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Περίληψη 

 

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν επεκταθεί και εδραιωθεί σαν μια κατηγορία 

διαδικτυακών λύσεων βρίσκοντας μεγάλη απήχηση σε επιχειρήσεις κα οργανισμούς. Η 

υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA) παρέχει μια αξιόπιστη λύση για τον σχεδιασμό 

μιας τοπολογίας διαδικτυακών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά η χρήση έχει οδηγήσει στην 

δημιουργία μεγάλων μονολιθικών εφαρμογών, αρκετά πολύπλοκων και μη ευέλικτων 

στις αλλαγές. Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών (MSA) είναι μια προσέγγιση 

οικοδόμησης εφαρμογών μέσω αποσύνθεσης των υπηρεσιών σε μικρότερα 

περιβάλλοντα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι απομονωμένες και αυτόνομες, επικοινωνούν 

μεταξύ τους με ελαφριά πρωτόκολλα για να παρέχουν ταχύτητα και ευελιξία στην 

λειτουργικότητα των εφαρμογών. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της αρχιτεκτονικής των μικρο-

υπηρεσιών έναντι της παραδοσιακής μονολιθικής υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής, 

για την ανάδειξη της πλέον κατάλληλης αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη κλιμακούμενων 

και δομημένων εφαρμογών.  

Η μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, για 

εμπλουτισμό των γνώσεων στο αντικείμενο που μελετάται, καθώς και την ανάπτυξη 

ενός συστήματος για την υλοποίηση δοκιμών σε κάθε αρχιτεκτονική. Αρχικά  

πραγματοποιήθηκε σύγκριση με βάση χαρακτηριστικά των δυο αρχιτεκτονικών, όπως 

κλιμάκωση, χρήση δικτύου και επικοινωνία μεταξύ διαδικασιών. Στην συνέχεια 

μετρήθηκαν, μέσω των δοκιμών, οι αποδόσεις των δύο αρχιτεκτονικών στη διέλευση 

αιτημάτων, τον χρόνο απόκρισης και την απόκλιση αιτημάτων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν 

στις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν με τις δυο αρχιτεκτονικές. επιβεβαίωσαν σε μεγάλο 

βαθμό ότι η χρήση της αρχιτεκτονικής των μικρο-υπηρεσιών, μπορεί να 

αντικαταστήσει όπου είναι αυτό δυνατό την Υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική, καθώς 

προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα στην απόδοση και την κλιμάκωση των εφαρμογών. 

Η μετάβαση δε, μιας εφαρμογής από την μια στην άλλη αρχιτεκτονική, είναι εφικτή 

αρκεί να γίνεται σταδιακά ακολουθώντας στρατηγικές και καλές πρακτικές που έχουν 

αναπτυχθεί. 
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Abstract 

 

Internet services have expanded and well established as a category of web solutions, 

with great appeal to businesses and organizations. In the context of development and 

competition, efforts have been made to create faster and more efficient services through 

various architectures, protocols and motifs. Service Oriented Architecture (SOA) has 

prevailed over the last decade as it provides a reliable solution for designing a topology 

of web services. However the use of this architecture led to the creation of large 

monolithic applications, complex, non-flexible to changes and scaling. 

Microservices Architecture (MSA) is an approach of building applications that 

decompose services into smaller, consistent, delineated environments. These services 

are seamless and autonomous; communicate with each other with light protocols to 

provide speed, flexibility and consistency in application functionality. 

The aim of this thesis is to compare Microservice architecture versus traditional 

monolithic service-oriented architecture, and to highlight the architecture of micro-

services as the most appropriate architecture for scalable and modular applications. 

The research methodology included a review of the literature, for the enrichment of 

knowledge in the subject being studied, and the development of two demo systems for 

the implementation of tests for each architecture. Initially, a comparison was made 

based on the characteristics of the two architectures, such as escalation, network usage, 

and communication between processes. Subsequently, through the tests, the yields of 

the two architectures throughput, response time and deviation of requests were 

measured. 

The results of the thesis have confirmed that the use of Microservice architecture can 

and should replace the service oriented architecture wherever possible, as it offers great 

benefits in performance and scalability of applications. The refactoring and the 

transition of an application from one architecture to another is feasible, as long as it is 
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done gradually,  following  strategies and best practices that have been developed for 

that purpose. 

Keywords: Service Oriented Architecture, Microservices Architecture, Web services, 

scalable application, modular application, monolithic application 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Εισαγωγή 

 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (ServiceOrientedArchitecture (SOA)) είναι µια 

αρχιτεκτονική προσέγγιση στην οποία τα επιµέρους κατανεμημένα συστατικά 

χρησιμοποιούνται ως χαλαρά συνδεδεμένες υπηρεσίες (loosely coupled), διαθέσιµες 

στον παγκόσμιο ιστό, στο εσωτερικό δίκτυο (intranet) ή/και στο εξωτερικό δίκτυο 

(extranet) µιας επιχείρησης ή οργανισμού. Οι υπηρεσίες επικοινωνούν µέσω διεπαφών, 

οι οποίες υλοποιούνται ανεξαρτήτως υλικού, λειτουργικού συστήματος και 

προγραμματιστικής γλώσσας. 

Η  αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών (Microservices) έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια για να περιγράψει έναν ιδιαίτερο τρόπο σχεδιασμού εφαρμογών λογισμικού ως 

σουίτες ανεξάρτητα αναπτυσσόμενων υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική των μικρο-

υπηρεσιών είναι μια εξειδικευμένη προσέγγιση της SOA η οποία εισάγει ένα νέο 

σύνολο πρόσθετων αρχών σχεδιασμού, που τις καθιστούν αποτελεσματικότερες στους 

τομείς της κλιμάκωσης (scalability) και της ευελιξίας (flexibility) και προσφέρουν 

υψηλές επιδόσεις (high performance) σε σύγκριση με την SOA. Παρόλο που δεν 

υπάρχει ακριβής ορισμός αυτού του αρχιτεκτονικού στυλ, υπάρχουν ορισμένα κοινά 

χαρακτηριστικά γύρω από την οργάνωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων, την 

αυτοματοποιημένη ανάπτυξη, τις πληροφορίες στα τελικά σημεία και τον 

αποκεντρωμένο έλεγχο των γλωσσών και των δεδομένων, τα οποία χαρακτηρίζουν 

αυτή την αρχιτεκτονική. 

Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας 

ενιαίας εφαρμογής ως μια σειρά από μικρές υπηρεσίες, εκ των οποίων η κάθε μία 

λειτουργεί ως ανεξάρτητη διεργασία και επικοινωνεί με ελαφρούς (lightweight) 

μηχανισμούς, συχνά ένα API πόρων HTTP. Ο σχεδιασμός των υπηρεσιών βασίζεται 

στις επιχειρησιακές δυνατότητες – ανάγκες και αναπτύσσονται ανεξάρτητα, από 

πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ανάπτυξης. Υπάρχει ελάχιστη κεντρική 

διαχείριση αυτών των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να γραφεί σε διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού και να χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες αποθήκευσης 

δεδομένων. 
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1.1 Αναγνώριση προβλημάτων και κίνητρα 
 

Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, 

στηριζόμενη στα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής SOA. Παρόλα αυτά δεν έχει 

καταφέρει να εδραιωθεί ως η αρχιτεκτονική που θα αντικαταστήσει την SOA, κυρίως 

λόγο της πολυπλοκότητας της που πηγάζει από τις νέες δυνατότητες που παρέχει, των 

χαρακτηριστικών της, και της δυσκολίας μετάβασης από την μια στην άλλη 

αρχιτεκτονική, ιδιαίτερα στις σύνθετες και μεγάλες εφαρμογές. 

Έχουν γίνει αρκετές έρευνες όπως του Olaf Zimmermann (2016) για το εάν οι μικρο-

υπηρεσίες αποτελούν μια νέα αρχιτεκτονική ή είναι απλά μια παραλλαγή της SOA, που 

διορθώνει τις αδυναμίες και τις ελλείψεις της. Υπάρχουν έρευνες όπως των Salahetal 

(2016) που μελετούν τις ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία των μικρο-υπηρεσιών, 

καθώς και έρευνες σχετικά με τον σχεδιασμό νέων εργαλείων για την μέτρηση της 

αποδοτικότητας των μικρο-υπηρεσιών (Aderaldo et al., 2016). 

Παρόλα αυτά δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη έρευνα που να αποδεικνύει τις 

δυνατότητες των μικρο-υπηρεσιών έναντι της SOA όσον αφορά την κλιμάκωση, την 

ελαστικότητα, τον χρόνο απόκρισης και την διέλευση των αιτημάτων κ.α.. Ταυτόχρονα 

δεν υπάρχει σχετική εμπειρική μελέτη ή έρευνα που να καταδεικνύει το καταλληλότερο 

πρωτόκολλο μεταφοράς για τις μικρο-υπηρεσίες, καθώς βάσει αρχιτεκτονικής είναι 

συμβατό με σχεδόν όλα τα πρωτόκολλα. 

 

1.2 Σκοπός και στόχοι 
 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της αρχιτεκτονικής των μικρο-

υπηρεσιών έναντι της παραδοσιακής «μονολιθικής» υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής 

(SOA – Service-oriented Architecture), για την ανάδειξη τηςπλέον κατάλληλης 

αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη κλιμακούμενων (scalable) και δομημένων (modular) 

εφαρμογών. Παράλληλα μέσω αυτής της μελέτης θα αναδειχθούν οι δυνατότητες που 

προσφέρουν οι μικρο-υπηρεσίες 

Τέλος, στην παρούσα εργασία θα διερευνηθούν από βιβλιογραφική σκοπιά, οι λόγοι 

ανάπτυξης των μικρο-υπηρεσιών, οι τεχνολογίες και οι πλατφόρμες που τις 

υποστηρίζουν, τα χαρακτηριστικά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δυο 
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αρχιτεκτονικών (MSA/SOA), καθώς και η προτεινόμενη διαδικασία μετάβασης μιας 

εφαρμογής από αρχιτεκτονική SOA (brownfield situation) σε αρχιτεκτονική μικρο-

υπηρεσιών (greenfield), όπως αυτή προκύπτει από μελέτες και καλές πρακτικές. 

Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί εμπειρική μελέτη για τη 

σύγκριση και αξιολόγηση των δύο αρχιτεκτονικών – αναφορικά με τις επιδόσεις, την 

ταχύτητα και απόκριση (benchmarking – stress tests) – μιας εφαρμογής που θα 

αναπτυχθεί και με τις δύο αρχιτεκτονικές. 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 
 

Έχουν διατυπωθεί τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα για να εκπληρώσουν τον σκοπό 

αυτής της μελέτης μέσω της επίτευξης των στόχων της. 

Ερώτημα 1: Ποιες οι διαφορές στην απόδοση στους χρόνους απόκρισης 

(responsetime), την διέλευση (throuput) και την απόκλιση (deviation) των αιτημάτων 

στις δυο αρχιτεκτονικές. 

Αυτή η μελέτη παρέχει λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των 

δυο αρχιτεκτονικών, με στόχο τον σωστό σχεδιασμό για την ανάπτυξη των 

δοκιμαστικών εφαρμογών. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση οδήγησε στην επιλογή των 

κατάλληλων πρωτoκόλλων επικοινωνίας για την επιτυχή διεξαγωγή των δοκιμών. 

Ερώτημα 2: Πως ανταποκρίνονται οι δυο αρχιτεκτονικές σε περίπτωση αποτυχίας ή 

και υπερφόρτωσης των διακομιστών ή του δικτύου. 

Μέσω των δοκιμών σχεδιάστηκαν τεχνητές συνθήκες αποτυχίας, υπερφόρτωσης των 

διακομιστών και του δικτύου για την προσομοίωση τέτοιων καταστάσεων και την 

ανάδειξη της αρχιτεκτονικής που παρέχει την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. 
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1.4 Αντίστοιχες μελέτες 
 

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται για να καλύψουν τις ανάγκες των κατανεμημένων 

συστημάτων έχουν αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς. Πολλοί ερευνητές έχουν ξεκινήσει 

έρευνες για τις δυνατότητες των αρχιτεκτονικών SOA και μικρο-υπηρεσιών. 

Στην έρευνα των Salahetal. (2016), εξετάστηκαν οι αρχιτεκτονικές διακομιστή-πελάτη, 

SOA και μικρο-υπηρεσιών. Η έρευνα περιλάμβανε σύντομους ορισμούς, σύγκριση 

σχετικών ερευνών και την συλλογιστική για τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη 

των αρχιτεκτονικών των κατανεμημένων συστημάτων. Σε αυτήν την έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων με 

αντίστοιχες έρευνες. Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι μικρο-υπηρεσίες 

εκπληρώνουν τις προσδοκίες για χαρακτηριστικά όπως επεκτασιμότητα, ακεραιότητα, 

ανθεκτικότητα, ευελιξία και απόδοση, αλλά η χρήση τους εγκυμονεί κινδύνους και 

προκλήσεις. Παράλληλα αναφέρει ότι οι περισσότερες μελέτες γύρω από τις μικρο-

υπηρεσίες θα πρέπει να γίνονται λαμβάνοντας υπόψη τα γενικά έξοδα, την ασφάλεια 

και τη συνολική απόδοση και πλεονεκτήματα που αντικατοπτρίζονται στην εφαρμογή. 

Η έρευνα των Camargoetal.  (2016),  αφορούσε τηναυτοματοποίηση μιας διαδικασίας 

για την δημιουργία ελέγχων απόδοσης των μικρο-υπηρεσιών. Η έρευνα αρχικά 

περιελάμβανε και την σύγκριση της απόδοσης εφαρμογών σε αρχιτεκτονική SOA και 

μικρο-υπηρεσιών, ώστε να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της δεύτερης τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η σύγκριση των δυο αρχιτεκτονικών 

αποτελούσε ένα μικρό κομμάτι της έρευνας, καθώς κύριος στόχος ήταν η 

αυτοματοποίηση των δοκιμών ελέγχου απόδοσης των μικρο-υπηρεσιών.Αναφορικά με 

το αντικείμενο σύγκρισης των δυο αρχιτεκτονικών αυτό περιελάμβανε την σύγκριση 

του χρόνου απόκρισηςκαι της διέλευσης αιτημάτων. Το συμπέρασμα ήταν ότι η 

αρχιτεκτονική των υπηρεσιών εκτός από τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας και της 

απομόνωσης των υπηρεσιών, προσφέρει σαφώς καλύτερη απόδοση έναντι της SOA.Θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ότιη σύγκριση έγινε με την χρήση εργαλείων stress test που 

είχαν αναπτυχθεί από το πανεπιστήμιο της Santa Catarina για ερευνητική χρήση. 

Η έρευνα του Zimmermann (2016) πραγματεύτηκε το κατά πόσο οι μικρο-υπηρεσίες 

είναι μια νέα αρχιτεκτονική ή αποτελεί μια παραλλαγή της SOA. Στην έρευνα του ο 

Zimmermann προσπάθησε να εντοπίσει του λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη και 

εφαρμογή των μικρο-υπηρεσιών, καθώς και αν προσδίδουν τα αναμενόμενα 
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αποτελέσματα και εκπληρώνουν τις προσδοκίες σε σχέση με την SOA. Θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι στην έρευνα του ο Zimmermann δεν αναφέρεται στην μονολιθική SOA, 

αλλά θεωρεί ότι η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική θα πρέπει οπωσδήποτε να 

συνδυάζεται με την χρήση ενδιάμεσου λογισμικού (ESB middleware). Η μεθοδολογία 

της έρευνας περιελάμβανε εκτός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ένα ερευνητικό 

ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε επαγγελματίες της πληροφορικής. Το 

συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι μικρο-υπηρεσίες δεν είναι εντελώς νέα 

αρχιτεκτονική, αλλά χαρακτηρίζονται ως "SOA done right". Πιο συγκεκριμένα, οι 

μικρο-υπηρεσίες αποτελούν μια οργανωτική προσέγγιση υλοποίησης της SOA. Αξίζει 

να αναφέρουμε ότι στο συμπέρασμα του αναφέρει ως αρνητικό στοιχείο το γεγονός ότι  

για την επικοινωνία μεταξύ τους οι μικρο-υπηρεσίες απαιτούν πρωτόκολλα μεταφοράς 

όπως  HTTP REST και ασύγχρονες ουρές μηνυμάτων, παρόλο που και τα περισσότερα 

ενδιάμεσα λογισμικά που χρησιμοποιεί η SOA, στηρίζονται σε αυτά τα δυο 

πρωτόκολλα μεταφοράς. 

Η έρευνα των Gadea et al. (2017) μελέτησε την κατανάλωση των πόρων του 

συστήματος από την εφαρμογή των μικρο-υπηρεσιών σε ένα σύστημα διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων NoSQL. Η επικοινωνία μεταξύ των μικρο-υπηρεσιών έγινε μέσω 

REST API παρόλο που όπως αναφέρει το ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιηθούν ουρές 

μηνυμάτων. Η μεθοδολογία περιλάμβανε εκτός της σύντομης βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. την δημιουργία της αντίστοιχης εφαρμογής με την χρήση του πλαισίου 

Swagger για την δημιουργία των APIs. Στην μεθοδολογία ανέφερε ρητά ότι η επιλογή 

του συγκεκριμένου πλαισίου έγινε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της NoSQL βάσης 

δεδομένων, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα επέλεγε ένα εκ των JAVA EE και 

Microsoft .net. Για τις μετρήσεις της τυπικής απόκλισης και του χρόνου καθυστέρησης 

χρησιμοποιήθηκαν το πρόγραμμα Load Runner της HP και το Apache Jmeter, ενώ οι 

εφαρμογές φιλοξενήθηκαν στο Amazon cloud (AWS). Τα συμπεράσματα της έρευνας 

ανέδειξαν τις δυνατότητες των μικρο-υπηρεσιών σε περιβάλλοντα όπου η διασύνδεση 

μεταξύ SQL και NoSQL βάσεων δεδομένων γίνεται μέσω καθοδηγούμενων από 

ενέργειες συστημάτων. 

Τέλος, η έρευνα των Nam H. Do et al. (2017) αφορούσε τις δυνατότητες της 

κλιμάκωσης που προσφέρει η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών σε σχέση με την 

SOA. Σύμφωνα με τις υποθέσεις της έρευνας η αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών 

παρέχει καλύτερα μέσα για την αύξηση της κλιμάκωσης από τα παραδοσιακά πρότυπα 

αρχιτεκτονικής λογισμικού SOA, ωστόσο ορισμένες πτυχές των εφαρμογών όπως η 
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ανάγκη διατήρησης της κατάστασης της εφαρμογής απαιτούν πρόσθετα μέτρα στον 

σχεδιασμό και στον μηχανισμό υποστήριξης. Η μεθοδολογία της έρευνας περιλάμβανε 

εκτός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και την δημιουργία ενός κλιμακωτού 

μηχανισμού δρομολόγησης των εφαρμογών. Ο μηχανισμός αναπτύχθηκε με την χρήση 

αρχιτεκτονικής ουράς μηνυμάτων. Για τις μετρήσεις της απόδοσης των εφαρμογών 

σχεδιάστηκαν δυο δοκιμαστικά σενάρια, ώστε να υπολογιστούν η διέλευση των 

αιτημάτων, η τυπική απόκλιση και ο χρόνος καθυστέρησης. Το ένα περιελάμβανε την 

δημιουργία δυο στιγμιότυπων μιας μονολιθικής SOA εφαρμογής, ενώ το άλλο δυο 

στιγμιότυπα από κάθε μικρο-υπηρεσία. Το αποτέλεσμα της έρευνας ανέδειξε ότι οι 

μικρο-υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν πολύ καλύτερα στην κλιμάκωση των συστημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μεθοδολογία 

 

Όπως έχουμε προαναφέρει, σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη της 

αρχιτεκτονικής των μικρο-υπηρεσιών έναντι της παραδοσιακής «μονολιθικής» 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (SOA - Service-oriented Architecture), με σκοπό την 

ανάδειξη της πλέον καλύτερης αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη κλιμακούμενων (scalable) 

και δομημένων (modular) εφαρμογών. Η βασική μας υπόθεση είναι ότι εφόσον 

καταλήξουμε στο ποια είναι η καλύτερη αρχιτεκτονική, που αξίζει να χρησιμοποιηθεί 

σε κάθε μέρος μιας διαδικτυακής εφαρμογής, τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε μια 

τελείως αποδοτική διαδικτυακή υπηρεσία, με την πρακτική εφαρμογή να το 

αποδεικνύει. 

