nu Da Nu Da Nu Nu 

Statistici pe baza 

limbii 
Nu Nu Nu Nu Da Da 

Statistici pe baza 

țărilor 
Nu Nu Nu Nu Nu Da 

Statistici pe baza 

hashtag-urilor 
Nu Nu Da Nu Da Da 

Statistici pe baza 

țării de origine a 

unui utilizator 

Nu Nu Nu Nu Nu Da 

Afișare mesaje 

pe hartă 
Nu Nu Da Da Da Da 
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Capitolul 4. Analiză şi Fundamentare Teoretică 

Obiectivul acestui capitol este prezentarea cerințelor funcționale și non-

funcționale, detalierea diagramelor de utilizare și de secvență precum și perspectiva 

tehnologică pe care se bazează sistemul. 

4.1. Cerințe funcționale 

Tabel 4.1 – Cerințe funcționale 

 

 Descriere 

                          CF1 Gestiune utilizatori 

     CF1.1 Înregistrare utilizatori 

     CF1.2 Autentificare utilizatori 

     CF1.3 Deautentificare utilizatori 

                          CF2 Afișare statistici 

    CF2.1 Afișare statistici despre limbă 

    CF2.2 
Afișare statistici despre țările de 

proveniență a utilizatorilor 

    CF2.3 Afișare statistici despre hashtag-uri 

    CF2.4 
Afișare statistici despre țările de 

proveniență a tweet-urilor 

    CF2.5 
Afișare statistici despre numărul de tweet-

uri din fiecare nivel de pericol 

                          CF3 Afișare hartă 

    CF3.1 
Afișarea pe hartă a tuturor tweet-urilor 

care au coordonate 

 

 

 

Grupa întâi de cerințe funcționale se axează pe gestiunea utilizatorilor care 

folosesc sistemul. Un nou utilizator trebuie să aibă opțiunea de a crea un cont nou. 

Utilizatorul poate alege între a oferi datele personale, precum nume, prenume, email și 

parolă, sau înregistrare folosind un anumit provider, Gmail, Facebook, Github etc. Email-

ul și parola sunt necesare pentru autentificare, iar numele și prenumele reprezină o 

informație în plus atașată acestora. Atât numele, cât și datele de autentificare nu vor putea 

fi accesate pentru modificare. 

Pentru utilizatorii care au un cont existent, este necesară introducerea email-ului și 

parolei pentru a fi autentificați. În momentul în care utilizatorul dorește să părăsească 

aplicația, se poate deautentifica. 

Grupa a doua de cerințe funcționale se axează pe gestiunea statisticilor. 

Utilizatorul autentificat are posibilitatea de a vizualiza diferite statistici în legătură cu 

mesajele procesate. Tipurile de statistici care pot fi vizualizate, sunt descrise în tabelul de 

mai sus. 
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Grupa a treia de cerințe funcționale se axează pe gestiunea unei hărți interactive. 

Utilizatorul autentificat are posibilitatea de a vizualiza pe o hartă, toate mesajele care au 

fost procesate și au atașate coordonate geografice. 

4.2. Cerințe non-funcționale 

Definirea cerințelor non-funcționale într-o etapă timpurie a pregătirii 

documentului este esențială pentru înțelegerea posibilelor direcții ce trebuiesc urmărite și 

deciziile care trebuie luate în legătură cu proiectul.  

Din punct de vedere funcțional, proiectul poate fi implementat în mai multe 

moduri, dar, cerințele non-funcționale sunt constrângerile impuse sistemului – 

constrângeri ce trebuiesc satisfăcute. 

 

Tabel 4.2 – Cerințe non-funcționale 

 

 
Cerințe non-

funcționale 
Descriere 

 

 

 

CNF1 

 

 

 

Scalabilitate 

După cum s-a discutat în Capitolul 3, 

scalabilitatea este unul din avantajele 

arhitecturii cloud. Scalarea se realizează 

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 având încrederea că 

datele lor rămân confidențiale și 

necompromise. Astfel, în politica de 

securitate se include securizarea 

conturilor utilizatorilor. 

De asemenea accesul la API-ul 

sistemului, prin intermediul căruia se pot 

accesa date sensibile, va fi securizat, atât 

la nivel de client cât și la nivel de server. 

 

 

 

CNF3 

 

 

 

Performanță 

Autoscalarea și virtualizarea resurselor, 

caracteristici puse la dispoziție de cloud, 

oferă performanțe ridicate, atât pentru un 

număr redus cât și pentru un număr mare 

de utilizatori. În plus, având la dispoziție 

livrarea aplicației în diferite regiuni din 

lume, se asigură un acces rapid la date 

prin reducerea timpului de răspuns. 
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CNF4 

 

Portabilitate 
Poate fi utilizată într-un sistem de 

operare diferit de cel în care a fost creată, 

fără a necesita modificări majore. 

 

 

CNF5 

 

 

Flexibilitate 

Din cauza arhitecturii alese, modificarea 

unor funcționalități, adăugarea sau 

ștergerea lor, reprezintă o operație 

simplă, majoritatea schimbărilor fiind 

locale pentru serviciul în cauză. Astfel, 

se obține un grad mare de 

mentenabilitate. 

 

 

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, analizarea automată a 

performanțelor și a numărului de erori 

din sistem prin intermediul 

instrumentelor puse la dispoziție de 

provider-ul de cloud, garantează calitatea 

produsului. 

 

4.3. Diagrame de utilizare 

În această secțiune sunt descrise principalele cazuri de utilizare a sistemului. În 

Fig.4.1 este prezentat scenariul principal de utilizare, în care utilizatorul se autentifică, 

prin introducerea datelor de autentificare, sau este autentificat automat după ce s-a 

înregistrat, fiind apoi redirecționat spre pagina principală a aplicației care afișează 

statisticile. Din pagina principală poate naviga la pagina cu hartă unde vor fi afișate toate 

tweet-urile care au atașate coordonate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Diagrama use-case principală 
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În continuare sunt descrise cazurile de utilizare a sistemului, specificând pentru 

fiecare caz, pașii necesari, care sunt actorii, precondițiile și postcondițiile dacă există 

precum și scenariile succes sau eroare. 

 

 

Use Case: Sign up 

Actor Principal: Utilizator neînregistrat 

 Postcondiții 

                      Scenariu succes: 

- Utilizatorul se înregistrează cu success și 

este redirecționat pe pagina cu statistici 

          Scenariu eroare: 

- Utilizatorul este nevoit să încerce din nou 

Precondiții: 

         Fereastra cu formularul de înregistrare să fie deschisă 

 

Figura 4.2 - Diagramă use-case 
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Descriere: 

1. Utilizatorul neînregistrat deschide fereastra care conține formularul de 

înregistrare 

2. Introduce datele necesare (mail, parolă, nume, prenume) sau poate să 

folosească un 3rd party client cum ar fi Google 

3. După salvarea datelor cu succes, utilizatorul este autentificat în mod 

automat și este redirecționat pe pagina cu statistici 

 

 

 

Use Case: Login 

Actor Principal: Utilizator înregistrat 

Postcondiții 

 Scenariu succes: 

- Utilizatorul se autentifică cu succes și 

este redirecționat pe pagina cu statistici 

Scenariu eroare: 

- Datele de autentificare sunt invalide, un mesaj de eroare este afișat, iar 

utilizatorul este nevoit să încerce din nou 

Precondiții: 

Utilizatorul trebuie să fie înregistrat în prealabil și fereastra cu formularul 

de autentificare să fie deschisă 

Descriere: 

1. Utilizatorul deschide fereastra cu formularul de autentificare 

2. Introduce datele necesare (mail și parolă) sau poate folosi opțiunea de 

autentificare cu Google dacă și pentru procesul de înregistrare a făcut 

la fel 

3. Dacă datele de autentificare sunt valide, utilizatorul este autentificat și 

redirecționat apoi pe pagina cu statistici, altfel un mesaj de eroare este 

afișat și utilizatorul este nevoit să încerce din nou 

 

 

Deoarece următoarele cinci cazuri de utilizare și anume, View language statistics, 

View country statistics, View hashtag statistics, View countries of origin statistics și View 

suspicious level statistics, au același actor principal, iar precondițiile și descrierea sunt 

asemănătoare, s-a decis gruparea lor într-un caz de utilizare mai general sub numele de 

View statistics, pentru a evita repetarea informațiilor.  