Η επιλογή της σωστής ερευνητικής μεθόδου εξαρτάται από το είδος του προβλήματος 

που εντοπίζεται και στο οποίο ο ερευνητής αναζητά απαντήσεις - λύσεις. Οι κύριοι 

παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην μέθοδο της επιλογής και για σκοπούς 

υλοποίησης είναι η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Ως εγκυρότητα 

ορίζεται η σχέση του τι θέλει και τι τελικά πρέπει ένας ερευνητής να μελετήσει και να 

μετρήσει. Η ακρίβεια της μεθόδου μέτρησης ορίζεται ως αξιοπιστία. Όλα τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα πρέπει να είναι έγκυρα και να 

προέρχονται από την ερευνητική μέθοδο που έχει επιλεγεί. 

Στην παρούσα συγκριτική μελέτη, η έρευνα χωρίστηκε σε τρία στάδια. 

 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για εμπλουτισμό των γνώσεων στο αντικείμενο 

που μελετάται. 

 Ανάπτυξη συστήματος για την υλοποίηση δοκιμών. 

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων που έχουν εξαχθεί. 

Δεν θα χρησιμοποιηθούν άλλες τεχνικές όπως το ερωτηματολόγιο, γιατί δεν 

αναζητείται η καλύτερη-επικρατέστερη άποψη από κάποιο δείγμα και έτσι δεν 

συνίσταται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Δεν θα γίνει χρήση case 

studies, καθώς αποτελεί μια μελέτη συγκριτικής έρευνας. 
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2.1 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 

Πρωταρχικό αντικείμενο μελέτης, είναι οι αρχιτεκτονικές διαδικτυακών υπηρεσιών 

SOA και MSA. Μέσω της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, μελετήσαμε τις δύο αυτές 

αρχιτεκτονικές, αναφορικά με τις ιδιότητες, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 

τους, την διαδικασία μετάβασης από την μια στην άλλη, καθώς και πως μπορούν να 

γίνουν αποδοτικότερες, εκμεταλλευόμενές την πιο ολοκληρωμένη κατά γενική 

ομολογία, τεχνολογία, σύμφωνα πάντα με την βιβλιογραφία και καλές πρακτικές. 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφέρεται στην αναζήτηση και στον εντοπισμό 

άρθρων και μελετών που ταιριάζουν με το πεδίο της έρευνας και επιτρέπουν σε έναν 

ερευνητή να αναλύσει το αντικείμενο της έρευνας του. Η ανασκόπηση βοηθά στον 

εντοπισμό των κενών που υπάρχουν στις έως τώρα έρευνες  από άλλους μελετητές, το 

οποίο δύναται να καλυφθεί από τα ευρήματα – συμπεράσματα των υπολοίπων και της 

παρούσης. 

Για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός λέξεων κλειδιών για τη συλλογή της βιβλιογραφίας που 

απαιτείται για την κατανόηση του ερευνητικού θέματος. Λέξεις κλειδιά μπορεί να 

προκύψουν κατά την ταυτοποίηση ενός ερευνητικού θέματος ή κατά την 

προκαταρκτική ανάγνωση του. Η χρήση μηχανών αναζήτησης, όπως η Google, 

οδήγησαν στην συλλογή γενικών πληροφοριών. Οι κύριες λέξεις κλειδιά σε αυτήν την 

έρευνα ήταν Service Oriented Architecture και Microservices. 

Βήμα 2: Οι κατάλληλες λέξεις κλειδιά επιλέχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις έννοιες, τις 

συντομογραφίες και την εναλλακτική ορθογραφία των προσδιορισμένων λέξεων 

κλειδιών. Η στρατηγική αναζήτησης οργανώθηκε με χρήση μηχανογραφημένων 

βάσεων δεδομένων, για την απόκτηση ερευνών και μελετών, σχετικών με τον τομέα της 

έρευνας. Η βιβλιογραφική αναζήτηση περιελάμβανε επιστημονικά άρθρα, περιοδικά, 

βιβλία και ιστοσελίδες. Η στρατηγική αναζήτησης ήταν επαναληπτική με πολυάριθμους 

συνδυασμούς των λέξεων αναζήτησης που προέρχονται από τα ερευνητικά ερωτήματα 

που προτάθηκαν. Οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως τα ΙΕΕΕ και ACM, 

χρησιμοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση εκτεταμένης βιβλιογραφίας στον τομέα της 

έρευνας. 
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Βήμα 3: Από τα αποτελέσματα της έρευνας επιλέχθηκαν εργασίες και άρθρα, τα οποία 

αποτέλεσαν τη βάση για την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, προέκυψαν νέες λέξεις 

κλειδιά οι οποίες αναλύθηκαν ώστε να εμβαθύνουμε στον ερευνητικό τομέα. 

Αυτέςοιλέξεις-κλειδιάήταν Software design, Distributed systems, REST, SOAP, Web 

Services, Load balancer, Message queue, Remote Procedure Calls, Virtual Machines, 

Software containers. Ακολούθησε εκ νέου έρευνα για άρθρα σχετικά με τις καινούργιες 

λέξεις κλειδιά. 

Βήμα 4: Η διαλογή, η ανάλυση και η μελέτη αυτών των επιστημονικών άρθρων και 

μελετών, οδήγησε στην επιλογή των καταλληλότερων πηγών, που χρησιμοποιήθηκαν 

σε αυτήν την εργασία. 

 

2.2 Ανάπτυξη συστήματος δοκιμών 
 

Το επόμενο βήμα για την διεξαγωγή της συγκριτικής μας έρευνας, αλλά και την 

απόδειξη της υπόθεσης μας, είναι και η πρακτική υλοποίηση όσων αναφέρονται 

θεωρητικά και έχουν προκύψει από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Αναπτύχθηκαν δυο παρόμοιες εφαρμογές, μια για κάθε αρχιτεκτονική, που 

χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες που αναφέρονται για την υλοποίηση και την βέλτιστη 

απόδοσης τους. Βασικό μέλημα ήταν να διατηρηθεί όσο το δυνατό ίδιο το επίπεδο 

ανάπτυξης στις δύο εφαρμογές, οπότε και χρησιμοποιήθηκαν η ίδια γλώσσα 

προγραμματισμού, η ίδια βάση δεδομένων και το ίδιο υλικό (hardware). Σύμφωνα με τα 

παραπάνω αναδεικνύονται ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 

δύο αρχιτεκτονικών με αμεροληψία. 

 

2.3 Εξαγωγή και ανάλυση αποτελεσμάτων 
 

Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και την σύγκριση τους χρησιμοποιήθηκαν και για 

τις δυο αρχιτεκτονικές οι ίδιες πλατφόρμες και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού. 

Για την έκδοση ασφαλών συμπερασμάτων οι δοκιμές και οι μετρήσεις 

πραγματοποιήθηκαν αρκετές φορές, σε διάφορες καταστάσεις όπως κατάσταση ηρεμίας 

και κατάσταση μεγάλου φόρτου στους διακομιστές. 
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Επομένως, αφού σε προηγούμενο στάδιο της μεθοδολογίας αναλύθηκε όλο το 

θεωρητικό υπόβαθρο γύρω από την συγκριτική έρευνα, με την εμπειρική μελέτη, θα 

προκύψει και αν έχει επιτευχτεί ή όχι ο σκοπός αυτής της έρευνας, καθώς και εάν έχουν 

απαντηθεί τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουμε θέσει. 
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ΜΕΡΟΣ Α  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (SOA) 

 

3.1 Οι υπηρεσίες ιστού (Web Services) 

 

Οι υπηρεσίες ιστού (Web Services) πρωτοεμφανίστηκαν στις αρχές του 2001 όταν 

άρχισε να γίνεται λόγος για αυτο-προσδιοριζόμενες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να 

ανακαλυφθούν και να προσπελαστούν μέσω διαδικτύου από άλλες εφαρμογές.  

Οι υπηρεσίες ιστού είναι η αρχιτεκτονική που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας και 

χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο διαδίκτυο με απλό και ευέλικτο τρόπο ενώ έχουν 

επηρεάσει ριζικά τους κανόνες και την εξέλιξη του διαδικτύου. Διασύνδεουν 

προγράμματα που είναι κατανεμημένα παγκόσμια και δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς 

όγκου δεδομένων (Rouse, 2016) με τρόπο αποδοτικότερο από ότι στο παρελθόν. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη και πιο παραγωγική επικοινωνία τόσο για τις 

επιχειρήσεις όσο και για τους οργανισμούς. 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι Web Services. Ένας καλός ορισμός που 

προέρχεται από την IBM χαρακτηρίζει τις Web Services ως μια τεχνολογία που 

επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξάρτητα πλατφόρμας και 

γλώσσας  προγραμματισμού. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό μια Web Service είναι μια 

διεπαφή λογισμικού που περιγράφει ένα σύνολο λειτουργιών (Cerami, 2002).  Οι 

οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω μηνυμάτων XML.  

Οι Web Services χρησιμοποιούν πρότυπα βασισμένα στην XML για την περιγραφή 

μιας λειτουργίας καθώς και των δεδομένων προς ανταλλαγή (Tidwell, Snell, & 

Kulchenko, 2001). Μια ομάδα Web Services της οποίας οι οντότητες αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους, καθορίζει μια εφαρμογή Web Service. 
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Οι WebServices αποτελούνται από τέσσερα μέρη: την διεπαφή, τον κώδικα της 

εφαρμογής, τον ServiceListener και τον ServiceProxy. Ο ServiceListener είναι 

υπεύθυνος για το πρωτόκολλο μεταφοράς που χρησιμοποιεί ή υπηρεσία (HTTP, SOAP, 

REST) και για την λήψη των εισερχόμενων αιτημάτων (requests). Ο ServiceProxy 

αποκωδικοποιεί τα αιτήματα που λαμβάνονται, σε κλήσεις προς τον κώδικα της 

εφαρμογής (Teodoro, Ripa & Zuccala, 2010), λειτουργώντας ως ενδιάμεσος για 

αιτήματα από πελάτες (clients) που αναζητούν πόρους από άλλους εξυπηρετητές 

(servers) ή βάσεις δεδομένων. Στη συνέχεια κωδικοποιεί μια απάντηση (response) για 

τον Service Listener. Τέλος,  υπάρχει η  διεπαφή (interface), η οποία περιγράφει πώς η 

υπηρεσία μπορεί να θέσει ένα αίτημα και ποια είναι η αναμενόμενη απόκριση.  

 

3.2 Πρωτόκολλα μεταφοράς (Transport protocols) 

3.2.1 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

 

Το πρωτόκολλο SOAP είναι ένα τυποποιημένο πακέτο πρωτοκόλλων για τον 

διαμοιρασμό των μηνυμάτων των εφαρμογών, είναι απλό και επεκτάσιμο, λειτουργεί 

ανεξάρτητα από την πλατφόρμα και την γλώσσα προγραμματισμού της εφαρμογής και 

αποτελεί W3Cstandard. Οι προδιαγραφές  που το προσδιορίζουν  βρίσκονται σε έναν 

SOAP φάκελο (SOAPEnvelope), βασισμένο σε XML, και περιλαμβάνουν τις 

πληροφορίες για τα δεδομένα που μεταφέρονται, καθώς και ένα σύνολο κανόνων για τη 

μετάφραση των διάφορων δεδομένων της εφαρμογής και της πλατφόρμας στην οποία 

βρίσκεται, σε XML (Shang-Pin Ma, 2014). Η σχεδίαση του SOAP το καθιστά 

κατάλληλο για μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων μηνυμάτων εφαρμογής και 

ολοκλήρωσης.  

Το πρωτόκολλο SOAP καθορίζει: 

 Μία σειρά συμβάσεων για την χρησιμοποίηση SOAP μηνυμάτων 

 Ένα σύνολο κανόνων για κάθε οντότητα που επεξεργάζεται SOAP μηνύματα 

 Την μεταφορά μηνύματος SOAP 

Η βασική ιδέα είναι ότι οι εφαρμογές μπορούν να μοιράζονται πληροφορίες, 

χρησιμοποιώντας τίποτα περισσότερο από ένα κωδικοποιημένο μήνυμα (Tidwell, Snell 
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& Kulchenko, 2001) με τέτοιο τρόπο που οι εφαρμογές να καταλαβαίνουν. Το SOAP 

παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο για τη δημιουργία XML μηνυμάτων 

 

Ένα μήνυμα σε SOAP  περιέχει (Εικόνα 1): 

 Ένα στοιχείο Envelope το οποίο αναγνωρίζει το XML αρχείο ως ένα SOAP 

μήνυμα. 

 Προαιρετικά ένα στοιχείο Header. 

 Ένα στοιχείο Body το οποίο περιέχει πληροφορίες κλήσης και απάντησης. 

 Προαιρετικά ένα στοιχείο Fault το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικές με λάθη 

κατά την επεξεργασία του μηνύματος. 

 

Εικόνα 1. Η δομή ενός SOAP μηνύματος 

Πηγή: (Aaron J.,2015)  

 

3.2.2 Web Service Description Language (WSDL) 

 

Ένας SOAPclient μπορεί να σχεδιαστεί γνωρίζοντας την διεύθυνση URL του τελικού 

σημείου του server (endpoint) και τη θύρα (port). O σχεδιασμός είναι απλός και 

βασίζεται στην γλώσσα περιγραφής υπηρεσιών διαδικτύου, 

WebServiceDescriptionLanguage (WSDL), (Tidwell, Snell, & Kulchenko, 2001) και 

την υποστήριξη των Ολοκληρωμένων Περιβαλλόντων Προγραμματισμού 

(IntegratedDevelopmentEnvironment (IDE)).  

Το WSDL αποτελεί πρωτόκολλο περιγραφής υπηρεσιών ιστού, περιλαμβάνει μια 

συλλογή από διάφορους τρόπους αλληλεπίδρασης (situation paradigms), με τη 

δυνατότητα να συνδυάζονται λειτουργίες ή ομάδες λειτουργιών σε μια διεπαφή 

(Kanimozhi et al., 2015)  (interface).   
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Το αρχείο WSDL καθορίζει ότι χρειάζεται μια εφαρμογή για να συνεργαστεί µε µια 

Web service. Υπάρχουν διαθέσιµα διάφορα εργαλεία για την ανάγνωση ενός αρχείου 

WSDL και την παραγωγή του απαραίτητου κώδικα για την επικοινωνία µε µια Web 

service, (Tidwell, Snell, & Kulchenko, 2001) καθώς και πολλά εργαλεία για το SOAP 

που επιτρέπουν την παραγωγή αρχείων WSDL από υπάρχουσες διεπαφές 

προγραµµάτων, αλλά μόνο λίγα για την άµεση συγγραφή µιας WSDL.  

Το αρχείο WSDL είναι ένα σχήµα XML για την περιγραφή μιας WebService, ως ένα 

σύνολο από τελικά σηµεία, τα οποία λειτουργούν µε ανταλλαγή μηνυμάτων (Εικόνα 2), 

που περιέχουν πληροφορίες προσανατολισμένες είτε στα έγγραφα είτε στις διαδικασίες. 

Ένα έγγραφο WSDL χρησιμοποιείται για να περιγράψει τι µπορεί να κάνει μια 

WebService (Leandro & Corrales, 2014) και πώς μπορεί κάποιος να την καλέσει.  

Τα βασικότερα στοιχεία ενός εγγράφου WSDL είναι τα εξής:  

 portType: Οι λειτουργίες της WebService,   

 message: Τα µηνύµατα που χρησιμοποιούνται από την WebService,  

 types: Οι τύποι δεδομένων που χρησιμοποιούνται από την WebService,   

 binding: Τα πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από την 

WebService. Καθορίζει συνήθως τη σύναψη του HTTP µε το SOAP. 

Το WSDL περιγράφει : 

 Τις λειτουργίες που προσφέρονται. 

 Τους μηχανισμούς πρόσβασης. 

 Τη θέση στην οποία είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. 

 

 

Εικόνα 2. Η χρήση του WSDL στο SOAPπρωτόκολλο 
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Το πρωτόκολλο SOAP, έχει γίνει αποδεκτό από πολλούς ως μια τεχνολογία ικανή να 

εφαρμόζει τη δια-λειτουργικότητα της μεταξύ εφαρμογών καθώς και άλλων 

ετερογενών συστημάτων middleware. Τα βασικα πλεονεκτήματα του είναι η διαφάνεια 

και η ανεξαρτησία του. Παρόλα αυτά οι δυνατότητες που παρέχουν το SOAP, το 

WSDL και η εύκολη μετατροπή ήδη υπαρχόντων στοιχείων λογισμικού σε υπηρεσίες 

Web (Tidwell, Snell & Kulchenko, 2001), μπορεί να οδηγήσει σε καταχρηστική 

χρησιμοποίηση τους. Η αδυναμία αυτή μπορεί να μετριαστεί με τη δήλωση και την 

εκτέλεση συγκεκριμένων οδηγιών σχεδίασης και κωδικοποίησης.  

 

3.2.3 Universal Description Discovery Integration (UDDI) 

 

Το UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), ως τεχνική προδιαγραφή, 

παρέχει μία μέθοδο για δημοσίευση και εύρεση των περιγραφών μίας υπηρεσίας. 

Αποτελεί μία κεντρική υπηρεσία καταλόγου, όπου καταχωρούνται οι υπηρεσίες 

παγκόσμιου ιστού (Kanimozhi et al., 2015).  Το 2000 και καθώς η ιδέα των Web 

Services αρχίσε να κερδίζει έδαφος, έγινε σαφές ότι μία τέτοια κεντρική υπηρεσία ήταν 

απαραίτητη, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι 

Web Services.  

Έτσι, η πρωτοβουλία του UDDI, η οποία ήταν αποτέλεσμα πολλών μηνών συνεργασίας 

μεταξύ των εταιρειών IBM και Microsoft, ανακοινώθηκε επίσημα τον  Σεπτέμβριο του 

2000. 

Σκοπός του UDDI είναι να διευκολύνει την ανακάλυψη υπηρεσιών κατά το χρόνο 

σχεδίασης και εκτέλεσής τους. Αποτελεί κάτι παραπάνω από έναν κατάλογο 

υπηρεσιών, (Kanimozhi et al., 2015) καθώς ορίζει ένα σύνολο από δομές δεδομένων 

και προδιαγραφές API, τόσο για την αναζήτηση όσο και για την καταχώρηση εταιρειών 

και υπηρεσιών.  

 

3.2.4 Representational State Transfer (REST) 

 

Το πρωτόκολλο REST (Representational State Transfer) πρωτοεμφανίστηκετο 2000 

απότον Roy Fielding στηνακαδημαϊκήτουδιατριβήμετίτλο «Architectural Styles and the 

Design of Network-based Software Architectures» και αποτελεί ένα σύνολο από αρχές 
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σχεδίασηςμιαςδικτυακήςυπηρεσίαςπουεπικεντρώνειστουςπόρους (π.χδεδομένα) 

ενόςσυστήματος. Η μεταβολή της κατάστασης των πόρων του συστήματος 

περιγράφεται και μεταφέρεται στο σύστημα μέσω του πρωτοκόλλου HTTP από 

διάφορους clients (Teodoro, Ripa & Zuccala, 2010),ανεξαρτήτως της γλώσσας στην 

οποία έχουν υλοποιηθεί. Οι  RESTful Web Services είναι κατασκευασμένες για να 

δουλεύουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά στον παγκόσμιο ιστό. Το 

Representational State Transfer (REST) είναι ένα σύνολο καθορισμού περιορισμών, 

όπως η ομοιομορφία του περιβάλλοντος διεπαφής (Web service interface), το οποίο, αν 

εφαρμοστεί σε µια Web service, επιφέρει επιθυμητές ιδιότητες, όπως επίδοση 

(performance), επεκτασιμότητα (scalability) και τροποποιησιµότητα (modifiability), 

ιδιότητες που δίνουν τη δυνατότητα στις Web Services να δουλεύουν βέλτιστα στον 

παγκόσμιο ιστό σε σύγκριση με το πρωτόκολλο SOAP (Πίνακας 1). Στο αρχιτεκτονικό 

στυλ REST, τα δεδομένα και η λειτουργικότητα θεωρούνται πόροι (resources) και είναι 

προσβάσιµα µε τη χρήση των Uniform Resource Identifiers (URI), (Shang Pin Ma, 

2014) τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο από υπερσύνδεσµοι του διαδικτύου. Αυτοί οι 

πόροι ενεργοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο από καλά καθορισμένες 

λειτουργίες. 

Ως προγραμματιστική προσέγγιση, οι RESTful Web Services είναι µια ελαφριά 

εναλλακτική λύση για τις Web Services. Όπως και οι WebServices, τα RESTful Web 

services:  

 δεν εξαρτώνται από την πλατφόρμα 

 δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα  

 βασίζονται στο HTTP. 

 µπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθούν µε την παρουσία του τείχους προστασίας. 

 

Πίνακας 1. Σύγκριση πρωτοκόλλων  SOAP και REST 

SOAP REST 

Απαιτεί την χρήση βιβλιοθήκης SOAP από τον 

καταναλωτή (client) 

Δεν απαιτεί την χρήση κάποιας βιβλιοθήκης καθώς 

στηρίζεται στο HTTP πρωτόκολλο 

Δεν υποστηρίζεται άμεσα από όλες τις γλώσσες 

προγραμματισμού (native/strongtype) 

Υποστηρίζεται από όλες τις γλώσσες 

προγραμματισμού (natively) 

Εκθέτει τις κλήσεις λειτουργίας και μεθόδων. Δεν εκθέτει τις κλήσεις λειτουργίας και μεθόδων. 
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Δημιουργεί μεγαλύτερα πακέτα δεδομένων Επιστρέφει δεδομένα σε XML ή JSON 

Όλες οι κλήσεις αποστέλλονται μόνο μέσω POST Όλες οι κλήσεις αποστέλλονται μέσω HTTP (CRUD) 

Χρησιμοποιεί το WSDLπρωτόκολλο περιγραφής 

υπηρεσιών 
Δεν απαιτεί πρωτόκολλο περιγραφής υπηρεσιών 

Μπορείναείναιstatelessήstateful Είναι stateless 

Δύσκολο στην χρήση από τους προγραμματιστές 

κινητών συσκευών. 
Απλούστερο στην χρήση από τους προγραμματιστές. 

 

Όπως τα SOAP Web Services, έτσι και τα RESTful Web Services δεν προσφέρουν 

ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση, διαχείριση 

συνεδριών, εγγυήσεις ποιότητας υπηρεσιών κτλ. Ωστόσο, αυτά μπορούν να 

προσφερθούν µε την προσθήκη λειτουργιών πάνω σε HTTP:  

 Για λόγους ασφαλείας, τα χαρακτηριστικά όνοµα χρήστη/κωδικός πρόσβασης ή 

token χρησιμοποιούνται συχνά.  

 Για την κρυπτογράφηση, το RESTful  µπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από το 

πρωτόκολλο HTTPS (Secure Sockets).  

 

Το πρωτόκολλο REST υποστηρίζει την αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή και είναι 

σχεδιασμένο να χρησιμοποιεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που δεν κρατά την 

κατάστασή του (stateless), όπως το HTTP, το οποίο είναι και το σύνηθες. Στο REST, οι 

πελάτες και οι εξυπηρετητές ανταλλάσσουν αναπαραστάσεις πόρων (Shang Pin Ma, 

2014) (resource representation), χρησιμοποιώντας ένα προτυποποιηµένο περιβάλλον 

διεπαφής και πρωτοκόλλου.  

 

3.2.5 Χαρακτηριστικά του REST 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του REST είναι τα εξής: 

 

 Ταυτοποίηση πόρων µέσω URI:  

Μια υπηρεσία ιστού RESTful  εκθέτει ένα σύνολο πόρων, οι οποίοι καθορίζουν την 

αλληλεπίδραση µε τους καταναλωτές της. Οι πόροι ταυτοποιούνται από τα URI, τα 
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οποία παρέχουν έναν χώρο διευθυνσιοδότησης, για εύρεση πόρων και υπηρεσιών.  

 

 Ομοιόμορφο περιβάλλον διεπαφής:  

 

Η βασική αρχή σχεδίασης του REST είναι η ένα-προς-ένα αντιστοίχιση μεταξύ 

λειτουργιών CRUD (create,  read, update, delete) και HTTP μεθόδων. Σύμφωνα με 

αυτή την αντιστοίχιση, (Richardson, Amundsen &  Ruby, 2013) οι πόροι 

ελέγχονται χρησιμοποιώντας τέσσερις λειτουργίες: τη δημιουργία (PUT), την 

ανάγνωση (GET), την ενημέρωση (POST) και τη διαγραφή (DELETE) ενός πόρου. 

Η PUT δημιουργεί έναν νέο πόρο, ο οποίος µπορεί να διαγραφεί µε την DELETE. 

Η GET ανακτά την τρέχουσα κατάσταση ενός πόρου σε µερική αναπαράσταση, 

ενώ η POST µεταφέρει σε έναν πόρο µια νέα κατάσταση.  

 

 Αυτοπεριγραφικά μηνύματα: 

Οι πόροι υφίστανται αποσύζευξη (decoupling) από την αναπαράστασή τους, έτσι 

ώστε το περιεχόµενό τους να είναι προσβάσιµο από µια ποικιλία µορφότυπων 

(formats), όπως από HTML, XML, απλό κείμενο ή και JSON (JSONP). Τα 

µεταδεδοµένα (metadata) για τους πόρους είναι διαθέσιµα και µπορεί να 

χρησιμοποιηθούν, προκειμένου, για παράδειγμα, να ελέγχουν την µνήµη cache, να 

ανιχνεύουν λάθη και να εκτελούν αυθεντικοποίηση και έλεγχο πρόσβασης.  

 

 Αλληλεπιδράσειςμε επίβλεψη κατάστασης(stateful), µέσω υπερσυνδέσµων: 

 

Κάθε αλληλεπίδραση µε έναν πόρο δεν παρέxei επίβλεψη της κατάστασης 

(stateless). Η κατάσταση µπορεί να ενσωµατωθεί σε µηνύµατα απόκρισης, ώστε 

αυτά να δείχνουν σε έγκυρες µελλοντικές καταστάσεις της αλληλεπίδρασης. 

 

Με βάση το REST το URI δεν χρησιμοποιείται για την περιγραφή της ενέργειας που 

θέλουμε να εκτελεστεί αλλά μόνο τον εντοπισμό του πόρου επί του οποίου θα ασκηθεί 

η ενέργεια, και τα δεδομένα δεν μεταφέρονται ως παράμετροι στο URI ενός GET 

αιτήματος αλλά ως XML ή JSON δεδομένα στο περιεχόμενα μιας μεθόδου POST ή 

PUT. Mε άλλα λόγια σε μια υπηρεσία REST, ένα URI εκφράζει ένα αντικείμενο στο 

οποίο παρέχει πρόσβαση η υπηρεσία μέσω ενός HTTP αιτήματος (Garriga etal., 2015). 
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Το είδος του αιτήματος καθορίζει την ενέργεια που θέλουμε να εφαρμόσουμε στο 

αντικείμενο αυτό και το περιεχόμενο του αιτήματος περιέχει διάφορες εξειδικεύσεις τις 

ενέργειας.(Shang Pin Ma, 2014) 

 

 

3.2.5.1 H γλώσσα περιγραφής WADL 

 

Η γλώσσα περιγραφής εφαρμογών ιστού (WADL) είναι ένα πρωτόκολλο περιγραφής 

υπηρεσιών ιστού (XML) που βασίζεται στο HTTP πρωτόκολλο, είναι ανεξάρτητη από 

πλατφόρμες ή γλώσσες προγραμματισμού. Η WADL μοντελοποιεί τους πόρους που 

παρέχονται (Kanimozhi et al., 2015) από μια ή περισσότερες υπηρεσίες και τις σχέσεις 

μεταξύ τους. Προορίζεται ώστε να απλοποιήσει την επαναχρησιμοποίηση των 

υπηρεσιών ιστού που βασίζονται στην υπάρχουσα αρχιτεκτονική HTTP πέρα από τη 

βασική χρήση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού. 

Η WADL υποβλήθηκε στην κοινοπραξία WorldWideWeb από την SunMicrosystems το 

2009, αλλά η κοινοπραξία δεν ολοκλήρωσε ποτέ την τυποποίησή της. Η WADL 

αποτελεί το ισοδύναμο της γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών ιστού (WSDL) για τις 

υπηρεσίες ιστού REST. Η μη διάδοση της χρήσης της οφείλεται στο γεγονός ότι η 

WSDL μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, με ελάχιστες τροποποιήσεις, για να 

περιγράψει τις υπηρεσίες ιστού REST. (Shang Pin Ma, 2014) 

Σκοπός της WADL είναι να ορίσει μια σύμβαση. Η σύμβαση καθορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο ένα μέρος μπορεί να καλέσει άλλο. Στην γλώσσα περιγραφής WADL, η 

υπηρεσία περιγράφεται χρησιμοποιώντας ένα σύνολο στοιχείων πόρων. Κάθε πόρος 

περιέχει στοιχεία παραμέτρων (param) για να περιγράψει τις εισόδους και στοιχεία της 

μεθόδου που περιγράφουν την αίτηση και την απάντηση ενός πόρου. Το στοιχείο 

αίτησης καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης της εισόδου, τους τύπους που απαιτούνται και 

τις συγκεκριμένες κεφαλίδες HTTP που απαιτούνται. Η απάντηση περιγράφει την 

αναπαράσταση της απάντησης της υπηρεσίας, καθώς και κάθε πληροφορία σφάλματος 

για την αντιμετώπιση σφαλμάτων. 

Βασικό πλεονέκτημα της χρήσης της WADL έναντι της WSDL (Εικόνα 3) όσον αφορά 

τις υπηρεσίες ιστού REST, είναι η δυνατότητα που προσφέρει για την εύκολη 

δημιουργία κώδικα για δοκιμές  (unittesting) και τεκμηρίωση (documentation).  
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Εικόνα 3. Η χρήση του WADL έναντι του WSDL στα πρωτόκολλο REST 

Πηγή: (Stowe M.,2015)  

 

Στην πραγματικότητα υπάρχουν λίγα εργαλεία που χρησιμοποιούν την WADL. Παρόλα 

αυτά, ένα σημαντικό πρόβλημα όπως η συγγραφή service-clients που υποστηρίζουν 

Hypermedia, π.χ. Java Swing-based client εφαρμογές, με καθαρό REST (pureREST) 

απλοποιείται και αυτοματοποιείται σε μεγάλο βαθμό με την χρήση της γλώσσας 

περιγραφήςWADL (Richardson, Amundsen & Ruby, 2013). 

 

 

3.2.6 Ουρά μηνυμάτων (Message Queue) 

 

Η ουρά μηνυμάτων (messagequeue) είναι μια αρχιτεκτονική λογισμικού που 

χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ διεργασιών ή για επικοινωνία μεταξύ 

νημάτων στο πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας. Χρησιμοποιούν μια ουρά για τη μετάβαση, 

τον έλεγχο των μηνυμάτων και του περιεχομένου τους. 

Η ουρά μηνυμάτων παρέχει ένα ασύγχρονο πρωτόκολλο επικοινωνιών, διαφέρει σε 

αρκετά σημεία από το πρωτόκολλο REST (Πίνακας 2). Η λειτουργία του βασίζεται 

στην τοποθέτηση μηνυμάτων σε μια ουρά (Johansson, 2016), αλλά όχι  την απαίτηση 

άμεσης απάντησης για να συνεχίσει την επεξεργασία. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα ασύγχρονου μηνύματος. Όταν αποστέλλεται ένα 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αποστολέας μπορεί να συνεχίσει να 

επεξεργάζεται άλλα πράγματα χωρίς άμεση ανταπόκριση από τον παραλήπτη. 
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Εικόνα 4. Παράδειγμα ουράς μηνυμάτων 

 

Αυτός ο τρόπος χειρισμού μηνυμάτων αποσυνδέει την λειτουργία του αποστολέα από 

τον λήπτη. Ο αποστολέας και ο λήπτης του μηνύματος δεν χρειάζεται να 

αλληλεπιδρούν με την ουρά μηνυμάτων ταυτόχρονα. Η χαλάρωση σύζευξης ή 

αποσύνδεση χρησιμοποιείται για να περιγράψει πόσο ένα κομμάτι ενός συστήματος 

βασίζεται σε ένα άλλο. Μέσω της αποσύνδεσης διασφαλίζεται η αυτοδυναμία της 

λειτουργικότητας του συστήματος. Ένα αποσυνδεδεμένο σύστημα επιτυγχάνεται όταν 

δύο ή περισσότερα συστήματα είναι σε θέση να επικοινωνούν χωρίς να συνδέονται και 

μπορούν να παραμείνουν εντελώς αυτόνομα (Bogner & Zimmermann, 2016), καθώς 

αγνοούν το ένα το άλλο. Ταυτόχρονα ως συστήματα συντηρούνται, επεκτείνονται και 

διορθώνονται ευκολότερα από το συνδεδεμένα. 

Μια πολύ σημαντική δυνατότητα που έχει προστεθεί στις ουρές μηνυμάτων είναι αυτή 

της αντοχής και επανασύνδεσης (durability / persistence) των μηνυμάτων που δεν έχουν 

αποσταλεί ή δεν έχουν παραληφθεί, ακόμη και όταν ο διακομιστής υπολειτουργεί ή δεν 

λειτουργεί εντελώς. Το χαρακτηριστικό αυτό κάνει τις ουρές μηνυμάτων ιδιαίτερα 

ελκυστικές για εφαρμογές στις οποίες οι συναλλαγές μπορούν να πραγματοποιούνται 

ασύγχρονα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χαθεί συναλλαγή π.χ.  

διατραπεζικές συναλλαγές. 

Πίνακας 2. Σύγκριση REST και ουράς μηνυμάτων 

 REST Ουρά μηνυμάτων  

Τρόπος επικοινωνίας Σύγχρονος Ασύγχρονος 

Ανακάλυψη 

υπηρεσιών 
DNS, Μητρώο υπηρεσιών (SRRD)  

Διαμεσολαβητής μηνυμάτων 

(exchange) 
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Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά 

Διαπραγμάτευση περιεχομένου, 

Υποστήριξη Hypermedia 

Δυνατότητα επαναποστολής του 

μηνύματος- αιτήματος, αντοχή – 

διατήρηση μηνύματος (durability) 

 

Εάν μια διαδικασία αποτύχει στην επεξεργασία μηνυμάτων από την ουρά, νέα 

μηνύματα μπορούν ακόμα να προστεθούν στην ουρά και να υποστούν επεξεργασία 

όταν το σύστημα θα έχει ανακτήσει. Μια ουρά μηνυμάτων μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για να καθυστερήσει την επεξεργασία μιας σειράς μηνυμάτων.  

Μια ουρά μηνυμάτων θα διατηρήσει τις διαδικασίες στην εφαρμογή χωρισμένες και 

ανεξάρτητες, έτσι διαφορετικά μέρη της μπορούν να εξελιχθούν ανεξάρτητα, να 

γραφτούν σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού ακόμη και να συντηρούνται από 

ξεχωριστές ομάδες προγραμματιστών (Johansson, 2016). Αυτός ο τρόπος χειρισμού 

των μηνυμάτων δημιουργεί ένα σύστημα που είναι εύκολο στη συντήρηση και την 

κλιμάκωση και όπως θα δούμε στην συνέχεια ταιριάζει  απόλυτα στην φιλοσοφία  της 

αρχιτεκτονικής των μικρο-υπηρεσιών. 

Στο πρωτόκολλο των ουρών μηνυμάτων υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές τεχνικές 

ανταλλαγής μηνυμάτων. 

1. Απευθείας ανταλλαγή (Direct exchange): Η ανταλλαγή των μηνυμάτων 

γίνεται με την χρήση ενός μοναδικού κλειδιού δρομολόγησης (routingkey), το 

οποίο έχει δεθεί (bind) με μια ουρά μηνυμάτων 

2. Ανταλλαγή ανεμιστήρα (Fan-out exchange): Τα μήνυμα προωθείται σε όλες 

τις διαθέσιμες ουρές μηνυμάτων αγνοώντας τα κλειδιά δρομολόγησης. 

Χρησιμοποιείται συνήθως για αναμετάδοση (broadcasting) μηνυμάτων. 

3. Ανταλλαγή θέματος (Topic exchange): Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται για 

την αποστολή μηνυμάτων σε πολλαπλές ουρές χρησιμοποιώντας ένα κλειδί 

δρομολόγησης σε συνδυασμό με ένα χαρακτήρα μπαλαντέρ όπως * και #, 

δημιουργώντας έτσι ένα πρότυπο (pattern). Όσες ουρές μηνυμάτων έχουν κλειδί 

που ταιριάζει στο πρότυπο λαμβάνουν το μήνυμα. 

4. Ανταλλαγή επικεφαλίδας (Header exchange): Σε αυτήν την τεχνική μπορούμε 

να δρομολογήσουμε ένα μήνυμα στις ουρές μηνυμάτων με την χρήση ενός 

σύνθετου κλειδιού το οποίο δέχεται επιπλέον παραμέτρους, προσδιορίζοντας με 

καλύτερο τρόπο ποια ουρά θα πρέπει να λάβει το μήνυμα. 
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3.2.7 Διεπαφή Προγραμματισμού εφαρμογών (API) 

 

Μια web API παρέχει μια διεπαφή για εφαρμογές web ή άλλου είδους, που πρέπει να 

συνδεθούν μεταξύ τους. Μέχρι σήμερα υπάρχουν περισσότερες από 13.000 δημόσιες 

API και εκατοντάδες χιλιάδες ιδιωτικές API (Εικόνα 4) που δεν είναι διαθέσιμες για 

κατανάλωση από το ευρύ κοινό (Kressetal., 2013), καθώς χρησιμοποιούνται από τις 

εταιρείες για να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους σε πολλές συσκευές.  

Mια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών (API) είναι ένα σύνολο ορισμών, 

πρωτοκόλλων και εργαλείων υπορουτίνας για την κατασκευή λογισμικού εφαρμογών. 

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για ένα σύνολο σαφώς καθορισμένων μεθόδων 

επικοινωνίας μεταξύ διαφόρων στοιχείων λογισμικού. Μια καλή API διευκολύνει την 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής, (Richardson, Amundsen &  Ruby, 2013) 

 παρέχοντας όλα τα δομικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιεί ο 

προγραμματιστής. Μια προδιαγραφή API (API specification) μπορεί να λάβει πολλές 

μορφές, αλλά συχνά περιλαμβάνει προδιαγραφές για ρουτίνες, δομές δεδομένων, 

κλάσεις αντικειμένων, μεταβλητές ή απομακρυσμένες κλήσεις. Οι Web APIs είναι οι 

καθορισμένες διεπαφές μέσω των οποίων πραγματοποιούνται αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

εφαρμογών (Urdhwareshe, 2016). Μια προσέγγιση API είναι μια αρχιτεκτονική 

προσέγγιση που περιστρέφεται γύρω από την παροχή προγραμματιζόμενων διεπαφών 

σε ένα σύνολο υπηρεσιών προς διαφορετικές εφαρμογές που εξυπηρετούν 

διαφορετικούς τύπους καταναλωτών (clients). Όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης ιστού, μια API τυπικά ορίζεται ως ένα σύνολο μηνυμάτων αίτησης 

πρωτοκόλλου μεταφοράς HTTP (Hypertext Transfer Protocol), μαζί με έναν ορισμό της 

δομής των μηνυμάτων απόκρισης, η οποία είναι συνήθως σε γλώσσα XML ή JSON.  
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Εικόνα 5. Η εξάπλωση της χρήσης των WebAPIs 

Πηγή: (Stowe M.,2015)  

Ενώ η Web API υπήρξε ιστορικά συνώνυμο της υπηρεσίας ιστού, η πρόσφατη τάση (το 

λεγόμενο Web 2.0) απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ιστού που βασίζονται στο 

πρωτόκολλο SOAP και την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις υπηρεσίες (SOA) 

(REST) και την αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στις πηγές (ROA). Μέρος αυτής της 

τάσης σχετίζεται με το κίνημα του Σημασιολογικού Ιστού προς το Πλαίσιο Περιγραφής 

Πόρων (RDF), μια ιδέα για την προώθηση τεχνολογιών μηχανικής οντολογίας 

βασισμένων στο διαδίκτυο (Urdhwareshe, 2016). Οι Web APIs επιτρέπουν το 

συνδυασμό πολλαπλών API σε νέες εφαρμογές που είναι γνωστές ως mashups. Στον 

χώρο των κοινωνικών μέσων, οι Web APIs ιστού επέτρεψαν στις κοινότητες του ιστού 

να διευκολύνουν την κοινή χρήση περιεχομένου και δεδομένων μεταξύ κοινοτήτων και 

εφαρμογών. Με αυτό τον τρόπο, το περιεχόμενο που δημιουργείται σε ένα μέρος 

μπορεί να αναρτηθεί και να ενημερωθεί δυναμικά σε πολλές τοποθεσίες στον ιστό.  
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3.3 Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (SOA) 

3.3.1 Εισαγωγή στην Υπηρεσιοστρεφή Αρχιτεκτονική 

 

Η Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική (SOA) είναι μια αρχιτεκτονική προσέγγιση στην 

οποία τα επιμέρους κατανεμημένα συστατικά χρησιμοποιούνται ως χαλαρά 

συνδεδεμένες υπηρεσίες, διαθέσιμες στον παγκόσμιο ιστό (Sprott, 2017), στο 

εσωτερικό δίκτυο (intranet) ή/και στο εξωτερικό δίκτυο (extranet) μιας επιχείρησης. Οι 

υπηρεσίες επικοινωνούν μέσω διεπαφών, οι οποίες υλοποιούνται ανεξαρτήτως υλικού, 

λειτουργικού συστήματος και προγραμματιστικής γλώσσας.  