 

 

Use Case: View statistics 

Actor Principal: Utilizator autentificat 

Precondiții: 

Utilizatorul trebuie să fie autentificat în 

prealabil și fereastra cu statistici să fie 

deschisă 
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Descriere: 

1. După autentificarea cu succes, utilizatorul este autorizat și este 

redirecționat pe pagina cu statistici 

2. Pagina cu statistici permite vizualizarea unor grafice despre mesajele 

procesate 

3. Aceste grafice sunt actualizate în timp real, iar utilizatorul poate să 

observe modul în care se modifică 

 

 

 

Use Case: View tweets on map 

Actor Principal: Utilizator autentificat 

Precondiții: 

Utilizatorul trebuie să fie autentificat în 

prealabil și fereastra cu hartă să fie 

deschisă 

Descriere: 

1. După autentificarea cu succes, utilizatorul este autorizat și este 

redirecționat pe pagina cu statistici 

2. Utilizatorul deschide pagina cu hartă folosind opțiunea din meniul de 

navigare 

3. După ce pagina cu harta a fost încărcată, utilizatorul poate observa 

numeroase pin-uri în multiple zone de pe hartă. Fiecare pin  reprezintă 

un mesaj procesat care a fost publicat în locația respectivă 

 

 

 

Use Case: Logout 

Actor Principal: Utilizator autentificat 

Postcondiții 

 Scenariu succes: 

- Utilizatorul se deautentifică cu 

succes și este redirecționat pe pagina de welcome din sistem 

Precondiții: 

Utilizatorul trebuie să fie autentificat în prealabil și meniul de navigare, 

care conține opțiunea de Logout, să fie deschis 

Descriere: 

1. În momentul în care utilizatorul dorește să părăsească sistemul,  

trebuie să deschidă meniul de navigare pentru a avea acces la opțiunea 

de Logout 

2. După selectarea acestei opțiuni și operația de deautentificare este 

realizată cu succes, utilizatorul este redirecționat pe pagina de 

welcome 
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4.4. Diagrame de secvență 

În această secțiune se vor discuta în detaliu diagramele de secvență pentru cele 

mai semnificative scenarii din sistem. Acestea sunt, după cum urmează, conectarea la 

API-ul de streaming autorizat de la Twitter, filtrarea conținutului de date și construirea 

statisticilor, și salvarea datelor procesate în baza de date din cloud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

În diagrama de mai sus este descris modul în care sistemul se conectează la 

stream-ul de date de la Twitter. Straw Node  reprezintă un nod din topologia Straw, 

topologie pe care o folosește sistemul pentru a analiza mesajele. Fiecare nod folosește un 

modul numit Twit pentru a crea un client cu ajutorul căruia se va conecta la Twitter. 

Nodul transmite datele de autentificare necesare, Twit creează un nou client cu aceste 

credențiale după care încearcă să-l autorizeze folosind un apel HTTP spre Twitter. Dacă 

credențialele sunt valide atunci clientul creat devine autorizat să acceseze API-ul. 

Streaming-ul de date începe în momentul în care nodul folosește o metodă specială ‘on’ 

pusă la dispoziție de clientul autorizat. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 - Diagramă de secvență pentru conectarea la stream-ul de date 
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În diagrama de mai sus este descris scenariul în care topologia de noduri 

construiește statisticile pe diferite atribute ale mesajului. Topologia are un nod principal 

care se ocupă cu autorizarea stream-ului de date de la Twitter, prelucrarea mesajului 

original din stream și transmiterea mai departe la nodul corespunzător. Pe lângă acest nod 

central, din topologie mai fac parte alte cinci noduri care se ocupă cu construirea 

statisticilor. În continuare se prezintă în detaliu fiecare din cele trei operații pe care le 

execută nodul central. 

 

Autorizare stream 

Nodul principal, numit în diagramă Consume Stream Node, reprezintă punctul de 

start din topologie. Prima operație pe care o execută acest nod este să realizeze o 

conexiune cu API-ul de streaming pentru a avea acces la date. Acest lucru a fost deja 

prezentat prin intermediul figurii 4.3. 

 

Prelucrare mesaj original 

Fiecare mesaj primit prin intermediul stream-ului de date este de forma JSON și 

conține un număr de atribute, fiecare atribut reprezentând o informație despre mesajul 

respectiv. Nu este necesară folosirea tuturor acestor atribute deoarece doar unele din ele 

prezintă interes pentru construirea statisticilor. Din acest motiv, atributele de interes sunt 

extrase și sunt construite obiecte JSON separate, pentru fiecare dintre ele. De exemplu, 

mesajul original conține un atribut numit lang. Acest atribut indică limba în care a fost 

scris mesajul. Pentru a construi statistici despre limbă, acest atribut este necesar, deci va 

fi extras. 

 

Transmitere la noduri 

După ce atributele de interes au fost extrase și s-au construit noi obiecte JSON pe 

baza fiecăruia, urmează transmiterea informației la nodurile corespunzătoare. Dacă 

obiectul JSON are în componență atributul lang, de exemplu, va fi transmis doar nodului 

care se ocupă cu realizarea statisticilor pe baza limbii, și anume Language Node. 

Figura 4.4 - Diagramă de secvență pentru construirea statisticilor 
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În diagrama de mai sus este prezentat scenariul în care datele construite de fiecare 

nod din topologie sunt salvate în baza de date din cloud. Pentru exemplificare s-a ales 

nodul care se ocupă cu prelucrarea datelor despre limba în care a fost scris mesajul 

original. Nodul folosește un API local numit AmazonAPI care se ocupă cu efectuarea 

apelurilor spre cloud. Salvarea datelor se face în mod periodic, pe baza unui cronometru 

definit în interiorul nodului. În momentul în care cronometrul ajunge la final, nodul 

transmite datele prin intermediul unei funcții din API-ul local. Acesta preia datele, 

pregătește apelul prin adăugarea unor configurări, după care trimite mai departe la cloud. 

Apelul ajunge la API Gateway, reprezentând serviciul ce se ocupă cu rutarea apelurilor 

HTTP spre AWS Lambda, care reprezintă API-ul din cloud al sistemului. AWS Lambda 

este responsabil cu efectuarea operațiilor de tip CRUD asupra bazei de date. După 

efectuarea operației asupra bazei de date, AWS Lambda returnează un răspuns de succes 

sau eroare. Acest răspuns ajunge la API Gateway care este rutat înapoi la API-ul local, de 

unde s-a efectuat apelul. 

 

4.5. Perspectiva tehnologică 

În acest subcapitol se va discuta în detaliu despre stiva de tehnologii folosite, iar 

pentru fiecare tehnologie în parte se va specifica motivul pentru care a fost aleasă. 

4.5.1. Node.js 

Node.js[26] este open-source și reprezintă un cross-platform pentru a dezvolta 

aplicații de tip server-side și networking. Aplicațiile Node.js sunt scrise în Javascript și 

pot fi rulate, prin intermediul contextului de rulare pus la dispoziție de acesta, pe diferite 

sisteme de operare cum ar fi OS X, Windows sau Linux. Principala caracteristică pentru 

care Node.js este foarte popular o reprezintă faptul că este asincron și orientat pe 

evenimente. Toate API-urile din librăria Node.js sunt asincrone, adică nu se oprește 

execuția pentru a aștepta răspunsul unui apel ci se continuă cu următoarea secvență de 

Figura 4.5 - Diagramă de secvență pentru salvarea datelor în baza de date 
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cod. În momentul în care datele pentru apelul precedent sunt pregătite, mecanismul bazat 

pe evenimente permite preluarea lor din răspunsul returnat. 