Η SOA μπορεί να θεωρηθεί μια προσέγγιση που αξιοποιεί τους πόρους των 

τεχνολογιών πληροφορικής ευέλικτα και με προσανατολισμό στις επιχειρησιακές 

ανάγκες, για την ικανοποίηση μιας Στρατηγικής των Πληροφοριακών Συστημάτων (IT 

Strategy) (Mohd, Haslina & Fauziah, 2017). Στόχος της είναι να προωθήσει τη 

διαμορφωσιμότητα (configurability) και τον μεγαλύτερο έλεγχο των λειτουργιών της 

επιχείρησης, αλλά ταυτόχρονα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικτύων 

συνεργασίας των επιχειρήσεων.  

Το πρότυπο υλοποίησης SOA είναι ευρύτατα γνωστό ως χαλαρή ολοκλήρωση/σύνδεση 

(loose coupling) των υπηρεσιών και προέρχεται από την ανάγκη για ευέλικτες 

επιχειρησιακές εφαρμογές. Επιτυγχάνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

ετερογενών συστημάτων μέσω χαλαρής σύνδεσης. Τα συστήματα αυτά έχουν την 

ικανότητα να προσαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στις μεταβολές, στη δομή και στην 

υλοποίηση των υπηρεσιών που συνιστούν την επιχειρησιακή εφαρμογή (Kressetal., 

2013). Η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται με πρότυπο τρόπο, για τη διασφάλιση της 

ορθότητάς τους, αλλά και για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανταλλαγή της 

πληροφορίας. Από τεχνολογική άποψη, έρχεται ως λύση για την επαναχρησιμοποίηση 

και την ενοποίηση του κώδικα των εφαρμογών (Aljazzafetal., 2015). Η τεχνολογία 

SOA προωθεί την ενοποιημένη διαχείριση των συστημάτων και των εφαρμογών. Λόγω 

της ευέλικτης, επεκτάσιμης και παραμετροποιημένης φύσης της, μπορεί να συμβάλει 

σημαντικά στη στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ της πληροφορικής και των 

επιχειρηματικών στόχων (Business - IT Strategy Alignment), όπως και στην 

αποτελεσματική εκτέλεση των επιχειρηματικών στρατηγικών. 
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3.3.2 Η αρχιτεκτονική στοίβα και τα συστατικά στοιχεία της SOA 

 

Η αρχιτεκτονική στοίβα (stack) της SOA χωρίζεται σε δύο μέρη, το πρώτο αφορά τις 

λειτουργικές συνιστώσες της αρχιτεκτονικής (Arsanjani etal., 2014) και το δεύτερο τη 

λειτουργική ποιότητα των συνιστωσών αυτών (Εικόνα 5). 

Οι λειτουργικές συνιστώσες είναι οι εξής: 

 Μεταφορά: Είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται με στόχο τη μεταφορά 

αιτήσεων για υπηρεσίες (service requests) από τον καταναλωτή υπηρεσιών 

(service consumer) στον πάροχο υπηρεσιών (service provider), και αφορά τις 

αποκρίσεις των υπηρεσιών (service responses) από τον πάροχο στον 

καταναλωτή. 

 Πρωτόκολλο επικοινωνίας υπηρεσιών: Είναι ένας μηχανισμός, που 

χρησιμοποιείται από τον πάροχο και τον καταναλωτή, για τη μεταξύ τους 

επικοινωνία. 

 Περιγραφή υπηρεσίας: Είναι ένα συμφωνημένο σχέδιο, που χρησιμοποιείται 

για να περιγραφεί η υπηρεσία και να δηλωθεί πώς αυτή θα καλείται και ποια θα 

είναι τα απαιτούμενα δεδομένα για την επιτυχή κλήση της. 

 Υπηρεσία: Περιγράφει την πραγματική υπηρεσία, η οποία είναι διαθέσιμη για 

χρήση. 

 Επιχειρησιακή διαδικασία: Είναι ένα σύνολο υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται 

με συγκεκριμένη σειρά και έχουν καθορισμένους κανόνες, έτσι ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε μια επιχειρησιακή απαίτηση. 

 Συναλλαγές/Δοσοληψίες (transactions): Είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών 

(attributes) που πρέπει να εφαρμοστούν σε μια ομάδα υπηρεσιών, προκειμένου 

να υπάρξει ένα εγγυημένο αποτέλεσμα.  

 Μητρώο υπηρεσιών (WS registry): Είναι μια αποθήκη υπηρεσιών και 

περιγραφών δεδομένων, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους 

παρόχους υπηρεσιών για τη δημοσίευση των υπηρεσιών τους αλλά και από 

καταναλωτές υπηρεσιών για την εύρεση διαθέσιμων υπηρεσιών. 

 

 

 



27 

 

Οι λειτουργικές συνιστώσες της ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service/QoS) είναι: 

 Πολιτική (policy): Ένα σύνολο από συνθήκες και κανόνες που χρησιμοποιεί 

ένας πάροχος για να διαθέσει την υπηρεσία στους καταναλωτές.  

 Ασφάλεια (security): Ένα σύνολο ενεργειών που εφαρμόζονται για την 

ταυτοποίηση (identification), την αυθεντικοποίηση (authorization) και τον 

έλεγχο πρόσβασης (access control) των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών από 

τους καταναλωτές. 

 Διοίκηση (management): Ένα σύνολο ενεργειών που εφαρμόζονται για τη 

διαχείριση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

Εικόνα 6. Τα συστατικά στοιχεία της SOA 

 

3.3.3 Η έννοια της υπηρεσίας στη SOA 

 

Η υπηρεσία αποτελεί μια μονάδα της SOA. Είναι μια λογική ομάδα συστατικών 

(components), που  έχει στόχο την ικανοποίηση των λειτουργικών απαιτήσεων. Η 

χρήση μιας υπηρεσίας, όπως και στις Web services, (Εικόνα 6) περιλαμβάνει τις εξής 

ενέργειες: 
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 Δημοσίευση (Publish): Η περιγραφή μιας υπηρεσίας πρέπει να δημοσιεύεται, 

ώστε να είναι προσβάσιμη. Στόχος είναι η υπηρεσία να ανακαλύπτεται και να 

καλείται από τους καταναλωτές της. 

 Εύρεση (Find): Ο αιτών (καταναλωτής) μιας υπηρεσίας την εντοπίζει μέσα από 

την αναζήτηση στο μητρώο υπηρεσιών.  

 Σύνδεση (Bind) και εκτέλεση (Invoke): Μετά την ανάκτηση της περιγραφής 

μιας υπηρεσίας, ο καταναλωτής της την καλεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που 

υπάρχουν στην περιγραφή της. 

 

 

Εικόνα 7. Η λειτουργία μιας υπηρεσίας στη SOA. 

 

Μια Web service είναι μια υπηρεσία SOA, αλλά μια υπηρεσία SOA δεν είναι, κατ’ 

ανάγκη, μια Web service. Ο πάροχος υπηρεσιών είναι μια καλούμενη από το δίκτυο 

οντότητα, η οποία παρέχει τις επιχειρησιακές διαμορφώσιμες υπηρεσίες. Το μητρώο 

υπηρεσιών επιτρέπει στους καταναλωτές να αναζητήσουν τις υπηρεσίες που πληρούν 

κάποιες προδιαγραφές. (Havey, 2008). Ο καταναλωτής υπηρεσιών μπορεί να είναι μια 

εφαρμογή, μια δομική μονάδα λογισμικού (software module) ή μια υπηρεσία που 

καταναλώνει μια άλλη υπηρεσία. 
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3.3.4 Η σχέση SOA και Web Services 

 

Όπως προαναφέραμε η SOA είναι ευρύτερη από τις Web services καθώς αναφέρεται σε 

έναν ευρύτερο σχεδιασμό ολοκλήρωσης και διασύνδεσης υπηρεσιών.  

Συγκεκριμένα, αφορά τη στρατηγική με την οποία οι υπηρεσίες μπορούν να 

επικοινωνούν, ενώ οι Web services αφορούν συγκεκριμένες μεθοδολογίες, για την 

επικοινωνία και την κατανάλωση των υπηρεσιών. Η ιδέα πίσω από τη SOA σχετίζεται 

με τη συντονισμένη σύνθεση υπηρεσιών εφαρμογής.  

Εννοιολογικά, η SOA παρέχει μια δια-στρωματωμένη αρχιτεκτονική, που περικλείει 

από κάτω προς τα πάνω όχι μόνο επικοινωνιακά πρωτόκολλα, αλλά και υπηρεσίες, 

όπως ρύθμιση (configuration), περιγραφή (description), ανακάλυψη (discovery) και 

επιχειρησιακή διαδικασία (businessprocess). 

Η SOA στηρίζεται κυρίως σε τεχνολογίες που υλοποιούνται με XML και Web services. 

Οι διεπαφές των υπηρεσιών επικοινωνούν με μηνύματα XML. To στρώμα μεταφοράς 

της SOA είναι συνήθως βασισμένο στην τεχνική XMLenveloping και σε μορφότυπα 

μηνυμάτων (messageformats). Με αυτόν τον τρόπο, οι επικοινωνίες υπηρεσίας προς 

υπηρεσία (service-to-service) και καταναλωτή προς πάροχο (customer-to-provider) 

γίνονται με έναν προτυποποιηµένο τρόπο.  

Η κύρια έννοια πίσω από τις Web Services σχετίζεται με την έκθεση των πόρων του IT 

ως υπηρεσιών διαθέσιμων πάνω από τον παγκόσμιο ιστό, εισάγοντας έτσι έναν 

προσανατολισμό στην υπηρεσία (serviceorientation), με τη χρήση των δυνατοτήτων 

ενδιάμεσου λογισμικού των υποκείμενων πλατφορμών (π.χ. JEE, .Net).  

Πέρα από τα πρωτόκολλα WSDL και UDDI, υπάρχουν και άλλα πρωτόκολλα των Web 

service που βοηθούν στη συνένωση, συνεργασία και σύνθεση υπηρεσιών, όπως τα Web 

service choreography και Web service orchestration. Η σύνθεση των υπηρεσιών για την 

ενοποιημένη παροχή Web service είναι κύριο θέμα στη SOA. Οι συντιθέμενες 

υπηρεσίες προωθούν την υλοποίηση των επιχειρησιακών διεργασιών 

(businessprocesses) και της ροής εργασίας (workflow), μέσω γλωσσών εκτέλεσης 

επιχειρησιακών διεργασιών (businessprocessexecutionlanguages), όπως είναι η 

BPEL4WS. Ο έλεγχος των μηνυμάτων πραγματοποιείται μέσω της τεχνολογίας ESB, η 

οποία θα εξεταστεί στη συνέχεια. 
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3.3.5 Ο επιχειρησιακός δίαυλος υπηρεσιών (Enterprise Service Bus – ESB) 

 

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που θέλουν να υλοποιήσουν την αρχιτεκτονική SOA 

χρειάζονται μια έξυπνη και διαχειρίσιμη υποδομή, η οποία μπορεί να υποστηρίξει 

μεγάλο όγκο ατομικών αλληλεπιδράσεων. Επιπλέον, κάθε τέτοια υποδομή πρέπει να 

υποστηρίζει περισσότερους τρόπους ενσωμάτωσης (Kressetal., 2013), όπως 

ενσωμάτωση προερχόμενη από μηνύματα (message orientation) και οδηγούμενη από 

γεγονότα (event-driven). Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να ενσωματώνονται με τις 

υπάρχουσες υποδομές. Κάθε τέτοια υποδομή πρέπει να υποστηρίζει ποιότητα 

υπηρεσιών επιχειρησιακού επιπέδου. 

Ο Επιχειρησιακός Δίαυλος Υπηρεσιών (Enterprise Service Bus – ESB) παρέχει ένα 

φιλόξενο περιβάλλον για τις WebServices, ανεξάρτητα εάν αυτές είναι νέες και πλήρως 

φιλοξενούμενες από τον ESB (ESB-hosted) ή εμπρόσθιες (front-end) (Kressetal., 2013) 

σε υπάρχοντα παραδοσιακά και πεπαλαιωμένα επιχειρησιακά συστήματα.  

Ο Επιχειρησιακός Δίαυλος Υπηρεσιών, παρέχει κι άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία είναι 

αποτελεσματικά σε σχέση με το κόστος ενσωμάτωσης των υπηρεσιών (service 

integration) και ανάπτυξής τους (deployment), περικλείοντας διάφορες υπηρεσίες, όπως 

η διοίκηση επιχειρήσεων (enterprise management), η επικύρωση και ο 

μετασχηματισμός μηνυμάτων (message validation and transformation), η ασφάλεια, η 

καταχώρηση (registration), καθώς και η γρήγορη ανάπτυξη εφαρμογών (Rapid 

Application Development). 

Συνοπτικά, σκοπός μιας πλατφόρμας ESB είναι: 

 Να ελέγχει τη ροή των μηνυμάτων μεταξύ των υπηρεσιών. 

 Να ικανοποιεί την ανάγκη για ασφάλεια, διαχείριση πολιτικών, υπευθυνότητα 

και αξιοπιστία. 

 Να συνδυάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από διαφορετικούς τύπους 

λογισμικών σ’ ένα πακέτο. 

 Να συνδέεται με όλες τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η επιχείρηση. 

 Να διευκολύνει την επέκταση των WS. 
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3.3.6 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της SOA 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα τεχνικά και επιχειρησιακά 

πλεονεκτήματα της υιοθέτησης μιας αρχιτεκτονικής SOA από μια επιχείρηση ή έναν 

οργανισμό (Nicolai, 2007). 

Τα τεχνικά πλεονεκτήματα της SOA είναι τα ακόλουθα: 

 Χαλαρή ολοκλήρωση, με σκοπό τη μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση. 

 Αυτόνομες υπηρεσίες, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση τους και στόχο την 

αποταμίευση χρόνου και κόστους κατά την ανάπτυξη μίας εφαρμογής. 

 Διαφάνεια τοποθεσίας, ως ενδιάμεσου λογισμικού. 

 Δια-λειτουργικότητα, με επικοινωνία ανεξάρτητη από πρωτόκολλα, ώστε να 

υποστηρίζονται η διασύνδεση ετερογενών συστημάτων. 

 Ασύγχρονη μεταφορά μηνυμάτων, με σκοπό την παράλληλη επεξεργασία. 

 Απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου (testing). 

Τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα της SOA είναι τα ακόλουθα: 

 Εστίαση στην επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων της επιχείρησης με 

αποτελεσματικό τρόπο. 

 Διεύρυνση της υπάρχουσας υποδομής εφαρμογών, με την ενσωμάτωση νέων 

υπηρεσιών ή με την τροποποίηση των υπαρχουσών. 

 Ευελιξία στη διαμόρφωση υπηρεσιών προσανατολισμένων στους στόχους. 

 Αποδοτικότητα κόστους και μείωση του επιχειρησιακού κινδύνου. 

 Ευθυγράμμιση της πληροφορικής με την επιχειρησιακή στρατηγική. 

 Υψηλότερη διαθεσιμότητα και επεκτασιμότητα. 

 

Τα τεχνικά μειονεκτήματα της SOA είναι: 

 Αυξημένη επιβάρυνση: Κάθε φορά που μια υπηρεσία αλληλεπιδρά με μια άλλη 

υπηρεσία, πραγματοποιείται πλήρης επικύρωση κάθε παραμέτρου εισόδου. 

Αυτό αυξάνει το χρόνο απόκρισης και το φορτίο της μηχανής, μειώνοντας έτσι 

τη συνολική απόδοση. 

 Διαχείριση σύνθετων υπηρεσιών: Η υπηρεσία πρέπει να διασφαλίσει ότι τα 

μηνύματα έχουν παραδοθεί εγκαίρως. Όμως, καθώς οι υπηρεσίες διατηρούν την 
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ανταλλαγή μηνυμάτων για να εκτελούν εργασίες, ο αριθμός αυτών των 

μηνυμάτων μπορεί να ανέρχεται σε εκατομμύρια ακόμα και για μία μόνο 

εφαρμογή. Αυτό αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη διαχείριση ενός τόσο 

μεγάλου αριθμού υπηρεσιών. 

Το επιχειρησιακό μειονέκτημα της SOA είναι το υψηλό κόστος επένδυσης. Η 

εφαρμογή της αρχιτεκτονικής SOA απαιτεί μια εκ των προτέρων μεγάλη επένδυση για 

την επιχείρηση στους τομείς της τεχνολογίας, της ανάπτυξης και του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 

3.3.7 Η μονολιθική αρχιτεκτονική (Monolithic architecture) 

 

H αρχιτεκτονική SOA αναφέρεται από πολλούς επιστήμονες ως μονολιθική ή ημι-

μονολιθική αρχιτεκτονική. Ένα σύστημα λογισμικού ονομάζεται «μονολιθικό» εάν 

διαθέτει μονολιθική αρχιτεκτονική, στην οποία λειτουργικά διακριτές πτυχές 

(Urdhwareshe, 2016), για παράδειγμα είσοδος και έξοδος δεδομένων, επεξεργασία 

δεδομένων, χειρισμός σφαλμάτων και διεπαφή χρήστη (Εικόνα 7), δεν είναι 

αρχιτεκτονικά ξεχωριστά στοιχεία αλλά όλα είναι συνυφασμένα. 

Μια μονολιθική αρχιτεκτονική είναι το παραδοσιακό ενοποιημένο μοντέλο για το 

σχεδιασμό ενός προγράμματος λογισμικού και των μέσων που συνθέτουν όλα σε ένα 

κομμάτι. Το μονολιθικό λογισμικό είναι σχεδιασμένο να είναι αυτόνομο. Τα στοιχεία 

του προγράμματος είναι διασυνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώμενα και όχι τόσο χαλαρά 

συνδεδεμένα όπως συμβαίνει με τα δομημένα προγράμματα λογισμικού (Havey, 2008) . 

Σε μια αυστηρά συζευγμένη αρχιτεκτονική, κάθε στοιχείο και τα συναφή συστατικά 

του πρέπει να είναι παρόντα για να εκτελεστεί ή να συνταχθεί κώδικας.  

Επιπλέον, εάν κάποιο στοιχείο προγράμματος πρέπει να ενημερωθεί, ολόκληρη η 

εφαρμογή θα πρέπει να ξαναγραφεί, ενώ σε μια δομημένη εφαρμογή, οποιαδήποτε 

ξεχωριστή ενότητα μπορεί να αλλάξει χωρίς να επηρεαστούν άλλα μέρη του 

προγράμματος. Οι δομημένες αρχιτεκτονικές μειώνουν τον κίνδυνο ότι μια αλλαγή που 

γίνεται μέσα σε ένα στοιχείο θα δημιουργήσει απρόβλεπτες αλλαγές στα άλλα στοιχεία, 

(Urdhwareshe, 2016) επειδή οι ενότητες είναι σχετικά ανεξάρτητες. Τα δομημένα 

προγράμματα προσφέρονται επίσης για επαναληπτικές διαδικασίες πιο εύκολα από τα 

μονολιθικά προγράμματα.  
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Εικόνα 8. Απεικόνιση μιας εφαρμογής μονολιθικής αρχιτεκτονικής. 

 

3.3.8 Τα κατανεμημένα συστήματα και η ανάγκη για εξέλιξη της SOA 

 

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται για να καλύψουν τις ανάγκες των κατανεμημένων 

συστημάτων έχουν αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς. Η  υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική 

SOA εξελίχθηκε σε μια από τις πιο επιτυχημένες αναπαραστάσεις της αρχιτεκτονικής 

πελάτη-εξυπηρετητή με πρόσθετη επιχειρηματική αξία που παρέχει 

επαναχρησιμοποιούμενες και χαλαρά συνδεδεμένες υπηρεσίες (Schorowetal., 2008). 

Παρόλα αυτά, η SOA δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των πελατών και των 

επιχειρήσεων, καθώς εξακολουθούσε να βασίζεται σε μονολιθικά συστήματα. Η 

ανθεκτικότητα (resilience), η δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability), η γρήγορη 

παράδοση λογισμικού (delivery) και η χρήση λιγότερων πόρων είναι ιδιαίτερα 

επιθυμητά χαρακτηριστικά στην επιστήμη της πληροφορικής καθώς και στην 

επιχειρηματικότητα. Η αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών, ως η πλέον αναπτυσσόμενη 

δομημένη αρχιτεκτονική, ήρθε να εκπληρώσει αυτές τις προσδοκίες για 

αποτελεσματικότερη ανάπτυξη συστημάτων (Schorowetal., 2008). Η χρήση και η 

υλοποίηση της περιλαμβάνει όμως πολλές προκλήσεις και κινδύνους, που θα 

συζητηθούν στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η αρχιτεκτονική Μικρο-υπηρεσιών (MSA) 

 

4.1 Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική MSA 

 

Οι εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί για επιχειρήσεις ή οργανισμούς έχουν 

παραδοσιακά κατασκευαστεί ως μονολιθικές εφαρμογές (monoliths) με την 

αρχιτεκτονική SOA, στην οποία όλες οι λειτουργίες αναπτύσσονται ως μια ενιαία 

διαδικασία (Εικόνα 8). Οι μονολιθικές εφαρμογές είναι ιδανικές για μικρές ομάδες 

ανάπτυξης και έργα μικρής κλίμακας (Llorenc, 2016), αλλά καθίστανται προβληματικές 

σε μεγαλύτερη κλίμακα και όταν εμπλέκονται πολλές ομάδες ανάπτυξης (Urdhwareshe, 

2016), ακόμη και ανέφικτες όταν εφαρμόζονται η αρχές της Devops. 

Η Devops είναι μια διαδικασία ανάπτυξης και παράδοσης λογισμικού που δίνει έμφαση 

στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ της διαχείρισης των προϊόντων/υπηρεσιών 

και της ανάπτυξης λογισμικού. Επιδιώκει να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία 

ενσωμάτωσης λογισμικού, δοκιμών, ανάπτυξης και αλλαγών υποδομής, δημιουργώντας 

μια κουλτούρα και ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη, η δοκιμή και η εγκατάσταση του 

λογισμικού μπορεί να συμβεί γρήγορα, συχνά και αξιόπιστα.  

Καθώς οι προγραμματιστές γράφουν κώδικα για να προσθέσουν νέες λειτουργίες και ο 

κώδικας αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, καθίσταται δύσκολο να γνωρίζουν πού 

και σε πόσα σημεία πρέπει να γίνει μια αλλαγή, αφού ο κώδικας έχει γίνει τόσο 

μεγάλος. Όταν ο κώδικας που σχετίζεται με παρόμοιες λειτουργίες αρχίζει να 

πολλαπλασιάζεται, ο εντοπισμός και η διόρθωση των σφαλμάτων καθίσταται 

αναποτελεσματική και πολλές φορές αδύνατη (Richards, 2016). Παράλληλα, η  

πραγματοποίηση συνεχών ενημερώσεων των εφαρμογών απαιτεί μια εκθετικά 

αυξανόμενη ποσότητα συντονισμού των ομάδων ανάπτυξης.  

 



35 

 

 

Εικόνα 9. Σύγκριση κατανομής υπηρεσιών ανά αρχιτεκτονική 

Πηγή: (Fowler M., 2016) 

 

Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών (MSA) έχει εξελιχθεί ως λύση σε πολλά από τα 

προβλήματα που σχετίζονται με τις μεγάλες, μονολιθικές εφαρμογές. Είναι το πρώτο 

αρχιτεκτονικό στυλ της εποχής της DevOps και υιοθετεί πλήρως τις πρακτικές 

συνεχούς παράδοσης λογισμικού (continuousdelivery). Είναι επίσης ένα παράδειγμα 

εξελικτικής αρχιτεκτονικής, που υποστηρίζει την αύξηση των αλλαγών ως πρώτη αρχή. 

Αρκετοί επιστήμονες θεωρούν την αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών ως μια 

ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική SOA, ενώ άλλοι έχουν δηλώσει ότι η αρχιτεκτονική SOA 

μπορεί να αναφέρεται ως μια συμπιεσμένη μορφή των μικρο-υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, 

η πλειονότητα των επιστημόνων όταν αναφέρονται στην αρχιτεκτονική SOA(Scott, 

2016), μιλούν αυστηρά και μόνο για μονολιθικές εφαρμογές,  διαχωρίζοντας έτσι τις 

SOA και MSA σε δυο εντελώς διαφορετικές αρχιτεκτονικές.  

Καθώς οι επιχειρηματικές εφαρμογές κινούνται από την αρχιτεκτονική SOA στην 

MSA, η υιοθέτηση και οι επιτυχημένες εφαρμογές των μικρο-υπηρεσιών  γίνονται πιο 

εμφανείς (Pahl&Jamshidi, 2016). Ο στόχος των μικρο-υπηρεσιών  είναι να βελτιωθεί η 

ταχύτητα παράδοσης του λογισμικού και να αυξηθεί η ασφάλεια του συστήματος 

καθώς αυξάνεται η κλίμακα του. Ωστόσο, η χρήση της αρχιτεκτονικής μικρο-

υπηρεσιών δεν εγγυάται την επιτυχία της επιχείρησης. 

Η αύξηση χρήσης των μικρο-υπηρεσιών υπήρξε αξιοσημείωτη. Με τις μικρο-υπηρεσίες 

, μια εφαρμογή αναπτύσσεται ή αναδιαμορφώνεται σε ξεχωριστές υπηρεσίες που 

«μιλούν» η μια στην άλλη με έναν καθορισμένο τρόπο μέσω των APIs. Κάθε μικρο-

υπηρεσία είναι αυτοδύναμη διατηρώντας το δικό της αποθηκευτικό χώρο δεδομένων, 
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κάτι το οποίο έχει σημαντικές συνέπειες και μπορεί να ενημερώνεται ανεξάρτητα από 

τις άλλες. 

 

Η μετάβαση σε μια προσέγγιση βασισμένη στις μικρο-υπηρεσίες κάνει την ανάπτυξη 

των εφαρμογών γρηγορότερη και ευκολότερη στη διαχείριση, απαιτώντας λιγότερους 

ανθρώπους για την ανάπτυξη της και την εφαρμογή περισσότερων νέων 

χαρακτηριστικών. Οι αλλαγές μπορούν να γίνουν και να αναπτυχθούν γρηγορότερα και 

ευκολότερα (Pahl&Jamshidi, 2016). Μια εφαρμογή σχεδιασμένη ως μια συλλογή 

μικρο-υπηρεσιών είναι ευκολότερη στην εκτέλεση σε πολλαπλούς εξυπηρετητές με 

εξισορρόπηση φορτίου (loadbalancing) (Eisele, 2016), καθιστώντας εύκολη τη 

διαχείριση των αιτήσεων (requests), μειώνοντας παράλληλα τodowntime που 

προκαλείται από προβλήματα υλικού ή λογισμικού  

Οι μικρο-υπηρεσίες αποτελούν ένα κρίσιμο κομμάτι μιας σειράς σημαντικών εξελίξεων 

που αλλάζουν τη φύση του τρόπου που θα αναπτύσσονται εφεξής οι εφαρμογές Web. Η 

ευέλικτη μεθοδολογία ή ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού (agilesoftwaredevelopment), οι 

εφαρμογές που μετακινούνται στο σύννεφο (cloud), η κουλτούρα  DevOps, η συνεχής 

ολοκλήρωση και η συνεχής ανάπτυξη (Continuousintegration/development), καθώς και 

η σταθερά αυξανόμενη χρήση των softwarecontainers οδηγούν στην υιοθέτηση των 

μικρο-υπηρεσιών ως νέα αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη εφαρμογών (Richards, 2016). 

Ωστόσο, η υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών απαιτεί από μια επιχείρηση 

να υποστεί αλλαγές σε διάφορους τομείς όπως: 

 Οργανωτικές αλλαγές. 

 Αρχιτεκτονικές αλλαγές. 

 Λειτουργικές αλλαγές. 

 Αλλαγές διακυβέρνησης. 

Ταυτόχρονα η χρήση των μικρο-υπηρεσιών δεν εγγυάται επιτυχή αποτελέσματα, ούτε 

ενδείκνυται για την επίλυση όλων των επιχειρησιακών ή μη προβλημάτων και 

απαιτήσεων ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. 
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4.2 Χαρακτηριστικά των μικρο-υπηρεσιών 

 

Οι μικρο-υπηρεσίες είναι ένα αρχιτεκτονικό στυλ, στο οποίο τα συστήματα ή οι 

εφαρμογές λογισμικού αποτελούνται από μία ή περισσότερες ανεξάρτητες και 

αυτοτελείς υπηρεσίες. Δεν είναι προϊόν, πλαίσιο ή πλατφόρμα. Είναι μια στρατηγική 

για την κατασκευή μεγάλων κατανεμημένων συστημάτων. Συνδέονται χαλαρά και 

αναπτύσσονται ανεξάρτητα η μια από την άλλη (Εικόνα 9). 

 

 

Εικόνα 10. Σύνδεση υπηρεσιών ανά αρχιτεκτονική 

Πηγή: (Fowler M., 2016) 

 

Οι μικρο-υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα 

προγραμματισμού,  εκτελώντας τις δικές τους διαδικασίες και επικοινωνώντας με 

ελαφρούς μηχανισμούς όπως HTTP API (REST, MessageBrokers). Κάθε μικρο-

υπηρεσία  επικεντρώνεται στην ολοκλήρωση μιας εργασίας που αντιπροσωπεύει μια 

μικρή επιχειρηματική δυνατότητα. Δεν υπάρχουν κριτήρια για το πόσο μικρή πρέπει να 

είναι μια μικρο-υπηρεσία (Posta, 2016). Αυτές οι υπηρεσίες οδηγούν στην αποσύνθεση 

(decomposition)  της εφαρμογής σε μικρότερα τμήματα. Αυτό βοηθά στην κλιμάκωση 

(scaleup) μερών της εφαρμογής αντί στην κλιμάκωση ολόκληρης της εφαρμογής (Scott, 

2016). Τα χαρακτηριστικά των μικρο-υπηρεσιών ταξινομούνται σε 4 μεγάλες 

κατηγορίες, ως εξής: 
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Επιχειρησιακά 

 Ανεξαρτησία (independence): Καθώς οι μικρο-υπηρεσίεςείναι αυτόνομες, 

κάθε υπηρεσία μπορεί να αλλάξει στον κύκλο ζωής της ανεξάρτητα από άλλες 

υπηρεσίες. 

 Αυτοεξυπηρέτηση (self-contained): Οι υπηρεσίες είναι εύκολα 

αντικαταστάσιμες και αναβαθμίσιμες. Η αρχιτεκτονική τους προωθεί την ενιαία 

ιδιοκτησία της υπηρεσίας. Για να επιτευχθεί η απομόνωση των υπηρεσιών, 

είναι απαραίτητη μια λεπτομερής και αναλυτική αποσύνθεση των υπηρεσιών. 

Τεχνολογίας 

 Αποκέντρωση (decentralized): Οι μικρο-υπηρεσίες αποκεντρώνουν τα 

πρότυπα, τις γλώσσες, τα στοιχεία και την ευθύνη για τη διακυβέρνηση των 

δεδομένων, λόγω του αρχιτεκτονικού τους στυλ. 

 Ελαστικότητα (resiliency): Εάν μία από τις μικρο-υπηρεσίες αποτύχει κατά 

την διάρκεια της λειτουργίας της, δεν θα τερματίσει ολόκληρη την εφαρμογή 

όπως θα συνέβαινε με την μονολιθική αρχιτεκτονική. 

 Ανεξαρτησία τεχνολογίας (technologyagnostic): Η αρχιτεκτονική MSA 

υποστηρίζει πολλαπλές τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού. 

 Ενιαία υπευθυνότητα (singleresponsibility): Μια μικρο-υπηρεσία 

ευθυγραμμίζεται με μια ενιαία επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι υπεύθυνη 

μόνο για αυτή και παρέχει την πλήρη επιχειρησιακή λογική που απαιτείται για 

την εκπλήρωση της. 

 Δυνατότητα κλιμάκωσης (scalability): Οι μικρο-υπηρεσίες μπορούν να 

αναπτυχθούν και να κλιμακωθούν ανεξάρτητα η μία ένα από την άλλη. 

 Χαλάρωση σύζευξης υπηρεσιών (decoupling): Η κάθε μικρο-υπηρεσία  θα 

πρέπει να εφαρμόζει μία μόνο λειτουργία μέσω μιας υπηρεσίας. Αυτό βοηθά 

στη διατήρηση της ελάχιστης εξάρτησης της από άλλες υπηρεσίες. 

Διαδικασιών 

 Ανεξαρτησία εκτέλεσης (implementation agnostic): Η υλοποίηση 

υποστηρίζει πολλαπλές πλατφόρμες ανάπτυξης. Μπορεί να εγκατασταθεί και να 

εκτελεστεί σε εξυπηρετητές, εικονικές μηχανές (virtual machines) και 

containers. 
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 Black-box: Οι μικρο-υπηρεσίες είναι black-boxed  δεν εκτίθενται τα εσωτερικά 

στοιχεία και λεπτομέρειες της λειτουργίας της, εκτός του ορίου της υπηρεσίας 

από συστήματα που την καλούν (Scott, 2016). 

 Οριοθετημένο πλαίσιο (boundedcontext): Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά των μικρο-υπηρεσιών. Άλλες υπηρεσίες δεν χρειάζεται να 

γνωρίζουν τίποτα σχετικά με την υποκείμενη εφαρμογή ή την αρχιτεκτονική 

άλλων μικρο-υπηρεσιών για να την χρησιμοποιήσουν. 

 Καινοτομία: Νέες εκδόσεις μικρών ανεξάρτητων υπηρεσιών μπορούν να 

αναπτυχθούν ταχύτερα, διευκολύνοντας τους πειραματισμούς και την 

καινοτομία. 

 Ποιότητα υπηρεσιών: Καλύτερη σύνθεση (composability), διατηρήσιμος 

κώδικας, μέγιστη κλιμάκωση και βελτιστοποίηση του. 

Ανθρώπων 

 Ιδιοκτησία τελικής χρήσης (end-to-endownership): Αυτή είναι μια 

πολιτισμική αλλαγή για την ομάδα που έχει αναλάβει την κατασκευή της 

εφαρμογής- έργου. Η ομάδα ανάπτυξης θα διατηρήσει κάθε έργο (project) που 

κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική MSA σε αντίθεση με την 

τακτική πρακτική παράδοση του,  στην ομάδα υποστήριξης και συντήρησης. 

 Ανεξάρτητη διακυβέρνηση (independentgovernance): Μια ενιαία ομάδα 

κατέχει την πλήρη κυριότητα του κύκλου ζωής των μικρο-υπηρεσιών. Αυτή η 

ομάδα κατέχει όλες τις πτυχές των μικρο-υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της 

διακυβέρνησης. Η διακυβέρνηση είναι αποκεντρωμένη και αυτόνομη. 

 Δυνατότητα διαχείρισης (manageability): Οι μικρότερες βάσεις κώδικα 

μικρο-υπηρεσιών (MSAcodebases) είναι πιο κατανοητές και ξεκάθαρες για τους 

προγραμματιστές, διευκολύνοντας τις αλλαγές, τις βελτιώσεις και την ανάπτυξη 

τους.  

 

4.3 Διαφορές των μικρο-υπηρεσιών ανά πλατφόρμα 

 

Οι μικρο-υπηρεσίες είναι μια εννοιολογική προσέγγιση και ως εκ τούτου επιδέχονται 

διαφορετικού χειρισμού σε κάθε μία από τις γλώσσες προγραμματισμού. Αυτό είναι 

ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα αυτής της αρχιτεκτονικής, καθώς οι 
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προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα στην οποία είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι (Llorenc, 2016). Ακόμη και οι παλαιότερες γλώσσες 

προγραμματισμού  μπορούν να χρησιμοποιούν τις μικρο-υπηρεσίεςμέσω μιας 

μοναδικής δομής (structure) ανά πλατφόρμα (Eisele, 2016). Ακολουθούν μερικά από τα 

χαρακτηριστικά των μικρο-υπηρεσιώνστις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού: 

Java 

 Αποφεύγει τη χρήση του αρχείου Web archive και Enterprisearchive. 

 Τα components  δεν εγκαθίστανται αυτόματα. Χρησιμοποιούνται όμως 

containers τύπου Docker ή Amazon VMs που επιτρέπουν την αυτόματη 

εγκατάσταση και εκτέλεση. 

 Χρησιμοποιεί μεγάλου μεγέθους αρχεία jars, τα οποία συνήθως λειτουργούν ως 

μια μοναδική διαδικασία (uniqueprocess). 

PHP 

Η PHP είναι η γλώσσα στην οποία είχαν αναπτυχθεί αρχικά οι πρώτες μικρο-υπηρεσίες. 

 Προσφέρει μεγάλη κλιμάκωση (scaling). 

 Απλοποιεί τις διαδικασίες  δοκιμών μονάδων (unittesting). 

Python 

Εύκολη δημιουργία Python service που ενεργεί ως υπηρεσία front – end  webservice για 

την κατασκευή μικρο-υπηρεσίες ακόμη και για άλλες γλώσσες όπως η κλασική ASP ή 

η PHP. 

Προσφέρει πληθώρα από  frameworks, όπως το Flask και το Django,  ενώ μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν η Pypy, η Cython,  η C ++ ή και η Golang εάν απαιτείται 

περισσότερη ταχύτητα ή αποδοτικότητα (Urdhwareshe, 2016). 

C# (.Net) 

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η .Net ήταν μία από τις πρώτες πλατφόρμες για τη 

δημιουργία εφαρμογών ως services χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο SOAP σε 

συνδυασμό με την πλατφόρμα WCF, προσομοιάζοντας ως ένα βαθμό τον στόχο των 

σύγχρονων μικρο-υπηρεσιών στην συνέχεια με την έλευση της C# και του 

MicrosoftWebAPI, έγινε ακόμη πιο εύκολη η εφαρμογή της αρχιτεκτονικής MSA για 

τους χρήστες του .Netframework. 
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Πίνακας 3. Σύγκριση γλωσσών προγραμματισμού για την υλοποίηση της MSA 

 Java PHP Python  C# (.Net) 

Υποστήριξη 

πρωτοκόλλων 

SOAP, REST, 

MessageQueue 

(μέσω τρίτων 

βιβλιοθηκών) 

REST, SOAP 

(μέσω τρίτων 

βιβλιοθηκών) 

SOAP, REST, 

MessageQueue 

(μέσω τρίτων 

βιβλιοθηκών) 

SOAP, REST, 

MessageQueue 

Υποστήριξη MSA 

frameworks 

Εξαιρετική (Maven, 

Spring) 
Καλή Πολύ καλή 

Εξαιρετική (WCF, Web 

API) 

Δομημένη γλώσσα ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κλιμάκωση Εξαιρετική Καλή Πολύ καλή 
Εξαιρετική, Aσύγχρονο 

I/O end-to-end 

Εξισορρόπηση 

φορτίου 

Μεχρήσητρίτων 

Proxy/Load 

Balancers 

Μεχρήσητρίτων 

Proxy/Load 

Balancers 

Μεχρήσητρίτων 

Proxy/Load 

Balancers 

Microsoft IIS 

Application Request 

Routing 

Συνεργασία 

μικρο-υπηρεσιών 

με ESB 

Πολύ καλή Καλή Καλή Πολύ καλή 

 

 

4.4 Λειτουργικές απαιτήσεις ανάπτυξης 

 

Μια μικρο-υπηρεσία οικοδομείται αυτόνομα και η αλλαγή μίας μικρο-υπηρεσίας δεν 

πρέπει να συνεπάγεται αλλαγή των υπόλοιπων μικρο-υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει στον 

σχεδιασμό να εκμεταλλευτεί πλήρως τα πλεονεκτήματα της ανάπτυξης αυτής της 

αρχιτεκτονικής. Ο Newman στο βιβλίο του εξηγεί λεπτομερώς πώς πρέπει να 

κατασκευαστεί μια μικρο-υπηρεσία που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα βήματα 

για την προσαρμογή της αρχιτεκτονικής, δείχνοντας παράλληλα ότι οι μικρο-υπηρεσίες 

επιτρέπουν την κατασκευή του συστήματος βάσει διαφορετικών τεχνολογιών 

(Newman, 2015). Κάθε μικρο-υπηρεσίας μπορεί να έχει διαφορετικές απαιτήσεις για 

απόδοση αλλά και γλώσσα προγραμματισμού από τις άλλες (Eisele, 2016). 