Alte caracteristici sunt : 

• Viteza de execuție – deoarece este construit peste engine-ul de Javascript de la 

Google Chrome, și anume V8, este foarte rapid în execuția codului 

• No buffering – aplicațiile Node.js niciodată nu țin datele în buffere și le 

livrează în bucăți (chunks) 

• Single Threaded – folosește un singur thread cu event looping. Acest lucru îl 

face foarte scalabil deoarece prin intermediul mecanismului de evenimente 

server-ul răspunde într-un mod non-blocking 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoriile în care Node.js se încadrează cu success și oferă și performanțe 

ridicate sunt : 

1. I/O Bound Applications 

2. Data Streaming 

3. Data Intensive Real-time Applications 

4. JSON APIs based Applications 

5. Single Page Applications 

 

Node.js a fost ales în detrimentul altei tehnologii, cum ar fi Java, deoarece 

sistemul, prezentat în această lucrare, se încadrează în patru din cele cinci categorii 

enumerate mai sus și anume: 

• Data Streaming – în orice moment sistemul manipulează stream-uri de 

date pentru analiză și construire grafice 

• Data Intensive Real-time – datele sunt manipulate în timp real 

• JSON API based – folosește JSON API-uri pentru a realiza operații de tip 

CRUD 

• Single Page Application – conținut custom care este injectat în mod 

automat 

Figura 4.6 – Componente Node.js [26] 
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4.5.2. AngularJS 

AngularJS[27] reprezintă un framework structural pentru aplicații web dinamice. 

Permite utilizarea codului HTML ca și un template care poate fi extins prin sintaxe 

speciale pentru a exprima clar și succint componentele aplicației. Principalele 

caracteristici sunt data binding și dependency injection care elimină necesitatea de a scrie 

mult cod pentru a îndeplini diferite funcționalități. 

Acest framework permite dezvoltarea de aplicații de tip Single Page, prin care se 

descrie un template de ansamblu în interiorul căruia se inserează în mod dinamic alte 

template-uri personalizate pentru a exprima funcționalitatea aplicației. 

Spre deosebire de Node.js care este server-side, acesta este client-side și este 

folosit pentru dezvoltarea UI-ului și interacțiunii dintre utilizator și aplicație. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Static DOM reprezintă template-ul de ansamblu în interiorul căruia se încarcă 

fișierele de javascript și css, precum și template-uri custom reprezentând conținutul 

dinamic [28]. Aplicația este constituită dintr-un modul principal și alte module separate 

care furnizează diferite funcționalități. Un exemplu de injectare dinamică a conținutului 

este următorul : 

Utilizatorul se află pe pagina de home din aplicație unde poate vizualiza o listă 

cu produse. În momentul în care selectează un produs pentru a obține mai multe detalii, 

lista cu produse este înlocuită cu un template care prezintă detalii despre produsul 

selectat. Acest template nu reprezintă o altă pagină HTML ci este conținutul dinamic 

injectat care a înlocuit celălalt conținut HTML. 

Pe baza caracteristicilor prezentate mai sus, AngularJS reprezintă o componentă 

care se potrivește perfect în sistemul de față, pentru a construi partea vizuală și pentru a 

defini interacțiunile dintre utilizatori și acesta. Definirea și injectarea conținutului 

personalizat, permite flexibilitate și dinamism la un nivel superior. 

Figura 4.7 – Injectarea conținutului dinamic [27] 
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4.5.3. PubNub 

PubNub[29] reprezintă un 3rd party provider global care pune la dispoziție o serie 

de API-uri pentru Mobile Web și IoT, care permit dezvoltarea aplicațiilor de tip real-

time. 

Dintre aceste API-uri, cel mai folosit este API-ul de messaging în timp real. 

Acesta se bazează pe conceptul de publish/subscribe prin intermediul unui canal de 

comunicare și permite transmiterea datelor, în timp real, oriunde în lume, în mai puțin de 

¼ secunde. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În figura de mai sus este prezentat mecanismul de publish/subscribe. Se definește 

un canal de comunicare care este gestionat de PubNub, iar participanții care doresc să 

schimbe informații se abonează (subscribe) la acest canal. Pentru a transmite un mesaj 

prin intermediul canalului se folosește funcția de publicare (publish). În momentul în care 

un mesaj este publicat la un capăt al canalului, toți cei care sunt conectați la celălalt capăt 

vor primi acest mesaj. 

Din consola de administrator se pot crea canale de comunicare. În figura de mai 

jos am creat un canal numit my_channel. Se observă prezența a două chei, și anume : 

 

PUBLISH KEY  -  necesară în momentul în care 

se dorește publicarea unui mesaj prin intermediul 

canalului respectiv 

SUBSCRIBE KEY  -  necesară în momentul în 

care se dorește recepționarea mesajelor prin intermediul 

acestui canal 

Acest mecanism de publish/subscribe pus la 

dispoziție de PubNub oferă posibilitatea de a transmite 

date și de a construi graficele și harta în timp real. 

Aceste caracteristici reprezintă și motivul pentru care a 

fost ales în detrimentul altor tehnologii care permit doar 

transmiterea datelor și nu au suport pentru construirea 

automată a unor grafice. 

 

 

Figura 4.8 – Mecanismul publish/subscribe PubNub [29] 

Figura 4.9 – Atributele unui 

canal [29] 
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4.5.4. Auth0 

Auth0[31] reprezintă un 3rd party provider care pune la dispoziție o platformă de 

autentificare cloud-based. În principiu, elimină nevoia de a construi de la zero un 

mecansim de securitate pentru aplicații, și se ocupă de procesul de autentificare și 

înregistrare a utilizatorilor. 

Unul din cazurile de utilizare ale sistemului presupune înregistrarea unui 

utilizator. Auth0 pune la dispoziție multiple modalități prin care se poate îndeplini acest 

lucru, dintre care sunt amintite doar câteva : 

• Folosind un cont de Google 

• Folosind un cont de Facebook 

• Folosind un cont de Twitter 

• Folosind un cont de Linkedin 

• Folosind un cont de Github 

• Folosind un cont de Microsoft 

• Folosind un mail și o parolă proprie 

Lista enumerată mai sus reprezintă una din categoriile de conexiuni puse la 

dispoziție de Auth0, și anume categoria Social. În Fig.4.11 sunt prezentate celelalte 

opțiuni de conectare. Pe lângă această categorie mai există :  

• categoria  Database 

care permite folosirea unei baze de date proprii sau o bază de date a 

provider-ului 

 

• categoria  Enterprise 

care permite verificarea identității folosind soluții Enterprise cum ar fi  

Active    Directory/LDAP, ADFS,  Google Apps, Office 365, Microsoft Azure 

AD, IP Address Authentication, Ping Federate, SAMLP Identity Provider, 

SharePoint Apps 

 

• categoria  Passwordless 

care elimină nevoia de a folosi parole și permite 3 tipuri de verificare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Tipuri de verificare fără folosirea unei parole [31] 
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 Figura 4.11 – Conexiuni permise din categoria Social [31] 
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Acest serviciu de verificare a identității se ocupă în locul sistemului de 

înregistrarea și autentificarea utilizatorilor. Toate datele sunt salvate în cloud-ul provider-

ului, în cazul în care nu s-a specificat o bază de date proprie, și pot fi accesate oricând 

pentru a vizualiza diferite statistici despre utilizatorii noi care s-au înregistrat, când a fost 

făcută ultima autentificare sau tipul de autentificare și înregistrare folosit de fiecare 

utilizator. 

În figura de mai jos este prezentat Dashboard-ul unde se pot vizualiza toți 

utilizatorii și anumite detalii despre fiecare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4.1.  SPA + API 

Deoarece sistemul este structurat sub forma SPI + API, adică Single Page 

Application + Application Programming Interface, se dorește ca accesul la API să fie 

permis doar utilizatorilor autorizați. Pe lângă autentificarea propriu-zisă în sistem este 

necesară o altă entitate prin intermediul căreia se pot autoriza cererile spre API. Această 

entitate poartă numele de access token. 

Un access token este un șir de caractere reprezentând o autorizație emisă 

utilizatorului după ce s-a autentificat. Acest șir poate reprezenta un identificator cu 

ajutorul căruia se pot prelua date de autorizare sau poate conține efectiv informații de 

autorizare legate de utilizatorul autentificat. Acest token este creat automat de către 

Figura 4.12 – Auth0 dashboard cu toți utilizatorii înregistrați [31] 
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Auth0 după autentificarea unui utilizator și se poate folosi pentru a autoriza diferite 

acțiuni pe care utilizatorul respectiv le poate realiza pe baza lui. [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În continuare se descrie în detaliu figura de mai sus prin intermediul căreia se 

obține access token-ul. 

Pasul  1. Aplicația inițiază flow-ul și redirectează browser-ul spre Auth0 pentru a 

permite utilizatorului să se autentifice. 

Pasul 2. Auth0 autentifică utilizatorul. Dacă este pentru prima dată când 

utilizatorul trece prin acest flow, și dacă folosește un 3rd party client (Facebook, Twitter 

etc.) să se autentifice,  se va afișa o pagină de consimțământ care prezintă permisiunile 

pentru client-ul respectiv. 

Pasul  3. Auth0 redirectează utilizatorul,  împreună cu access token-ul atașat,  spre 

o pagina din aplicație stabilită. 

Pasul  4. Aplicația poate folosi access token-ul pentru a face apeluri spre API în 

numele utilizatorului 

 

Deoarece este simplu de utilizat și intergrat în orice aplicație și datorită faptului că 

întreaga funcționalitate este realizată în mod transparent, Auht0 reprezintă o soluție de 

securitate care se mapează perfect pe cerințele de proiectare ale sistemului. 

Figura 4.13 – Pașii realizați pentru generarea access token-ului [31] 
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4.5.5. AWS 

Amazon Web Services[33], pe scurt AWS, reprezintă infrastructura de servicii IT  

sub forma de servicii web, în zilele noastre fiind cunoscută sub numele de cloud 

computing, creată și pusă la dispoziție de compania Amazon începând cu anul 2006. 

Astăzi, AWS oferă o platformă de infrastructură extrem de fiabilă, scalabilă și 

low-cost în cloud, care este folosită de sute de mii de companii din 190 de țări din 

întreaga lume. Având centre de date la nivel global în locații precum Europa, Brazilia, 

Singapore, Japonia, Australia și U.S., clienții din diferite ramuri ale industriei beneficiază 

de următoarele avantaje : 

• Cost redus – plătești doar pentru cât folosești 

• Agilitate și Instant Elasticity – livrarea aplicațiilor în câteva secunde, 

accesibile la nivel global; scalare dinamică și automată, în orice moment, 

în funcție de volumul de muncă curent; folosirea unui singur server sau a 

mii de servere care să fie disponibile 24/7 

•  Deschis și Flexibil – pune la dipoziție diferite sisteme de operare și 

limbaje de programare pentru a maximiza performanțele dorite 

• Securizat – la nivel de rețea, nivel aplicație și nivel mașină virtuală  

Dintre multiplele servicii pe care le pune la dispoziție AWS, în sistemul de față 

vor fi folosite doar 3 dintre ele și anume AWS Lambda, API Gateway și DynamoDB. 

AWS Lambda și API Gateway sunt folosite pentru a construi și a face public API-

ul din cloud care realizează operațiile asupra bazei de date, DynamoDB. A fost ales 

DynamoDB deoarece este o bază de date de tip NoSQL și oferă flexibilitate în ceea ce 

privește formatul datelor salvate precum și pentru faptul că este foarte scalabilă deoarece 

este gestionată în cloud. 

În continuare se prezintă în detaliu fiecare serviciu folosit. 

 

 

4.5.5.1.  AWS Lambda + Serverless 

AWS Lambda[34] este un serviciu de calcul care permite rularea unei porțiuni de 

cod fără a furniza sau administra servere, pe scurt, este serverless. Codul este executat 

doar când este necesar și scalează automat, de la câteva request-uri pe zi la mii de 

request-uri pe secundă. 

AWS Lambda rulează codul pe o infrastructură de calcul de înaltă disponibilitate 

și efectuează întreaga administrare a resurselor de calcul, inclusiv întreținerea server-ului 

și a sistemului de operare, asigurarea capacității și scalarea automată, monitorizarea și 

logarea. Tot ce trebuie făcut este furnizarea porțiunii de cod într-unul din limbajele pe 

care le suportă (în prezent Node.js, Java, C# și Phyton). 

O altă caracteristică o reprezintă faptul că se execută doar în momentul în care o 

condiție de declanșare este îndeplinită. Această condiție poate însemna o schimbare în 

baza de date, o cerere de la un alt serviciu AWS, o activitate în interiorul aplicației sau un 

request de la HTTP endpoints. [34] [35] 
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În figura de mai sus este prezentat modul în care funcționează AWS Lambda. 

Pentru început se încarcă codul în AWS după care se setează condițiile de declanșare. 

AWS Lambda se va executa automat în momentul în care condiția de declanșare este 

îndeplinită. 

Pentru a încărca codul în AWS se folosește un framework numit Serverless care 

face posibilă această operație într-un mod cât se poate de simplu. Serverless permite 

livrarea aplicației ca și funcții independente, care răspund la evenimente și care scalează 

automat [36]. Pe scurt, se definește API-ul aplicației sub forma unor funcții independente 

după care este folosit Serverless pentru a le încărca în AWS Lambda pentru a putea fi 

rulate. 

 

 

4.5.5.2.  API Gateway 

API-ul sistemului este creat folosind Serverless și AWS Lambda. După acest pas, 

este necesară o metodă prin care se poate declanșa codul folosind apeluri HTTP, deoarece 

acesta este principalul declanșator din sistem. AWS pune la dispoziție API Gateway. 

API Gateway[37] este un serviciu complet gestionat, care permite dezvoltatorilor 

să creeze, să editeze, să mențină, să monitorizeze și să asigure API-urile la orice nivel. 

Acesta acționează ca și o ușă frontală pentru ca, aplicațiile să acceseze datele, logica de 

business sau funcționalitatea din serviciile back-end, cum ar fi, în cazul sistemului, codul 

care rulează în AWS Lambda. 

Acest serviciu se ocupă de toate sarcinile implicate în acceptarea și procesarea a 

sute de mii de apeluri API concurente, inclusiv gestionarea traficului, autorizarea și 

controlul accesului, monitorizarea și gestionarea versiunilor API [38]. S-au specificat 

versiuni API deoarece API Gateway  permite gestionarea simultană a mai multor API-uri.  

 

 

 

 

Figura 4.14 – Modul în care funcționează AWS Lambda [34] 
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4.5.5.3.  DynamoDB 

După stabilirea modului în care este construit API-ul și totodată, permiterea 

accesului la el, este necasar un serviciu de stocare a datelor. Pentru aceasta a fost folosit 

DynamoDB pus la dispoziție de AWS. 