Ταυτόχρονα, κάθε μικρο-υπηρεσίας μπορεί να αναπτυχθεί, να ενημερωθεί και να 

εφαρμοστεί ανεξάρτητα.  

Στην συνέχεια, αναλύουμε μερικές από τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να 

εξεταστούν κατά την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται σε μικρο-υπηρεσίες. 
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1. Αποθήκευση  

Οι μικρο-υπηρεσίες εγκαθίσταται συνήθως σε εικονικές μηχανές (Virtual 

Machines) κάτι που βελτιώνει την κλιμάκωση (scaling) τους. Το μικρό μέγεθος 

των υπηρεσιών βοηθά στο να μην απαιτείται μεγάλη υπολογιστική ισχύ για την 

αποθήκευση και την κλιμάκωση τους (Εικόνα 10) καθώς οι μικρο-υπηρεσίες 

κλιμακώνονται ανεξάρτητα, χωρίς να κλιμακώνουν ολόκληρη την εφαρμογή 

(Llorenc, 2016). Από την άλλη πλευρά, οι εφαρμογές μονολιθικής 

αρχιτεκτονικής θα χρειαστούν μια ολόκληρη εικονική μηχανή για να 

κλιμακώσουν μια μικρή υπηρεσία μέσα στην εφαρμογή (Fowler, 2016). 

 

 

Εικόνα 11. Κατανομή βάσεων δεδομένων ανά αρχιτεκτονική 

Πηγή: (Fowler M., 2016) 

Το virtualization είναι η διαδικασία διαίρεσης της φυσικής μηχανής σε διάφορα 

εικονικά μηχανήματα, από τα οποία το καθένα μπορεί να φιλοξενήσει 

διαφορετικό λογισμικό. Ορισμένα παραδείγματα για το παραδοσιακό 

virtualization θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τις τεχνολογίες εικονικών 

μηχανών VMWare και AWS (Amazon Web Services) (Pahl&Jamshidi, 2016). 

Δυστυχώς, η κατασκευή τους διαρκεί πολύ και ορισμένες εικονικές μηχανές 

ενδέχεται να έχουν μεγάλο μέγεθος. Η μεταφορά αυτών των μεγάλων μηχανών 

στο δίκτυο θα έχει ως αποτέλεσμα μια πολύπλοκη δραστηριότητα που θα 

εκτελεστεί. Η επιβάρυνση προκαλείται από το στρώμα (layer) hypervisor, το 

οποίο είναι ένα στρώμα λογισμικού που χρειάζεται για να διαχειριστεί όλα τα 



43 

 

VM και τον τρόπο με τον οποίο αυτά έχουν πρόσβαση στους πόρους (Posta, 

2016).  Αυτά τα μειονεκτήματα δημιούργησαν την ανάγκη για τεχνολογίες 

container όπως Linuxcontainers. Τα containers  παρέχουν ένα ξεχωριστό χώρο 

για τις διαδικασίες χωρίς να χρειάζεται ένας hypervisor για τον έλεγχο των 

μηχανών. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα Docker συνέβαλε στην κατασκευή 

ελαφρών Containers καθώς και στον εύκολο χειρισμό τους. Τα Containers 

παρέχουν ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό-ιδιότητα, μπορούν να 

δημιουργήσουν μια εικονική μηχανή που να περιλαμβάνει μόνο την υπηρεσία 

και τις εξαρτήσεις της, και αυτή να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε εικονική 

μηχανή υποστηρίζει την τεχνολογία Container. Η δυνατότητα αυτή είναι γνωστή 

και ως φορητότητα κώδικα (codeportability). 

Επίσης, τα Containers μπορεί να βρίσκονται σε διαφορετικές εικονικές μηχανές, 

και έτσι υπάρχει (Fowler, 2016). Ανάγκη για ένα νέο εργαλείο για τον 

εντοπισμό τους, προκειμένου να μπορούν να εκτελεστούν. Συγκεκριμένα, 

χρειάζεται ένας διαχειριστής συμπλέγματος (Cluster Manager) . 

 

2. Διαχειριστής συμπλέγματος (Cluster Manager) 

Καθώς κάθε υπηρεσία βρίσκεται μέσα στο δικό της Container, είναι σημαντικός 

ο χειρισμός του προγραμματισμού τους χρησιμοποιώντας έναν διαχειριστή 

συμπλέγματος. Για την αρχιτεκτονική MSA χρησιμοποιούνται για το σκοπό 

αυτό οι όροι Scheduler Cluster και Cluster Manager. Η χρήση ενός διαχειριστή 

συμπλέγματος θα επιτρέψει την αποτελεσματική εκμετάλλευση των πόρων, την 

τήρηση των περιορισμών που θέτουν οι χρήστες, την αποτροπή της μετάβασης 

σε εκκρεμούσα κατάσταση (pending) και την καθιέρωση των υπηρεσιών ως 

πάντα διαθέσιμων. Βασικά, η αποστολή του είναι να εντοπίσει ποιος κεντρικός 

υπολογιστής είναι κατάλληλος σε ποιο Container και στη συνέχεια να τα 

συνδέσει μεταξύ τους. Υπάρχουν πολλά εργαλεία που χρησιμοποιούνται ως 

διαχειριστές συμπλέγματος για τα Container. Η Google κυκλοφόρησε τις 

τεχνολογίες ανοιχτού κώδικα Kubernetes και CoreOS για να χειριστεί τα 

Containers. Το Deis είναι ένα άλλο εργαλείο που βασίζεται στο Docker. Από 

λεπτομερείς συγκρίσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς μεταξύ των Docker 

Swarm, Apache Mesos, Mesophere Marathon και Google Kubernetes (Scott, 

2016),  το Docker Swarm έχει αναδειχθεί ως ο απλούστεροςδιαχειριστής 
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συμπλέγματος μεταξύ των άλλων, εξαιτίας της εξάρτησης του από το ίδιο API 

όπως ο μηχανισμός Docker. 

 

3. Ανακάλυψη υπηρεσίας (ServiceDiscovery) 

Η ανακάλυψη υπηρεσίας στοχεύει στη γνώση του τι συμβαίνει σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον, ώστε κάθε μικρο-υπηρεσία που βασίζεται σε άλλη να 

γνωρίζει  την ύπαρξη της. Η διαδικασία πραγματοποιείται σε δύο μέρη. Αρχικά 

η υπηρεσία εγγράφει (register) τον εαυτό της στο μητρώο και  στη συνέχεια 

προσπαθεί να βρει άλλες παρόμοιες υπηρεσίες. Οι εφαρμογές Zookeeper, 

Concul και Eureka είναι ευρέως διαδεδομένες μεταξύ των προγραμματιστών και 

συχνά χρησιμοποιούνται  ως μητρώα για δυναμικά περιβάλλοντα εφαρμογών 

(Newman, 2015). 

 

4. Πλαίσιο Μηνυμάτων (Messaging Framework) 

Οι μικρο-υπηρεσίες λόγω μεγέθους απαιτούν τη χρήση γρήγορης και ελαφριάς  

(lightweight) επικοινωνίας. Τα REST APIs είναι ο πλέον κατάλληλος 

μηχανισμός ανταλλαγής μηνυμάτων για μικρο-υπηρεσίες ειδικά σε συνδυασμό 

με MessageBrokers. Το καλό με τα REST APIs είναι ότι χρησιμοποιούν τα 

χαρακτηριστικά HTTP (verbs) αντί να τα χειρίζονται ανεξάρτητα 

(Pahl&Jamshidi, 2016). Το πρωτόκολλο SOAP που χρησιμοποιείται στην 

αρχιτεκτονική SOA δεν είναι αποτελεσματικό για χρήση σε μικρο-υπηρεσίες 

εξαιτίας της εξάρτησης από ογκώδεις βιβλιοθήκες για τη δημιουργία αιτημάτων 

XML. Το REST API προτείνεται ως κατάλληλος ελαφρύς μηχανισμός 

επικοινωνίας που θα χρησιμοποιηθεί για μικρο-υπηρεσίες  Η εφαρμογή μιας 

REST over HTTP μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές μορφές (Scott, 

2016). Μερικές από τις γνωστές μορφές που χρησιμοποιούνται για υλοποιήσεις 

μικρο-υπηρεσιών είναι οι  XML και JSON. Το JSON επιλέγεται από τους 

περισσότερους προγραμματιστές λόγω της απλότητας, του μικρού μεγέθους και 

της εύκολης διαχείρισής του. 
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4.5 Στρατηγικές εγκατάστασης μικρο-υπηρεσιών 

 

Η εγκατάσταση μιας μονολιθικής εφαρμογής σημαίνει εκτός των άλλων,  την εκτέλεση 

ενός ή περισσοτέρων πανομοιότυπων αντιγράφων μιας μόνο, συνήθως μεγάλης, 

εφαρμογής. Συνήθως παρέχονται Ν εξυπηρετητές (φυσικοί ή εικονικοί) και εκτελούνται 

στιγμιότυπα (instances) της εφαρμογής σε κάθε εξυπηρετητή (Llorenc, 2016). Η 

ανάπτυξη μιας μονολιθικής εφαρμογής δεν είναι πάντα απλή, αλλά είναι πολύ 

απλούστερη από την εγκατάσταση μιας εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών. 

Μια εφαρμογή μικρο-υπηρεσιών αποτελείται από δεκάδες ή και εκατοντάδες 

υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μπορεί να είναι γραμμένες σε διάφορες γλώσσες 

προγραμματισμού και frameworks. Κάθε μία είναι μια μικρή εφαρμογή με τις δικές της 

ειδικές απαιτήσεις ανάπτυξης, πόρων, κλιμάκωσης και παρακολούθησης (Fowler, 

2016).  Επίσης, κάθε υπηρεσία πρέπει να παρέχεται με τους κατάλληλους πόρους CPU, 

μνήμης και I/O. Αυτό που είναι ακόμα πιο δύσκολο είναι ότι παρά την πολυπλοκότητα 

αυτή, η ανάπτυξη υπηρεσιών πρέπει να είναι γρήγορη, αξιόπιστη και οικονομικά 

αποδοτική.  

Υπάρχουν διάφορα πρότυπα – στρατηγικές ανάπτυξης και εγκατάστασηςμικρο-

υπηρεσιών.  Στην συνέχεια, θα μελετήσουμε τις τρεις πιο δημοφιλείς στους 

προγραμματιστές. 

 

4.5.1 Πολλαπλά στιγμιότυπα υπηρεσίας (instances) ανά εξυπηρετητή (host) 

 

Ένα δημοφιλές πρότυπο ανάπτυξης και εγκατάστασης μικρο-υπηρεσιών είναι η χρήση 

του μοτίβου πολλαπλών στιγμιοτύπων ανά εξυπηρετητή. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η 

στρατηγική, θα πρέπει να παρέχεται ένας ή περισσότεροι φυσικοί ή εικονικοί 

εξυπηρετητές (Urdhwareshe, 2016). Ώστε να εκτελούνται πολλαπλά στιγμιότυπα των 

υπηρεσιών σε κάθε έναν από αυτούς (Εικόνα 11). Αυτή είναι η παραδοσιακή 

προσέγγιση στην ανάπτυξη εφαρμογών. Κάθε παράμετρος υπηρεσίας εκτελείται σε μια 

γνωστή θύρα σε έναν ή περισσότερους εξυπηρετητές.  

Υπάρχουν μερικές παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Μια παραλλαγή είναι κάθε 

στιγμιότυπο της υπηρεσίας να είναι μια διαδικασία (process) ή μια ομάδα διαδικασιών. 

Για παράδειγμα, μπορεί να εγκατασταθεί ένα στιγμιότυπο μιας υπηρεσίας Java ως 
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εφαρμογή Ιστού σε έναν εξυπηρετητή ApacheTomcat. Ένα στιγμιότυπο μιας υπηρεσίας 

Node.js μπορεί να αποτελείται από μια γονική διεργασία και μία ή περισσότερες 

εξαρτώμενες διεργασίες. 

 

 

Εικόνα 12. Παράδειγμα πολλαπλών στιγμιότυπων υπηρεσίας ανά εξυπηρετητή 

Πηγή: (Richardson C., 2015)  

 

Η άλλη παραλλαγή αυτής της στρατηγικής είναι η εκτέλεση πολλαπλών στιγμιοτύπων 

της υπηρεσίας στην ίδια διαδικασία ή ομάδα διαδικασιών (Pahl & Jamshidi, 2016). Για 

παράδειγμα, μπορούν να αναπτυχθούν πολλαπλές εφαρμογές ιστού Java στον ίδιο 

εξυπηρετητή Apache Tomcat ή να εκτελεστούν πολλές δέσμες OSGI στο ίδιο OSGI 

container (Nadareishvilietal., 2016). Η στρατηγική πολλαπλών στιγμιοτύπων ανά 

εξυπηρετητή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα 

είναι ότι η χρήση των πόρων είναι πολύ αποτελεσματική καθώς ταστιγμιότυπα 

μοιράζονται τον εξυπηρετητή και το λειτουργικό του σύστημα.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι ότι η εγκατάσταση του 

στιγμιότυπου  είναι σχετικά γρήγορη με απλή αντιγραφή της υπηρεσίας στον 

εξυπηρετητή. Αν η υπηρεσία είναι γραμμένη σε Java, γίνεται αντιγραφή του αρχείου 

JAR ή WAR. Για άλλες γλώσσες, όπως Node.js ή Ruby, αντιγράφεται ο πηγαίος 
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κώδικας (Scott, 2016). Και στις δύο περιπτώσεις, ο αριθμός των bytes που 

αντιγράφονται στο δίκτυο είναι σχετικά μικρός (Nadareishvili etal., 2016). 

Επίσης, λόγω της έλλειψης overhead, η έναρξη μιας υπηρεσίας είναι συνήθως πολύ 

γρήγορη. 

Παρόλα αυτά η στρατηγική αυτή έχει κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Ένα 

σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι υπάρχει ελάχιστη ή καθόλου απομόνωση των 

στιγμιοτύπων των υπηρεσιών, εκτός αν κάθε στιγμιότυπο αποτελεί ξεχωριστή 

διαδικασία. Παρόλο που μπορεί να παρακολουθηθεί με ακρίβεια η χρήση των πόρων 

κάθε στιγμιότυπου (Pahl&Jamshidi, 2016), δεν μπορούν να περιοριστούν οι πόροι που 

χρησιμοποιεί το κάθε στιγμιότυπο. Έτσι, είναι πιθανό η κακή κατάσταση λειτουργίας 

μιας υπηρεσίας να καταναλώσει όλη τη μνήμη ή την CPU του εξυπηρετητή.  

Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα με αυτή την στρατηγική είναι ότι η ομάδα που θα 

αναλάβει την εγκατάσταση των υπηρεσιών πρέπει να γνωρίζει τις συγκεκριμένες 

λεπτομέρειες για το πώς πρέπει να το κάνει (Llorenc, 2016). Οι υπηρεσίες μπορούν να 

γραφτούν σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού και frameworks, έτσι υπάρχουν πολλές 

λεπτομέρειες που η ομάδα πρέπει να μοιραστεί με την ομάδα ανάπτυξης της 

εφαρμογής. Αυτή η πολυπλοκότητα αυξάνει τον κίνδυνο σφαλμάτων κατά την 

εγκατάσταση. 

 

4.5.2 Στιγμιότυπο υπηρεσίας ανά εξυπηρετητή 

 

Μια διαφορετική στρατηγική εγκατάστασης μικρο-υπηρεσιών είναι το πρότυπο 

στιγμιότυπο ανά εξυπηρετητή. Όταν χρησιμοποιείται αυτή η στρατηγική, εκτελείται 

κάθε στιγμιότυπο της υπηρεσίας μεμονωμένα στον δικό του εξυπηρετητή (Scott, 2016). 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις αυτής της στρατηγικής: το στιγμιότυπο ανά 

εικονική μηχανή και το στιγμιότυπο ανά Container. 

 

 Στιγμιότυποανά εικονική μηχανή  

Όταν χρησιμοποιείται το μοντέλο instance ανά VirtualMachine (Εικόνα 12), 

«συσκευάζει» κάθε υπηρεσία ως VirtualMachineimage όπως ένα Amazon EC2 

AMI. Κάθε στιγμιότυπο της υπηρεσίας είναι ένα VM (EiseleM. (2016)) (για 
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παράδειγμα, ένα στιγμιότυπο EC2) που εκκινείται χρησιμοποιώντας την VM 

image. 

Το μοντέλο στιγμιότυπου ανά εικονική μηχανή έχει πολλά οφέλη. Ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα των VMs είναι ότι κάθε στιγμιότυπο της  υπηρεσίας 

τρέχει σε πλήρη απομόνωση. Έχει ένα σταθερό ποσό CPU και μνήμης και δεν 

μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους από άλλες υπηρεσίες. 

Ένα άλλο πλεονέκτημα της εγκατάστασης των μικρο-υπηρεσιών ως VMs είναι 

ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η ώριμη πλέον υποδομή του cloud (Hassan, Ali, 

Bahsoon, 2017). Υπηρεσίες cloud όπως το AWS της Amazon, παρέχουν 

χρήσιμες λειτουργίες όπως εξισορρόπηση φορτίου και αυτόματη σάρωση. 

 

 

Εικόνα 13. Παράδειγμα instance ανά Virtual Machine 

Πηγή: (Richardson C., 2015)  

 

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα της εγκατάστασης των υπηρεσίας ως VM είναι 

ότι ενσωματώνει την τεχνολογία εφαρμογής της υπηρεσίας. Μόλις μια υπηρεσία 

έχει «συσκευαστεί» ως VM γίνεται blackbox (Hassan, Ali, Bahsoon, 2017). Το 

API διαχείρισης του VM γίνεται το API για την ανάπτυξη της υπηρεσίας. Η 

εγκατάσταση γίνεται πολύ πιο απλή και αξιόπιστη. 
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Ωστόσο, το μοντέλο στιγμιότυπου ανά εικονική μηχανή παρουσιάζει ορισμένα 

μειονεκτήματα. Ένα μειονέκτημα είναι η λιγότερο αποτελεσματική χρήση των 

πόρων. Κάθε στιγμιότυπο υπηρεσίας γίνεται αποδέκτης του συνολικού overhead 

ενός ολόκληρου VM, συμπεριλαμβανομένου του λειτουργικού συστήματος. 

Επιπλέον, σε ένα τυπικό δημόσιο IaaS, τα VMs έχουν σταθερά μεγέθη και είναι 

πιθανό ότι το VM δεν θα χρησιμοποιηθεί επαρκώς (Nadareishvili etal., 2016). 

Επιπλέον, ένα δημόσιο σύστημα IaaS χρεώνει συνήθως τα VM ανεξάρτητα από 

το αν είναι απασχολημένοι ή αδρανείς. 

Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι η ανάπτυξη μιας νέας 

έκδοσης μιας υπηρεσίας είναι συνήθως αργή. Οι εικόνες VM τυπικά 

καθυστερούν να κατασκευαστούν λόγω του μεγέθους τους. Επίσης, τα VMs 

εκκινούν συνήθως αργά και πάλι λόγω του μεγέθους τους (Posta, 2016).  

 

 Στιγμιότυποανά Container 

Σε αυτό το μοντέλο εγκατάστασης, στιγμιότυπο της υπηρεσίας εκτελείται στο 

δικό της container. Τα containers είναι ένας μηχανισμός virtualization σε 

επίπεδο λειτουργικού συστήματος (Bogner & Zimmermann, 2016). 

Ένα container αποτελείται από μία ή περισσότερες διαδικασίες που εκτελούνται 

σε ένα sandbox. Από την άποψη των διαδικασιών, αυτές έχουν το δικό τους 

χώρο ονομάτων θύρας (portnamespace) και rootfilesystem (Urdhwareshe, 2016), 

παρέχουν την δυνατότητα περιορισμού της μνήμη των πόρων της CPU που 

καταναλώνονται. Ορισμένες υλοποιήσεις container έχουν επίσης περιοριστικό 

συντελεστή I/O. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τεχνολογιών container είναι το 

Docker και το Solaris. 

Για να χρησιμοποιηθεί αυτό το μοντέλο, κάθε μικρο-υπηρεσία θα πρέπει να 

«συσκευαστεί» ως containerimage (Εικόνα 13). Μια containerimage είναι μια 

εικόνα συστήματος αρχείων που αποτελείται από τις εφαρμογές και τις 

βιβλιοθήκες που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 
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Εικόνα 14. Παράδειγμα στιγμιότυπο ανά Container 

Πηγή: (Richardson C., 2015)  

Ορισμένα containerimage αποτελούνται από ένα πλήρες σύστημα αρχείων root 

του Linux. Άλλα είναι πιο «ελαφριά» (Pahl&Jamshidi, 2016). Για παράδειγμα, 

για να εγκατασταθεί μια υπηρεσία Java, αρχικά δημιουργείται μια 

containerimage που περιέχει το Javaruntime, ίσως έναν εξυπηρετητή 

ApacheTomcat και την μεταγλωττισμένη εφαρμογή Java  (Fowler, 2016). 

Αφού «συσκευασθεί» η υπηρεσία ως containerimage, εκκινείται ένα ή 

περισσότερα containers. Συνήθως εκκινούνται πολλά containers σε κάθε φυσικό 

ή εικονικό εξυπηρετητή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας διαχειριστής 

συμπλέγματος όπως ο Kubernetes ή ο Marathon για τη διαχείριση των 

containers. Ένας διαχειριστής συμπλέγματος αντιμετωπίζει τους εξυπηρετητές 

ως ομάδα πόρων, (Pahl&Jamshidi, 2016). Αποφασίζει πού να τοποθετήσει κάθε 

container με βάση τους πόρους που απαιτούνται από αυτό αλλά και τους πόρους 

που είναι διαθέσιμοι σε κάθε εξυπηρετητή.  

Το μοντέλο στιγμιότυπο ανά container έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Τα πλεονεκτήματα των containers είναι παρόμοια με αυτά των VMs. 

Απομονώνονται τα στιγμιότυπα των υπηρεσιών το ένα από το άλλο. Μπορούν 

να παρακολουθούν (monitoring) εύκολα τους πόρους που καταναλώνονται από 

κάθε container (Scott, 2016). Επίσης, όπως τα VM, τα container περιλαμβάνουν 

την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση των υπηρεσιών. Το API 
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διαχείρισης container χρησιμεύει επίσης ως API για τη διαχείριση των μικρο-

υπηρεσιών. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με τα VMs, τα containers είναι μια «ελαφριά» τεχνολογία. 

Η κατασκευή των containerimages είναι συνήθως πολύ γρήγορη. Τα containers 

ξεκινούν επίσης πολύ γρήγορα, καθώς δεν χρειάζεται η εκτέλεση μηχανισμού 

εκκίνησης OS. Όταν ένα container ξεκινά, αυτόματα ξεκινά και η μικρο-

υπηρεσία. 

Υπάρχουν όμως και ορισμένα μειονεκτήματα στη χρήση των containers. Ενώ η 

υποδομή containers ωριμάζει τεχνολογικά πολύ γρήγορα (Posta, 2016),  δεν 

είναι τόσο ώριμη όσο η υποδομή για VMs. Επίσης, τα containers δεν είναι τόσο 

ασφαλή όσο τα VMs, καθώς μοιράζονται τον πυρήνα του κεντρικού 

λειτουργικού συστήματος (kernel) μεταξύ τους . 

Ένα άλλο μειονέκτημα των containers είναι ότι οι διαχειριστές των συστημάτων 

είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση των containerimages. Επίσης, εάν δεν 

χρησιμοποιείται ένα φιλοξενούμενο container λύση όπως το 

GoogleContainerEngine ή την υπηρεσία μεταφοράς containersAmazonEC2 

(ECS) (Hassan, Ali, Bahsoon, 2017) , τότε πρέπει να διαχειριστούν εκτός από 

την υποδομή των containers και την υποδομή VMs στην οποία εκτελούνται. 

 

 

4.6 Επικοινωνίαμεταξύμικρο-υπηρεσιών 

 

4.6.1 Τρόποι επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών 

 

Εφόσον επιλεγεί η αρχιτεκτονική MSA για την ανάπτυξη των WebServices μιας 

εφαρμογής, θα πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι πελάτες (clients) της 

εφαρμογής  θα αλληλεπιδρούν με τις μικρο-υπηρεσίες.  

Στην μονολιθική αρχιτεκτονική SOA, υπάρχει μόνο ένα σύνολο τελικών σημείων 

(endpoints), τα οποία τυπικά αναπαράγονται μέσω κάποιου loadbalancer, ο οποίος 

αναλαμβάνει  συνήθως και την αναδιανομή τους. Στην αρχιτεκτονική MSA, ωστόσο, 

κάθε μικρο-υπηρεσία  εκθέτει ένα σύνολο τελικά σημεία (fine-grainedendpoints).  



52 

 

Σε αυτό το σημείο θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό επηρεάζει την 

επικοινωνία πελάτη – εφαρμογής και  θα εξετάσουμε την προσέγγιση που χρησιμοποιεί 

μια πύλη API για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών. 

 

4.6.2 Απευθείας επικοινωνία πελάτη με μικρο-υπηρεσία 

 

Θεωρητικά, ένας πελάτης μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις σε καθεμία από τις μικρο-

υπηρεσίες απευθείας. Κάθε μικρο-υπηρεσία υπηρεσία έχει ένα κοινό endpoint όπως για 

παράδειγμα: 

https://servicename.api.company.name 

Αυτή η διεύθυνση URL θα αντιστοιχεί στον εξισορροπητή φορτίου (loadbalancer) της 

μικρο-υπηρεσίας , ο οποίος διανέμει τα αιτήματα σε όλα τα διαθέσιμα instances 

(Amaral, Polo&Carrera, 2016). Για να ανακτήσει ο client τις πληροφορίες που επιθυμεί 

θα υποβάλει αιτήσεις σε κάθε μία από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του 

loadbalancer. 

Δυστυχώς, υπάρχουν προκλήσεις και περιορισμοί με αυτήν την επιλογή.  Ένα 

σημαντικό πρόβλημα είναι η αναντιστοιχία μεταξύ των αναγκών του client και των API 

που εκτίθενται από τη κάθε μια μικρο-υπηρεσία. Στην περίπτωση που η εφαρμογή 

αποτελείται από περισσότερες της μιας μικρο-υπηρεσίας (Pahl&Jamshidi, 2016) π.χ.  

μια μικρο-υπηρεσία για το καλάθι αγορών, για την παραγγελία, την αποθήκη και την 

πληρωμή, ο client θα πρέπει να κάνει τέσσερα ξεχωριστά αιτήματα. 

Σε πιο σύνθετες εφαρμογές μπορεί να χρειαστεί να γίνουν πολλά περισσότερα 

αιτήματα. Για παράδειγμα, η Amazon αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο εκατοντάδες 

υπηρεσίες συμμετέχουν στην απόδοση της σελίδας του προϊόντος της. 

Ενώ ένας client μπορεί να κάνει πολλά αιτήματα μέσω ενός τοπικού δικτύου, η άμεση 

επικοινωνία client – μικρο-υπηρεσίας  θα ήταν πιθανό να είναι πάρα πολύ 

αναποτελεσματική έναντι του Διαδικτύου (publicinternet) και θα ήταν σίγουρα 

ανέφικτη έναντι ενός κινητού δικτύου (mobilenetwork). Παράλληλα αυτή η προσέγγιση 

καθιστά τον κώδικα της εφαρμογής πελάτη που θα αναπτυχθεί πολύ πιο πολύπλοκο 

(Pahl & Jamshidi, 2016). 

https://servicename.api.company.name/
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Ένα άλλο πρόβλημα με την απευθείας client – μικρο-υπηρεσίας επικοινωνία είναι ότι 

κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν πρωτόκολλα που δεν είναι φιλικά προς το Web. 

Μια υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιήσει δυαδικό RPC Thrift ενώ η άλλη να 

χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων AMQP. Κανένα από τα δυο 

πρωτόκολλα δεν  είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τα τείχη προστασίας (firewalls) και τους 

φυλλομετρητές ιστού (webbrowsers) αλλά  χρησιμοποιούνται καλύτερα σε εσωτερικά 

δίκτυα (Urdhwareshe, 2016). Μια εφαρμογή που επικοινωνεί με μικρο-υπηρεσία  θα 

πρέπει να χρησιμοποιεί πρωτόκολλα όπως HTTP ή και Web socket εκτός firewall. 

Ένα άλλο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι καθιστά δύσκολο τον 

επαναπροσδιορισμό (refactoring) των μικρο-υπηρεσιών (Scott, 2016). Σε περίπτωση 

αλλαγής του τρόπου κατανομής των υπηρεσιών του συστήματος π.χ. με την 

συγχώνευση δύο υπηρεσιών ή τον διαχωρισμό μιας υπηρεσίας σε δύο ή περισσότερες 

υπηρεσίες, εάν ο πελάτης επικοινωνεί και εκτελεί απευθείας τις υπηρεσίες, αυτό το 

είδος refactoring, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθεί και να οργανωθεί 

ώστε να μην προκύψουν προβλήματα στην λειτουργία των πελατών. Λόγω όλων αυτών 

των προβλημάτων, είναι πολύ σπάνιο να προτιμηθεί η προσέγγιση άμεσης επικοινωνίας 

των πελατών με τις μικρο-υπηρεσίες. 

 

4.6.2.1 Η χρήση της πύλης API (APIGateway) 

 

Για την αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούνται από την απευθείας 

επικοινωνία πελάτη – μικρο-υπηρεσίας , εφαρμόζεται συνήθως μια πολύ καλύτερη 

προσέγγιση γνωστή ως πύλη API. Μια πύλη API είναι ένας εξυπηρετητής που 

λειτουργεί ως ενιαίο σημείο εισόδου στο σύστημα. Από πλευράς αντικειμενοστρέφειας 

είναι παρόμοιο με το μοτίβο πρόσοψης (facadepattern). Η πύλη API ενσωματώνει την 

αρχιτεκτονική εσωτερικού συστήματος και παρέχει ένα API προσαρμοσμένο σε κάθε 

πελάτη. Παράλληλα, μπορεί να έχει και άλλες ευθύνες, όπως έλεγχος ταυτότητας 

(authentication), παρακολούθηση (monitoring), εξισορρόπηση φορτίου (loadbalancing), 

προσωρινή αποθήκευση (caching), διαμόρφωση και διαχείριση αίτησης, καθώς και 

χειρισμό στατικής απόκρισης (staticresponsehandling). 

Η πύλη API είναι υπεύθυνη για την αίτηση δρομολόγησης, την σύνθεση και  τη 

μετάφραση πρωτοκόλλου. Όλα τα αιτήματα από τους πελάτες περνούν πρώτα μέσω της 

πύλης API, στη συνέχεια η πύλη μεταφέρει τα αιτήματα στην κατάλληλη μικρο-
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υπηρεσία . Η πύλη API χειρίζεται συχνά ένα αίτημα κάνοντας κλήση πολλαπλών 

μικρο-υπηρεσιών και συγκεντρώνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα (Amaral, Polo & 

Carrera, 2016). Μπορεί να μεταφράσει πολλά πρωτόκολλα ιστού, όπως HTTP και Web 

socket, καθώς και πρωτοκόλλα που δεν χρησιμοποιούν το Web και  μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εσωτερικά. Η πύλη API μπορεί επίσης να παρέχει σε κάθε πελάτη 

ένα προσαρμοσμένο (custom) API. Συνήθως όμως εκθέτει ένα πιο γενικευμένο API για 

mobileclients (coarse-grainedAPI).  

Ένα καλό παράδειγμα μιας πύλης API είναι η NetflixAPIGateway. Η υπηρεσία 

συνεχούς ροής (streaming) της Netflix διατίθεται για εκατοντάδες διαφορετικά είδη 

συσκευών, όπως τηλεοράσεις, αποκωδικοποιητές, smartphones, παιχνιδομηχανές, 

tablets κ.λπ. Αρχικά, η Netflix προσπάθησε να παρέχει ένα API για όλες τις υπηρεσίες 

streaming. Ωστόσο, σύντομα ανακάλυψαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα λειτουργούσε καλά 

λόγω του ποικίλου φάσματος συσκευών και των μοναδικών αναγκών τους. Σήμερα, 

χρησιμοποιούν μια πύλη API που παρέχει ένα API προσαρμοσμένο για κάθε συσκευή, 

εκτελώντας κώδικα προσαρμογέα για κάθε είδους συσκευή. Ένας προσαρμογέας 

συνήθως χειρίζεται κάθε αίτημα, καλώντας, κατά μέσο όρο, έξι έως επτά υπηρεσίες 

back-end. Με αυτόν τον τρόπο η υπηρεσία NetflixGatewayAPI χειρίζεται 

δισεκατομμύρια αιτήσεις τη μέρα (Nadareishvili etal., 2016). 

 

4.6.2.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης πύλης API 

 

Η χρήση μιας πύλης API έχει τόσο οφέλη όσο και μειονεκτήματα. Ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα της χρήσης μιας πύλης API είναι ότι ενσωματώνει την εσωτερική δομή 

της εφαρμογής αντί να χρειάζεται να καλούν συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι πελάτες απλά 

μιλούν στην πύλη. Η πύλη API παρέχει σε κάθε είδος πελάτη ένα συγκεκριμένο API. 

Αυτό μειώνει τον αριθμό των roundtrip μεταξύ του πελάτη και της εφαρμογής (Fowler, 

2016). Επίσης, απλοποιεί τον κώδικα του client. Η πύλη API έχει επίσης κάποια 

μειονεκτήματα. Είναι ένα ακόμη εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της εφαρμογής που 

πρέπει να αναπτυχθεί και να διαμορφωθεί. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος η πύλη API να 

καταρρεύσει λόγο συμφόρησης. Παράλληλα οι προγραμματιστές πρέπει να 

ενημερώνουν την πύλη API για να εκθέσουν τα τελικά σημεία κάθε μικρο-υπηρεσία, 

όποτε αυτά μεταβάλλονται (Hassan, Ali, Bahsoon, 2017). 
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Είναι σημαντικό η διαδικασία ενημέρωσης της πύλης API να είναι όσο το δυνατόν πιο 

«ελαφριά». Διαφορετικά, οι προγραμματιστές θα αναγκαστούν να περιμένουν στη 

σειρά για να ενημερώσουν την πύλη API. Παρά τα μειονεκτήματα αυτά, ωστόσο, για 

τις περισσότερες εφαρμογές πραγματικού κόσμου, είναι λογικό να χρησιμοποιείται μια 

ή περισσότερες πύλες API. 

 

4.7 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της MSA 

 

Η χρήση της αρχιτεκτονικής MSA δεν αποτελεί πανάκια καθώς οι ομάδες ανάπτυξης 

μπορεί να εκτεθούν σε προβλήματα επικοινωνίας και διαχείρισης των έργων που μέχρι 

τότε δεν είχαν αντιμετωπίσει. Η χρήση των APIGateways στις μικρο-υπηρεσίες 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά το χρόνο και την προσπάθεια κατασκευής, (Bogner & 

Zimmermann, 2016). Απλοποιώντας παράλληλα και την επικοινωνία μεταξύ των 

προγραμματιστών.  

Ένα συνηθισμένο ζήτημα αφορά την κοινή χρήση της λογικής σχήματος / επικύρωσης 

(schemavalidation) μεταξύ των υπηρεσιών. Αυτό που απαιτεί το A για να θεωρηθούν 

ορισμένα δεδομένα έγκυρα δεν ισχύει πάντα για το Β, εάν αυτό έχει διαφορετικές 

ανάγκες (Scott, 2016). Με την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής των μικρο-υπηρεσιών, 

συστήνεται να εφαρμοστεί η τεχνική πολλαπλών εκδόσεων και η διανομή του σχήματος 

σε κοινές βιβλιοθήκες, ώστε ποτέ να μην διακόπτεται η επιχειρηματική διαδικασία 

(υπηρεσία) που χρησιμοποιείται από κάποια άλλη ομάδα, και θα μπορούσε να οδηγήσει 

ακόμη και στην μερική κατάρρευση του συστήματος. 

Όπως σε όλες τις αρχιτεκτονικές, έτσι και στην MSA, υπάρχουν πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα, τα οποία ως ένα μεγάλο βαθμό κρίνουν και την υιοθέτηση η μη της 

αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής, με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις 

ανάγκες της. 

Ακολουθεί μια γρήγορη ανασκόπηση ορισμένων από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα της MSA (Nadareishvili etal., 2016): 
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4.71 Πλεονεκτήματα 

 

 Η αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών παρέχει στους προγραμματιστές την 

ελευθερία να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να εγκαταστήσουν τις υπηρεσίες 

ανεξάρτητα. 

 Μια  μικρο-υπηρεσία  μπορεί να αναπτυχθεί από μια αρκετά μικρή ομάδα, 2-3 

ατόμων. 

 Ο κώδικας για διάφορες υπηρεσίες μπορεί να γραφτεί σε διαφορετικές γλώσσες 

προγραμματισμού. 

 Εύκολη ενσωμάτωση και αυτόματη ανάπτυξη (continuousintegration),  

χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοικτού κώδικα όπως Jenkins, Hudson κ.λπ. 

 Καθιστά ευκολότερη την κατανόηση και τις τροποποιήσεις για τους 

προγραμματιστές, έτσι ώστε ένα νέο μέλος της ομάδας να μπορεί να βοηθήσει 

στην παραγωγική διαδικασία πολύ πιο γρήγορα. 

 Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας αρκεί αυτή να υποστηρίζει το HTTP ή websocket πρωτόκολλο. 

 Ο κώδικας είναι οργανωμένος γύρω από τις επιχειρηματικές δυνατότητες. 

 Μπορούν να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν ταχύτατα σε 

WebContainers, επομένως η ανάπτυξη είναι επίσης ταχύτερη. 

 Όταν απαιτείται αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της εφαρμογής, μπορεί 

μόνο η σχετική υπηρεσία να τροποποιηθεί και να επανεγκατασταθεί, χωρίς να 

υπάρχει ανάγκη τροποποίησης και ανακατανομής ολόκληρης της εφαρμογής. 

 Πλήρης απομόνωση σφαλμάτων. Αν αποτύχει μια μικρο-υπηρεσία, οι άλλες θα 

συνεχίσουν να λειτουργούν, έτσι δεν θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του 

υπόλοιπου συστήματος. 

 Εύκολη ενσωμάτωση και κλιμάκωση (integration/scaling) με υπηρεσίες τρίτων 

(third-party). 

 Δεν υπάρχει μακροπρόθεσμη δέσμευση για την επιλογή τεχνολογικής στοίβας 

(technologystack). 
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4.7.2 Μειονεκτήματα 

 

 Λόγω της κατανεμημένης ανάπτυξης, οι δοκιμές μπορεί να γίνουν περίπλοκες 

και χρονοβόρες, ενώ απαιτούν και πολύ καλό συντονισμό μεταξύ των ομάδων 

εργασίας. 

 Ο αυξανόμενος αριθμός υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε φραγμούς 

πληροφόρησης (informationbarriers) σε ένα πληροφοριακό σύστημα.  