DynamoDB[39] este un serviciu de baze de date NoSQL de tip key-value, 

complet gestionat, care oferă performanțe rapide și previzibile, cu o scalabilitate fără 

întreruperi. Tabelele din baza de date care sunt definite, pot stoca și prelua orice cantitate 

de date și pot servi la orice nivel al traficului de solicitare. 

Datele și traficul pentru un tabel sunt răspândite automat, pe un număr suficient 

de servere pentru a gestiona capacitatea de solicitare specificată de client și cantitatea de 

date stocate, menținând în același timp performanța consistentă și ridicată. 

În DynamoDB, tabelele, articolele și atributele reprezintă componentele de bază.  

Un tabel reprezintă o colecție de articole, și fiecare articol este o colecție de atribute. 

DynamoDB folosește cheile primare pentru a identifica în mod unic fiecare articol din 

tabel, și indecși secundari pentru query-uri complexe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Arhitectura conceptuală API Gateway [37] 
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4.5.5.4. Concluzie 

După asocierea celor trei componente descrise mai sus se obține următoarea 

schemă, reprezentând un scenariu care pornește de la un apel HTTP până la baza de date 

și înapoi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Apelul HTTP ajunge la API Gateway, unde este definit API-ul format din 

funcțiile Lambda. API Gateway rutează apelul spre funcția Lambda corespunzătoare, în 

acest fel producând declanșarea acesteia. Funcția Lambda execută codul care realizează 

CRUD asupra bazei de date DynamoDB, după care returnează un răspuns. Acest răspuns 

ajunge tot la API Gateway care îl rutează înapoi la originea apelului HTTP. 

 

Figura 4.16 – Scenariu complet utilizând AWS Lambda, API Gateway și DynamoDB [34] 
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Capitolul 5. Proiectare de Detaliu si Implementare 

În capitolul trei, au fost trecute în revistă abordările cele mai comune pentru 

sisteme software, și anume: abordarea monolitică, three-tier și abordarea orientată pe 

microservicii. De asemenea în capitolul patru s-a  discutat despre perspectiva tehnologică 

și modul de abordare a fiecărei tehnologii în parte. Obiectivul acestui capitol este 

prezentarea în detaliu a componentelor din care este alcătuită arhitectura sistemului 

precum și modul în care se mapează tehnologiile, prezentate în capitolul anterior, pe 

aceste componente. 

5.1. Arhitectura sistemului 

Arhitectura este formată din două componente principale și anume : 

       - Aplicația Web Node.js 

       - Cloud API + DynamoDB 

 

 

5.1.1. Aplicația Web Node.js 

Aplicația Node.js reprezintă componenta prin intermediul căreia utilizatorii vor 

interacționa cu sistemul. Scopul principal este trimiterea datelor la API pentru a fi  

prelucrate și, afișarea lor, după prelucrare, într-o manieră prietenoasă pentru utilizator, 

sub formă de grafice. 

Această componentă rulează pe un server de Node.js și este structurată, după 

modelul arhitectural client-server, în alte două componente, partea de client și partea de 

server, care expun funcționalități diferite.  

 

 

5.1.1.1. Client 

Partea de client reprezintă componenta vizuală prezentată utilizatorului, care 

poate fi accesată din browser și care permite interacțiune cu aplicația.  

Pentru implementare a fost folosit framework-ul AngularJS pentru a dezvolta un 

client de tip SPA (Single Page Application). După cum s-a prezentat în capitolul 

precedent, AngularJS permite  definirea unui template de ansamblu în interiorul căruia se 

injectează alte template-uri personalizate dinamice. Încărcarea conținutului dinamic se 

realizează în momentul în care utilizatorul navighează pe diferite pagini din aplicație. De 

exemplu : 

Utilizatorul se află pe pagina cu statistici. În momentul în care selectează pagina 

cu harta, conținutul actual va fi înlocuit de un template dinamic care prezintă o hartă. 

 

  Există trei pagini în sistem pe care utilizatorul poate naviga : 

   1. Pagina  welcome 

       Este prima pagină pe care utilizatorul o vede în momentul în care introduce în 

browser URL-ul aplicației. Vizualizarea acestei pagini nu necesită ca utilizatorul să fie 
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autentificat. Această pagină este, în primul rând, o prezentare a funcționalităților pe care 

le pune la dispoziție sistemul, și,  în al doilea rând, locul în care utilizatorul se poate 

autentifica pentru a accesa paginile autorizate care vor fi discutate în continuare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pagina home 

Este pagina pe care utilizatorul o vede după ce se autentifică sau se înregistrează. 

Dacă utilizatorul nu este autentificat și decide să introducă URL-ul pentru a o vizualiza, o 

altă pagină va fi afișată, și anume, o pagină de eroare care specifică faptul că nu este 

autentificat. Pagina de eroare va fi afișată de fiecare dată când utilizatorul încearcă să 

acceseze o pagină autorizată și nu este autentificat. 

După autentificare, utilizatorul poate vizualiza diferite statistici, în timp real, 

expuse sub forma unor grafice. Vom discuta mai tarziu modul în care sunt generate 

aceste grafice folosind mecanismul de publish/subscribe de la PubNub. 

 Pentru a executa interacțiuni, cum ar fi afișarea unei noi pagini, se poate folosi 

meniul de navigare care se deschide din stânga. Acesta conține o opțiune de a naviga la 

altă pagină și un buton de logout pentru a părăsi aplicația. 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Pagina welcome 
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În momentul în care se deschide meniul de navigare se pot observa două opțiuni 

de navigare și un buton de logout. Interacțiunea cu pagina curenta nu este posibilă atâta 

timp cât meniul de navigare este deschis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Pagina home 

Figura 5.3 – Pagina home cu meniul de navigare deschis 
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3. Pagina map 

Este pagina pe care utilizatorul poate vizualiza tweet-urile procesate afișate pe o 

hartă. La fel ca pagina de home, accesul este restricționat și utilizatorul trebuie să fie 

autentificat. Această pagină poate fi accesată fie din pagina de home folosind meniul de 

navigare, fie utilizând un URL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a oferi paginilor un aspect plăcut pentru utilizator și pentru o interacțiune 

cât mai flexibilă și intuitivă a fost folosită o librărie specială de css, și anume, Bootstrap. 

Bootstrap pune la dispoziție multiple clase de stiluri care transformă codul HTML prin 

specificarea unor valori pentru proprietățile vizuale (ex. font-color, padding, float, border 

etc.). Marele avantaj îl reprezintă faptul că aceste clase pot fi modificate după bunul plac, 

specificând propriile valori pentru proprietăți. Pentru lizibilitatea textului au fost folosite 

font-uri speciale de la Google Fonts. 

După cum s-a precizat, atât pagina de home cât și pagina cu hartă, necesită un 

utilizator autentificat pentru a putea fi vizualizate. Pentru autentificarea utilizatorilor este 

folosit Auth0, prezentat în capitolul precedent. În momentul în care utilizatorul dorește să 

se autentifice, sistemul afișează un pop-up construit de Auth0, care arată ca în Fig.5.5. 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Pagina map 
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Utilizatorul are posibilitatea să se autentifice folosind un cont de Google, în cazul 

în care și pentru procesul de înregistrare a folosit același lucru, sau prin introducerea unei 

adrese de mail și a unei parole. Auth0 se va ocupa automat de autentificarea utilizatorului 

după care returnează un access token, dacă totul a decurs cu succes. În cazul în care nu 

este prezent access token-ul, utilizatorul nu a fost găsit printre utilizatorii înregistrați, 

drept urmare nu a fost autentificat. Access token-ul este folosit mai departe pentru a 

permite utilizatorului accesul în sistem. 

Pentru fiecare utilizator, access token-ul, generat după autentificarea cu succes, 

este unic și reprezintă modalitatea prin care se pot deosebi utilizatorii între ei. Prezența 

acestui token înseamnă de asemenea faptul că utilizatorul a fost autorizat și poate accesa 

paginile autorizate.  

Deautentificarea este realizată tot de Auth0, eliminând sesiunea pentru utilizatorul 

autentificat. Sarcina care îi revine sistemului este ștergerea access token-ului deoarece nu 

mai este valabil. 

 

 

 

 

Figura 5.5 – Auth0 pop-up 
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5.1.1.2. Server 

Partea de server reprezintă componenta care se ocupă cu logica aplicației. Logica 

aplicației presupune trei funcționalități de bază : 

   1. Preluarea tweet-urilor în timp real 

   2. Trimiterea/Aducerea datelor folosind microserviciile din cloud 

   3. Publicarea datelor actualizate pentru vizualizare 

 

Pentru preluarea tweet-urilor în timp real este folosit Twitter Streaming API. 

Primul pas îl reprezintă înregistrarea la Twitter pentru a putea accesa dashboard-ul de 

dezvoltator. Următorul pas este definirea unei noi aplicații pe baza căreia se construiește 

un set de credențiale cu ajutorul căruia sistemul se va conecta la stream-ul de date de la 

Twitter. Stream-ul de date poate fi pornit și oprit în orice moment. De asemenea, acest 

API permite aplicarea unor filtre pentru a primi doar tweet-uri care se supun acestora. 

API-ul este folosit împreună cu modulul de Straw prezentat în capitolul trei. 

Folosind Straw, se definește o topologie de noduri de procesare care comunică între ele 

folosind o coadă de mesaje. Fiecare nod este responsabil cu filtrarea tweet-urilor pe baza 

unei liste de cuvinte cheie. Fiecare cuvânt cheie are o anumită prioritate (grad de pericol) 

de la 0 la 5 unde 0 reprezintă cea mai slabă prioritate și 5 este prioritatea maximă. Drept 

urmare, a fost construită o listă de cuvinte cheie pentru fiecare prioritate, rezultând un 

număr de șase liste.  

Pentru transmiterea tweet-urilor filtrate s-a definit un API secundar, în care, 

fiecare funcție se mapează pe un microserviciu din cloud. În figura 5.6 este prezentat 

modul în care stream-ul de date este filtrat de primul set de noduri și transmis mai departe 

la nodurile care se ocupă cu salvarea conținutului filtrat în baza de date din cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 – Filtrarea tweet-urilor și salvarea lor în cloud 
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Pentru citirea datelor prelucrate din cloud, scenariul este unul diferit deoarece nu 

mai este necesară folosirea unei topologii de noduri care să se ocupe de operații 

complexe. Fiecare grafic, care se poate vizualiza pe pagina home, afișează diferite date 

care au fost prelucrate. Aceste date sunt aduse printr-un apel simplu spre API-ul din 

cloud. Deoarece graficele trebuie să se actualizeze aproape în timp real pe baza noilor 

date care au fost salvate în baza de date, pentru fiecare grafic s-a definit o funcție care se 

apelează o dată la câteva secunde pentru a citi din nou datele. A fost specificat faptul că 

se apelează o dată la câteva secunde și nu în fiecare secundă deoarece se dorește existența 

unei marje de timp între salvarea datelor și citirea noilor date. Fiecare funcție folosește 

API-ul secundar definit pentru a face apelurile la cloud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultima funcționalitate, publicarea datelor actualizate, se bazează pe 

funcționalitatea precedentă de aducere a datelor. Pentru acest pas se folosește mecanismul 

de publish/subscribe de la PubNub, care a fost detaliat în capitolul precedent. Pentru 

fiecare grafic se va defini un canal de comunicare prin intermediul căruia se vor transmite 

noile date. În interiorul fiecărei metode care se apelează periodic, se creează un publisher 

care se conectează la canalul de comunicare pentru care transmite datele. La capătul 

celălalt al canalului se va conecta un subscriber definit în partea de client, deoarece aici 

sunt afișate graficele, care va avea rolul de a prelua datele din canal și de a construi 

graficul pe baza lor. Figura 5.7 se modifică și devine următoarea : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 – Citirea noilor date folosind funcții care se apelează periodic 

Figura 5.8 – Actualizarea graficelor cu datele noi folosind publish/subscribe 
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5.1.2. Cloud API + DynamoDB 

Această componentă se află în cloud-ul de la Amazon și este complet gestionată. 

Este formată din două părți, și anume : 

    - Cloud API 

    - DynamoDB 

 

Împreună, cele două părți, deservesc mecanismul de salvare/citire a datelor 

procesate. 

 

5.1.2.1. Cloud API 

Este format din API Gateway și AWS Lambda. API Gateway este responsabil cu 

interceptarea apelurilor HTTP și rutarea lor spre funcția Lambda, iar AWS Lambda este 

responsabil cu rularea codului în momentul în care condiția de declanșare este activată. 

După cum s-a specificat și în capitolul precedent, condiția de declanșare o reprezintă 

rutarea apelului HTTP realizat de API Gateway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiecare funcție lambda are propriul URI. În momentul în care se realizează un 

apel spre o funcție lambda, se specifică acest identificator. Pe baza acestui identificator, 

API Gateway știe în mod automat spre care funcție lambda să ruteze apelul. După rutarea 

apelului, funcția lambda corespunzătoare este declanșată, execută codul, după care 

returnează un răspuns sub formă de JSON. Acest răspuns ajunge apoi la API Gateway, 

care îl va ruta înapoi, la originea apelului inițial, în cazul sistemului, API-ul secundar de 

pe server-ul de Node.js. 

 

 

 

Figura 5.9 – Rutarea apelurilor HTTP spre funcțiile lambda 
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5.1.2.2. DynamoDB 

Reprezină serviciul de stocare de tip NoSQL, care este folosit pentru a stoca toate 

datele. Baza de date este formată din șapte tabele, fiecare tabel având o cheie primară și o 

capacitate totală de citire/scriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10 – Lista cu tabele din DynamoDB 

Figura 5.11 – Lista cu atribute pentru fiecare tabel 
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Ce reprezintă această capacitate de citire/scriere ? Se consideră, de exemplu, 

tabelul Messages, care este folosit pentru a stoca diferite informații despre fiecare tweet. 

Din fiecare tweet, care este primit prin intermediul Twitter API, se extrag anumite 

informații care sunt de interes și se construiește un nou obiect cu acele informații. Fiecare 

obiect construit trebuie apoi salvat în DynamoDB, în acest tabel. În consecință, 

DynamoDB trebuie să realizeze multe operații de inserare. Dacă se  specifică pentru 

tabelul Messages, o capacitate de scriere egală cu 1, se poate insera doar un articol/obiect 

de 1KB pe secundă. Dacă se specifică o capacitate de scriere egală cu 3, se va putea 

insera 3KB pe secundă, adică 3 * unitate de scriere pentru 1 KB. În cazul în care 

dimensiunea articolului/obiectului, care trebuie inserat, depășește 1KB, DynamoDB are 

nevoie de resurse adiționale, o capacitate de scriere mai mare, pentru a realiza acest lucru. 

Dacă nu există, atunci articolul/obiectul nu va fi inserat și se va genera o eroare de la 

DynamoDB specificând faptul că s-a depășit capacitatea totală de scriere care a fost 

definită. Același scenariu se aplică și pentru capacitatea de citire, cu precizarea că, o 

capacitate totală de citire egală cu 1, reprezintă o citire consistenă de până la 4KB pe 

secundă. 

 Pentru fiecare tabel s-a specificat o capacitate de citire/scriere în funcție de cât de 

intens o să fie folosit și dimensiunea fiecărui obiect care trebuie salvat. Formatul 

obiectului care trebuie inserat este JSON. Singura condiție pe care trebuie să o 

îndeplinească, este să aibă în componență o proprietate cu același nume ca și cheia 

tabelului în care este inserat. De exemplu : 

Se dorește inserarea de obiecte în tabelul Messages. Cheia pentru acest tabel este  

message_id. Fiecare obiect care trebuie inserat trebuie să aibă o proprietate cu acest 

nume. 

             { 

                message_id : ”10242042042”, 

                user_id : 124515125, 

                text : "Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting 

industry.", 

                . 

                . 

                . 

             } 

 

Dacă această proprietate nu este specificată, DynamoDB aruncă o eroare și 

obiectul nu este salvat. 

 

5.1.3. Diagrama arhitecturii 

După prezentarea tuturor componentelor și modul în care interacționează una cu 

cealaltă, diagrama finală a arhitecturii sistemului este prezentată în Fig. 5.12. 
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Figura 5.12 – Diagramă arhitecturală a sistemului 
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Capitolul 6. Testare şi Validare 

Obiectivul acestui capitol este prezentarea modalităților de testare și validare ale 

componentelor aplicației. Se va discuta despre construirea și rularea scenariilor de test 

folosind module speciale pentru Node.js precum și despre instrumentele de monitorizare 

a metricilor, puse la dispoziție de AWS. 

 

6.1. Testare 

Pentru a testa funcționalități implementate în Node.js se poate folosi un modul 

special numit Mocha. 

Mocha[40]  este un framework de Javascript care poate fi folosit atât în browser 

cât și în Node.js pentru procesul de testare a funcționalităților asincrone. Testele sunt 

rulate în mod secvențial pentru generarea de rapoarte precise, iar excepțiile sunt mapate 

pe cazurile de testare care le-au generat. 

În cazul sistemului de față se va folosi acest framework pentru a testa API-ul de 

microservicii din AWS Lambda. Deoarece fiecare microserviciu reprezintă o componentă 

independentă, s-au creat doar teste de unitate. Un test de unitate constă dintr-un apel 

HTTP spre un anumit microserviciu și verificarea răspunsului returnat. Dacă statusul unui 

răspuns este 200 (OK) și datele returnate îndeplinesc constrângerile impuse, atunci testul 

este considerat validat și trecut cu succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Exemplu test unitate 
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În Fig.6.1 se pot observa cele două condiții impuse (sintaxa expect) pentru ca 

testul să fie considerat validat cu succes. Prima condiție impune statusul răspunsului să 

fie 200, iar a doua condiție presupune ca în răspuns să fie prezente date. 

În figura de mai jos este prezentat rezultatul rulării acestui test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fel ca exemplul de mai sus, pentru fiecare microserviciu am definit un test de 

unitate în care se verifică aceleași condiții de validare. 

 

6.2. Monitorizare 

După cum s-a specificat mai sus, accentul este pus mai mult pe testarea și 

validarea API-ului de microservicii din cloud. 

Deoarece AWS Lambda, API Gateway și baza de date DynamoDB se află în 

cloud-ul de la Amazon și sunt complet gestionate de către ei, nu este necesară folosirea 

unor instrumente speciale separate pentru a le monitoriza. AWS pune la dispoziție 

statistici despre modul în care este folosită fiecare resursă și care este capacitatea de 

calcul consumată pentru fiecare operație executată. 

Pe lângă aceste statistici, se poate folosi un serviciu numit CloudWatch[41] care 

se ocupă cu monitorizarea tuturor serviciilor care sunt folosite în cloud. CloudWatch 

creează în mod automat fișiere log pentru fiecare operație executată și permite accesul la 

acestea pentru a vizualiza erorile care au apărut. Pe lângă aceste fișiere, CloudWatch 

poate fi configurat pentru a trimite mesaje de atenționare în momentul în care o anumită 

condiție impusă este satisfăcută sau nu. 

 Fișierele log sunt structurate sub forma unor grupuri pe baza operației pentru care 

se creează. De exemplu, în API-ul sistemului avem 14 funcții lambda, iar pentru fiecare 

funcție se creează un grup. În momentul în care este apelată o funcție, fișierul log aferent 

acestei operații este creat în grupul definit pentru funcția respectivă. Astfel se obține o 

distribuire uniformă a tuturor fișierelor log care pot fi ușor de urmărit. 

CloudWatch permite de asemenea să analizăm diferite metrici cum ar fi latența de 

integrare, latența, numărul erorilor de tip 4xx sau 5xx etc. pentru fiecare serviciu folosit. 

 

 

 

Figura 6.2 – Rezultatul execuției testului unitate 
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În Fig.6.3 se poate observa faptul că, pentru fiecare serviciu, există un număr de 

metrici disponibile pentru vizualizare. Pentru a intra și mai în detaliu, unele metrici se 

împart în alte categorii de metrici care prezintă statistici din diferite perspective. De 

exemplu pentru DynamoDB sunt două metrici principale, și anume Table Operation 

Metrics și Table Metrics. Metricile din prima categorie prezintă detalii despre 

SuccessfulRequestLatency și ReturnedItemCount, iar metricile din a doua categorie 

prezintă detalii despre ProvisionedWriteCapacityUnits, ConsumedReadCapacityUnits, 

ProvisionedReadCapacityUnits și ConsumedWriteCapacityUnits. 

Toate aceste metrici, create în mod automat, ajută la întelegerea modului în care 

sunt consumate resursele în funcție de fiecare operație executată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Metricile create pentru API Gateway au o importanță deosebită deoarece se poate 

vizualiza lantența medie pentru apelurile HTTP. Acest lucru ajută în luarea deciziilor 

importante despre regiunea/regiunile în care se va realiza livrarea codului.   

Cu cât codul este mai aproape de utilizatorii țintă, cu atât latența este mai mică si 

viteza dintre apelurile HTTP crește. 

În Fig.6.5 sunt prezentate cele șase metrici importante pentru API Gateway. 

 

Figura 6.3 – Metrici disponibile pentru cele trei servicii folosite [41] 

Figura 6.4 – Grafic cu două metrici selectate pentru tabelul Messages [41] 
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6.3. Concluzie 

Testarea ajută la finalizarea aplicației software sau a produsului în raport cu 

cerințele de business și de utilizator. Este foarte important să existe o bună acoperire a 

scenariilor pentru a testa complet aplicația și de asemenea să se asigure faptul că 

funcționează corect și conform specificațiilor. 

O bună acoperire înseamnă că testarea a fost făcută pentru a acoperi diferitele 

domenii cum ar fi funcționalitatea aplicației, compatibilitatea aplicației cu sistemul de 

operare, sistemul hardware și diferite tipuri de browser-e, testarea performanțelor și 

încărcării aplicației pentru asigurarea că sistemul este fiabil și că nu ar trebui să se 

blocheze sau să cedeze. 

Prin monitorizarea continuă a aplicației se poate determina gradul de performanță 

atins și, de asemenea, se pot vizualiza diferite statistici, pe baza unor metrici, care pot fi 

folosite pentru a îmbunătăți sistemul. 

Împreună, testarea și monitorizarea, ajută la construirea unui sistem de calitate, 

care funcționează conform specificațiilor și care este capabil să satisfacă cerințele 

clienților. 

 

 

 

Figura 6.5 – Grafic cu metricile pentru API Gateway [41] 
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Capitolul 7. Manual de Instalare si Utilizare 

7.1. Instalare și rulare 

Pas 1. Instalare Node.js 

Node.js este necesar pentru a instala modulele folosite și pentru a rula 

componenta compusă din clientul de AngularJS și serverul de Node.js. Acesta se poate 

descărca de pe site-ul oficial https://nodejs.org/en/ sub formă de executabil pentru 

Windows. 

 

Pas 2. Instalare Redis 

Redis este necesar pentru rularea topologiei de noduri din Straw. Mesajele care se 

transmit între noduri sunt păstrate într-o coadă. Această coadă este gestionată de Redis. 

Acesta se poate descărca de pe site-ul oficial https://redis.io/download versiunea Stable 

sub formă de executabil pentru Windows. 

 

Pas 3. Se copiază de pe CD folder-ul cu proiectul 

CD-ul conține un folder în interiorul căruia se află alte două folder-e și anume 

AWSLocalClient, respectiv AWSCloudAPI. Este necesară copierea doar primului folder 

deoarece al doilea folder conține API-ul care se află deja în cloud si poate fi accesat. 

 

Pas 4. Rulare 

Se navighează în folder-ul copiat și se deschide Command Prompt după care se 

introduce comanda npm server. Această comandă va porni server-ul de Node.js, respectiv 

componenta formată din AngularJS și Node.js. În consolă trebuie să apară un mesaj de 

forma Server is running on port 3000. 

 

Pas 5. Accesare aplicație 

Se deschide un browser și se introduce URL-ul http://localhost:3000 după care se 

poate observa pagina de welcome din aplicație. 

 

 

Pas 6. Oprire aplicație 

Pentru a opri aplicația, respectiv serverul, se introduce în Command Prompt 

combinația de taste Ctrl + C. În acest moment serverul este oprit, iar accesarea URL-ului 

de mai sus se finalizează cu o eroare de la browser care nu poate găsi pagina de la link-ul 

respectiv din moment ce serverul este oprit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nodejs.org/en/
https://redis.io/download
http://localhost:3000/
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7.2. Utilizare 

După accesarea http://localhost:3000, utilizatorul poate vizualiza pagina de 

welcome din aplicație. Această pagină reprezintă punctul de start. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autentificarea în aplicație se realizează apăsând butonul de LOGIN  din centrul 

paginii. După apăsarea acestui buton se deschide un pop-up unde utilizatorul trebuie să 

introducă credențialele sau să se înregistreze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Figura 7.2 – Pop-up pentru autentificare 

Figura 7.1 – Pagina de welcome 

http://localhost:3000/
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După introducerea credențialelor sau înregistrare, utilizatorul este redirecționat 

spre pagina principală din aplicație și anume, pagina cu statistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pentru a naviga la pagina cu hartă unde sunt afișate toate tweet-urile care au 

coordonate se poate folosi meniul de navigare sau se poate introduce URL-ul 

http://localhost:300/#!/map. Meniul de navigare se deschide apăsând  pătratul verde din 

stânga scrisului twixxle. În figura de mai jos se observă opțiunea MAP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Figura 7.3 – Pagina principală cu statistici 

Figura 7.4 – Meniul pentru navigare 

http://localhost:300/#!/map
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După selectarea opțiunii MAP sau introducerea URL-ului, pagina cu hartă este 

încărcată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pe această pagină utilizatorul poate vizualiza mai multe pin-uri în diferite locații 

de pe glob. Fiecare pin reprezintă un tweet. Pentru a reveni la pagina cu statistici se poate 

folosi butonul BACK din stânga jos sau butonul de Back de la browser. 

Pentru deautentificare se folosește meniul de navigare. În Fig.7.4 se observă un 

buton de LOGOUT. După deautentificare utilizatorul este redirecționat spre pagina de 

welcome. 

 

 

 

Figura 7.5 – Pagina cu hartă 
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Capitolul 8. Concluzii 

8.1. Contribuții personale 

Specificarea problemei și poziționarea ei într-un context software reprezintă 

prima contribuție personală, care a fost primul pas spre dezvoltarea sistemului prezentat 

în această lucrare. 

De la alegerea provider-ului de cloud, stabilirea arhitecturii și împărțirea în 

componente, până la alegerea tehnologiilor de implementare și maparea lor pe arhitectura 

aleasă, toate reprezintă, de asemenea, contribuții personale care au condus la construirea 

unui sistem al cărui principal obiectiv îl reprezintă rezolvarea problemei specificate. 

Principiile de dezvoltare și modul în care fiecare componentă interacționează cu 

cealaltă, reprezintă de asemenea deciziile proprii, care sunt bazate pe procesul de analiză 

și fundamentare.   

8.2. Rezultate obținute și avantajele soluției 

În urma dezvoltării și testării, s-a obținut un sistem complex, stabil și care este 

capabil să îndeplinească întocmai cerințele pentru care a fost proiectat. De asemenea, 

flexibilitatea și ușurința de a extinde funcționalitățile curente sau de a adăuga altele noi, 

reprezintă alte caracteristici importante alte sistemului obținut. Acestea sunt de fapt și 

avantajele soluției – posibilitatea de a extinde funcționalitatea în moduri  nenumărate. 

Abordarea orientată pe microservicii în cloud a fost decizia importantă care a dictat 

cursul dezvoltării înspre această direcție. 

Infrasctructura cloud a trecut de la nivelul de concept, când a apărut inițial în 

2006, la o soluție concretă și modernă pentru rezolvarea problemelor de business. 

Scalabilitatea, fiabilitatea, partajarea resurselor, securitatea la multiple nivele, 

flexibilitatea și portabilitatea,  reprezintă doar câteva caracteristici, pe care această 

infrastructură le pune la dispoziție, și care se regăsesc și în sistemul nostru. 

Utilizarea framework-ului Node.js, pentru dezvoltarea întregului sistem, a permis 

definirea tuturor componentelor, de la API-ul de microservicii până la crearea topologiei 

de noduri și transmiterea noilor date pentru a reactualiza graficele, într-un mod rapid, 

ușor de înțeles și de întreținut.  

8.3. Dezvoltări ulterioare 

O primă dezvoltare ulterioară, care poate să ducă sistemul la un alt nivel, este 

folosirea unui algoritm, din domeniul inteligenței artificiale, care să decidă pe baza unui 

set de date pe care a fost antrenat, dacă un tweet conține cu adevărat un mesaj ascuns sau 

nu. Pe parcurs ce analizează tot mai multe tweet-uri, algoritmul ar deveni mai precis, iar 

gradul de filtrare al tweet-urilor cu mult superior celui actual. 

A doua dezvoltare o reprezintă posibilitarea de a accesa aplicația online, și nu 

doar local. Pentru aceasta, se poate folosi container-ul EC2, de la AWS, care oferă 

context de rulare pe sisteme de operare cum ar fi Windows și Linux. 

A treia, și ultima idee pentru dezvoltări ulterioare, o reprezintă modificarea 

modului în care datele procesate sunt afișate. Tehnologia folosită pentru a construi 

graficele actuale nu permite multă flexibilitate în ceea ce privește personalizarea unui 
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grafic și interacțiunea cu acesta. Stabilirea unor label-uri pentru axele xy, posibilitate de 

zoom sau definirea unor operații personalizate, sunt doar câteva neajunsuri ale 

tehnologiei curente. 
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Anexa 1 - Glosar 

Termen Descriere 

AWS Amazon Web Services 

API Application Programming Interface 

Twitter rețea de socializare 

tweet mesaj publicat pe Twitter 

Stakeholders 
persoane sau organizații care au interese 

într-un proiect 

WAR Web Application Resource 

Tomcat server pentru aplicații Java 

QoS Quality of Service 

Straw framework de procesare în timp real 

JSON JavaScript Object Notation 

Redis 
structură de date în memorie sub forma 

unei cozi 

Node.js 

framework pentru dezvoltarea aplicațiilor 

de tip server-side și networking în 

Javascript 

SPA Single Page Application 

AngularJS 
framework structural pentru aplicații web 

dinamice 

PubNub 
3rd party provider de API-uri pentru 

aplicații în timp real 

IoT Internet of Things 

Auth0 
3rd party provider pentru metode de 

securitate 

AWS Lambda 
serviciu de calcul care execută cod la 

declanșarea unei condiții 

CRUD Create Read Update Delete 

DynamoDB bază de date NoSQL în cloud 

JDK Java Development Kit 

SDK Software Development Kit 

 

 