 Η αρχιτεκτονική επιφέρει επιπρόσθετη πολυπλοκότητα, καθώς οι 

προγραμματιστές πρέπει να μετριάσουν την ανοχή των σφαλμάτων 

(faulttolerance), την καθυστέρηση του δικτύου (networklatency)  καθώς και την 

εξισορρόπηση του φορτίου (loadbalancing). 

 Όταν αυξάνεται ο αριθμός των υπηρεσιών, η ενσωμάτωση και η διαχείριση 

(integrationandmanagement) ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων 

μπορεί να γίνει περίπλοκη. 

 Οι προγραμματιστές πρέπει να καταβάλουν πρόσθετες προσπάθειες για τον 

σχεδιασμό της τοπολογίας, την επιλογή και την εφαρμογή του μηχανισμού 

επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών, κάτι που θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και 

την επιτυχία της χρήσης των μικρο-υπηρεσιών στην συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 Η διαχείριση ορισμένων περιπτώσεων χρήσης (usecases) που καλύπτουν 

περισσότερες από μία υπηρεσίες χωρίς τη χρήση κατανεμημένων λειτουργιών-

συναλλαγών (distributedtransactions), είναι δύσκολη και απαιτεί επικοινωνία 

και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ομάδων ανάπτυξης (Scott, 2016). 

 Η χρήση της αρχιτεκτονικής MSA συνήθως έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη 

ζήτηση και κατανάλωση μνήμης. 

 Η κατάτμηση (partitioning) της εφαρμογής στην MSA είναι ιδιαίτερα 

απαιτητική διαδικασία, που μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από πολύ 

έμπειρους αναλυτές προγραμματιστές, οι οποίοι κατέχουν και ως ένα μεγάλο 

βαθμό γνώση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Amaral etal., 2016).  
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4.8 Πότε πρέπει να εφαρμόζεται η αρχιτεκτονική MSA 

 

4.8.1 Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται η MSA 

 

Οι ακόλουθοι παράγοντες, μπορούν να οδηγήσουν μια επιχείρηση ή οργανισμό ώστε να 

εφαρμόσει την αρχιτεκτονική MSA. 

 Ανάπτυξη για συστήματα που βασίζονται στο cloud. Δηλαδή, όταν η επιχείρηση 

αποφασίσει να μετακινηθεί από παραδοσιακές εφαρμογές SOA σε cloud-based 

εφαρμογές. 

 Ανάπτυξη ισχυρά κατανεμημένων συστημάτων (highlydistributed). 

 Όταν η κύρια επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης περιλαμβάνει 

μεγάλο όγκο συναλλαγών (transactions). 

 Εάν απαιτείται μεγάλη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Η κάθε λειτουργικότητα 

θα πρέπει να αναπτυχθεί ως υπηρεσία σε πολλαπλούς παρόχους 

(redundantproviders), έτσι ώστε ορισμένοι να είναι διαθέσιμοι ακόμα και όταν 

δεν είναι άλλοι. 

 Για τις λύσεις που απαιτούν την ενοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 

από διαφορετικά συστήματα και μοντέλα προγραμματισμού. 

 Για την ευθυγράμμιση των λειτουργιών των επιχειρήσεων και της 

πληροφορικής. 

 Για την ευελιξία των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. 

 Για καλύτερη απόδοση επένδυσης (ROI). 

 Για την εφαρμογή Agiledevelopment και συνεχή ανάπτυξη λογισμικού (CI). 

 

4.8.2 Πότε θα πρέπει να αποφεύγεται η  MSA 

 

Οι ακόλουθοι παράγοντες πολλές φορές εμποδίζουν τη χρήση των μικρο-υπηρεσιών. 

 Σε περίπτωση που η εφαρμογή της μονολιθικής αρχιτεκτονικής έχει μεγαλύτερη 

σημασία (για πιο απλή ανάπτυξη εφαρμογών). 

 Μικρές επιχειρήσεις με ομοιογενές δίκτυο και τεχνολογία που περιορίζονται σε 

χρήση προϊόντων λογισμικού μιας μόνο εταιρίας. 
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 Σε περίπτωση που δεν απαιτείται η ενοποίηση βάσει προτύπων. Η λύση μπορεί 

να είναι απλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ εφαρμογών και εξωτερικών 

συστημάτων. 

 Όταν δεν υπάρχει συχνή δημιουργία νέων εκδόσεων (releases) εξαιτίας 

μεταβαλλόμενων απαιτήσεων (Nadareishvili etal., 2016). 

 Για ανάπτυξη εφαρμογών που δεν βασίζονται στο cloud. 

 Εάν η υπηρεσία βασίζεται σε ένα σύστημα εγγραφής (Mainframe, Oracle DB,  

SAP), τότε οι μικρο-υπηρεσίες  δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. 

 Όταν η πολιτισμική μετατόπιση της επιχείρησης όσον αφορά την αυτονομία των 

ομάδων, την μακροπρόθεσμη δέσμευση σε μια τεχνική δεν είναι δυνατή ή δεν 

απαιτείται (Bogner & Zimmermann, 2016).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Σύγκριση αρχιτεκτονικών SOA και MSA 

 

5.1 Σύγκριση αρχών της MSA έναντι των αρχών της SOA 

 

5.1.1 Σύγκριση ορισμών της αρχιτεκτονικής MSA 

 

Η πλειονότητα των υποστηρικτών της αρχιτεκτονικής MSA υποστηρίζουν ότι αποτελεί 

ένα νέο αρχιτεκτονικό στυλ (Urdhwareshe, 2016). Αντίθετα, πολλοί υποστηρικτές της 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (SOA) υποστηρίζουν ότι οι μικρο-υπηρεσίες είναι 

απλώς μια προσέγγιση υλοποίησης της SOA (Zimmermann, 2016). Σε αυτή την 

εργασία πραγματοποιήθηκε μια εκτενής έρευνα για τον εντοπισμό των αρχών 

λειτουργίας, ανάπτυξης και εγκατάστασης εφαρμογών διαδικτύου με την χρήση των 

δύο αυτών αρχιτεκτονικών.  

Σε αυτό το σημείο θα πραγματοποιηθεί μια συνοπτική σύγκριση των αρχών, των 

προτύπων και των μοτίβων σχεδιασμού και ανάπτυξης των δύο αρχιτεκτονικών. 

Αρχικά προσδιορίζονται τα κοινά στοιχεία των ορισμών των μικρο-υπηρεσιών από τους 

Newman (2015) και Fowler (2016) και την συνέχεια αντιπαραβάλλονται οι 

διαφορετικές αρχές και θέσεις της SOA σε κάθε ένα από αυτούς τους ορισμούς.  

 Οι διεπαφές σε μονάδες ενιαίας ευθύνης που ενσωματώνουν δεδομένα και 

λογική επεξεργασίας εκτίθενται (exposed), συνήθως μέσω RestfulHTTP ή 

messagequeue. Αυτές οι υπηρεσίες μπορούν να αναπτυχθούν, να αλλάξουν, να 

αντικατασταθούν και να κλιμακωθούν ανεξάρτητα η μια  από την άλλη. 

 Οι πρακτικές ανάπτυξης βασίζονται στην επιχειρηματικότητα (business-driven), 

όπως ο σχεδιασμός βάσει τομέα (DomainDrivenDesign – DDD), 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την ενοποίηση των υπηρεσιών. 

 Ακολουθούνται οι αρχές σχεδίασης εφαρμογών σύννεφου (cloud) όπως 

συνοψίζονται στο IDEAL (Isolated State, Distribution, Elasticity, Automated 

Management, Loose Coupling). 

 Xρησιμοποιούνται containers για την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Το Docker και 

το AmazonAWS αναφέρονται συχνά ως δύο σχετικές επιλογές. 
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 Η αποκεντρωμένη συνεχής παράδοση λογισμικού (CI) εφαρμόζεται κατά την 

ανάπτυξη της κάθε υπηρεσίας. 

 DevOps: Χρησιμοποιούνται άκαμπτες (lean) αλλά ολιστικές (holistic) και σε 

μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένες προσεγγίσεις (Urdhwareshe, 2016) στη 

διαμόρφωση και τη διαχείριση σφαλμάτων, οι οποίες επεκτείνουν τις ευέλικτες 

(agile) πρακτικές και περιλαμβάνουν την παρακολούθηση των υπηρεσιών 

(monitoring). 

Όσον αφορά την SOA, οι ακόλουθες δύο αντίθετες θέσεις (Πίνακας 4) ορίζουν τα 

αντίστοιχα άκρα του φάσματος: 

Οι μικρο-υπηρεσίες ως ένα νέο αρχιτεκτονικό στυλ που μπορεί να αντιπαραβληθεί με 

το SOA (το οποίο επίσης τοποθετείται ως αρχιτεκτονικό στυλ):  «Το αρχιτεκτονικό 

στυλ των μικρο-υπηρεσιών είναι μια προσέγγιση για την ανάπτυξη μιας ενιαίας 

εφαρμογής ως μια σειρά μικρών υπηρεσιών, επικοινωνώντας με ελαφρούς 

μηχανισμούς, συχνά ένα API πόρων HTTP. Αυτές οι υπηρεσίες βασίζονται σε 

επιχειρησιακές δυνατότητες και αναπτύσσονται ανεξάρτητα από πλήρως 

αυτοματοποιημένους μηχανισμούς ανάπτυξης (Fowler, 2016). Υπάρχει ελάχιστη 

κεντρική διαχείριση αυτών των υπηρεσιών, η οποία μπορεί να γραφεί σε διαφορετικές 

γλώσσες προγραμματισμού και να χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες 

αποθήκευσης δεδομένων.». 

Οι μικρο-υπηρεσίες ως ένας τρόπος εξέλιξης της SOA: «Η προσέγγιση των μικρο-

υπηρεσιών προέκυψε από την χρήση των υπηρεσιών στον πραγματικό κόσμο, 

λαμβάνοντας υπόψη και κατανοώντας καλυτέρα τα συστήματα και τις αρχές της 

αρχιτεκτονικής SOA (Newman, 2015). Με τον ίδιο τρόπο που οι XP ή η Scrum είναι 

ειδικές προσεγγίσεις για την ευέλικτη (agile) ανάπτυξη λογισμικού». 

 

Πίνακας 4. Σύγκριση των ορισμών της MSA με αντιστοίχηση των χαρακτηριστικών της. 

Αρχές Fowler Σχέση Αρχές Newman 

Ενσωμάτωση μέσω υπηρεσιών (που 

εκτελείται με δική της διαδικασία και 

επικοινωνεί με ελαφρούς 

μηχανισμούς) 

Παρόμοια 
Απόκρυψη εσωτερικών λεπτομερειών 

της εφαρμογής 

Οργάνωση γύρω από τις Ταιριάζει απόλυτα Μοντέλο σχεδιασμένο με βάση τις 
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επιχειρηματικές δυνατότητες επιχειρηματικές ιδέες 

Προϊόντα και όχι έργα Καμία εξάρτηση 

Αποκέντρωση όλων των στοιχείων 

Καλοσχεδιασμένα καιέξυπνα 

endpoints 
Συμπεριλαμβάνεται 

Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση (που 

επιτρέπει πολύ-γλωσσικό 

προγραμματισμό) 

Υπερσύνολο του 

Αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων Υπερσύνολο του 

Αυτοματοποίηση υποδομών και 

αποκεντρωμένη διαχείριση τους 
Υπερσύνολο του 

Υιοθέτηση κουλτούρας 

αυτοματοποίησης 

Σχέδιο επαναφοράς σε περίπτωση 

αποτυχίας 
Υποσύνολο του Απομόνωση του σημείου αποτυχίας 

Εξέλιξη σχεδιασμού Καμία εξάρτηση Ανεξάρτητη ανάπτυξη 

 

5.1.2 Σύγκριση χαρακτηριστικών της αρχιτεκτονικής MSA με την SOA 

 

 

Σε αυτό το σημείο ακολουθεί η ανάλυση και σύγκριση των καθοριστικών 

χαρακτηριστικών (Πίνακας 5 και 6) των δύο παραπάνω ορισμών έναντι των αρχών και 

προτύπων της SOA, όπως αυτά ορίζονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, 

συμπεριλαμβανομένης  και αυτής της μελέτης. 

 

Πίνακας 5. Ανάλυση και σύγκριση των χαρακτηριστικών της MSA (Fowler) σε σχέση με την SOA. 

MSA (κατά Fowler) SOA 

Ενσωμάτωση μέσω υπηρεσιών (εκτελείται με δική της 

διαδικασία και επικοινωνεί με ελαφρούς μηχανισμούς) 
Πάροχος υπηρεσιών, καταναλωτής, σύμβαση 

Οργάνωση γύρω από τις επιχειρηματικές δυνατότητες Βασικό μέρος του ορισμού της SOA 

Προϊόντα και όχι έργα 
Οι εφαρμογές SOA οργανώνονται συχνά γύρω από τις 

υπηρεσίες 

Καλοσχεδιασμένα καιέξυπνα endpoints 

Ο ίδιος κανόνας σχεδίου βέλτιστης πρακτικής υπάρχει 

και για την SOA, π.χ. η χρήση Enterprise Service Bus 

με υψηλό κίνδυνο κατάχρησης τους 

Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση 

(επιτρέπει πολύ-γλωσσικό προγραμματισμό) 

Η  διακυβέρνηση στην SOA μπορεί να είναι 

περισσότερο συγκεντρωτική 
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Αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων Ίδιες επιλογές αποκέντρωσης. 

Αυτοματοποίηση υποδομών και αποκεντρωμένη 

διαχείριση τους 
Χωρίς ιδιαίτερη σημασία 

Σχέδιο επαναφοράς σε περίπτωση αποτυχίας Βασικό μέλημα για κάθε κατανεμημένο σύστημα 

Εξέλιξη σχεδιασμού 
Μέθοδοι σχεδιασμού υπηρεσιών, συμβόλαια συμβατά 

προς τα πίσω (backward compatible contracts) 

 

 

Πίνακας 6. Ανάλυση και σύγκριση των χαρακτηριστικών της MSA (Newman) σε σχέση με την SOA. 

MSA (κατά Newman) SOA 

Μοντέλο σχεδιασμένο με βάση τις επιχειρηματικές 

ιδέες 
Βασικό και αναπόσπαστο μέρος της SOA 

Υιοθέτηση κουλτούρας αυτοματοποίησης Χωρίς ιδιαίτερη σημασία 

Απόκρυψη εσωτερικών λεπτομερειών της εφαρμογής Σημαντική αρχιτεκτονική αρχή ανάπτυξης 

Αποκέντρωση όλων των στοιχείων 
Η  διακυβέρνηση στην SOA μπορεί να είναι 

περισσότερο συγκεντρωτική 

Ανεξάρτητη ανάπτυξη 

Δεν υπάρχει άμεση εξάρτηση, αλλά πρότυπες 

προσπάθειες όπως η αρχιτεκτονική συνιστωσών 

υπηρεσίας (Service Component Architecture – SCA) 

Απομόνωση του σημείου αποτυχίας 
Πραγματοποιείται σε οποιαδήποτε κατανεμημένη 

υπολογιστική προσέγγιση 

 

Οι τεχνολογίες και οι πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού έχουν εξελιχθεί από 

το 2009, όταν το hype της SOA είχε περάσει από την αιχμή του και σταμάτησε 

προσωρινά, καθώς το cloud computing, η NoSQL και τα DevOps (Pahl & Jamshidi, 

2016) έχουν γίνει δημοφιλής από τότε.  

Η πολυπλοκότητα και οι αρχές των κατανεμημένων συστημάτων δεν μπορούν να 

υποστηριχθούν, να δοκιμαστούν ή να παραχθούν πλέον, ανεξάρτητα από τις τάσεις που 

αναπτύχθηκαν και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα του hardware, στα μέσα 

αποθήκευσης και δικτύωσης, καθώς και στο virtualization. Στο εγγύς μέλλον, οι 

απαιτήσεις και οι περιορισμοί σχετικά με την ακρίβεια, την καθυστέρηση, την 

κλιμάκωση, την ασφάλεια αλγορίθμων και δομών δεδομένων (Urdhwareshe, 2016) θα 
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συνεχίσουν να οδηγούν στην αρχιτεκτονική λήψης αποφάσεων και την υλοποίηση 

έργων και προϊόντων. 

Ως εκ τούτου, η επιτυχημένη εφαρμογή της MSA πρέπει να συνδυάζει τις αρχές και τα 

πρότυπα της SOA με τις σύγχρονες πρακτικές μηχανικής λογισμικού. Ακολουθεί 

συνοπτικός συγκριτικός πίνακας των σχέσεων αρχιτεκτονικής (Πίνακας 7) των δύο 

αρχιτεκτονικών 

Πίνακας 7. Σύγκριση των σχέσεων αρχιτεκτονικής MSA και της SOA 

 SOA MSA 

Πυρήνας 
Υπηρεσία, συμβόλαιο πάροχου – 

καταναλωτή υπηρεσιών 

Λεπτές διεπαφές υπηρεσιών, 

ανεξάρτητα αναπτυσσόμενες 

υπηρεσίες 

Μέθοδος 

Αντικειμενοστραφής ανάλυση και 

σχεδιασμός (OOAD), Service specific 

μέθοδοι σχεδιασμού 

Σχεδιασμός βάσει τομέα (DDD), 

ευέλικτες πρακτικές (μερική 

απλοποίηση του OOAD) 

Αρχιτεκτονικές αρχές 
Διαστρωμάτωση, χαλαρή σύζευξη, 

ανεξαρτησία ροής, δομικότητα (modularity) 

IDEAL αρχές αρχιτεκτονικής 

σύννεφου (που επικαλύπτονται με τις 

αρχές SOA, αλλά καλύπτουν και τις 

πτυχές που σχετίζονται με το cloud 

computing) 

Αποθήκευσηδεδομένων 

Υπηρεσίες πληροφόρησης, υλοποιήσεις 

φορέων παροχής υπηρεσιών (π.χ. RDB, 

σύστημα backend) 

Πολυγλωσσική (SQL, τύποι 

αποθήκευσης NoSQL, NewSQL) 

Ανάπτυξη και φιλοξενία Ανεξάρτητη Container (Docker, Dropwizard), XaaS 

Αλυσίδα εργαλείων Ανεξάρτητη 
Αποκεντρωμένη συνεχής παράδοση 

(CI) 

Λειτουργίες (διαχείριση 

συστημάτων) 
Ανεξάρτητη 

Ολοκληρωμένη διαχείριση 

συστημάτων / υπηρεσιών (DevOps) 

Ροή μηνυμάτων, 

μετασχηματισμός, 

προσαρμογή 

Enterprise Service Bus (ESB) 
Πύλες API, συστήματα μηνυμάτων 

(MessageQueue) 

Σύνθεση 

(Assembly/composition) 

Υπηρεσίεςχορογραφίαςκαιενορχηστρώσεων 

(Service choreography and orchestration 

patterns) 

Απλός προγραμματισμός (POP) 
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Αναζήτηση (χρόνος 

εκτέλεσης, χρόνος 

σχεδιασμού) 

Πρότυπο μητρώου υπηρεσίας 

(συμπεριλαμβανομένου του χώρου 

αποθήκευσης υπηρεσιών) 

Μητρώα προσαρμοσμένων υπηρεσιών 

και repositories (π.χ. Swagger), 

ανακάλυψη υπηρεσιών (σε επίπεδο 

εφαρμογής και επίπεδο δικτύου) 

 

Τέλος παρέχεται μια συνοπτική παρουσίαση (Πίνακας 8) των διαφορών των δυο 

αρχιτεκτονικών ως αναφορά την λειτουργία και τα χαρακτηριστικά τους ως 

αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. 

 

Πίνακας 8. Σύγκριση αρχιτεκτονικής MSA και SOA ως κατανεμημένα συστήματα 

 SOA MSA 

Χρήση Δικτύου ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επικοινωνία μεταξύ διαδικασιών ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ελαστική κλιμάκωση ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ελαφριά επικοινωνία ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ελαστικότητα ΝΑΙ ΝΑΙ 

Γρήγορη παράδοση λογισμικού ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αυτόνομη ενοποίηση υπηρεσιών ΝΑΙ ΝΑΙ 

Φορητές υπηρεσίες ΝΑΙ ΝΑΙ 

Επαναχρησιμοποίηση των υπηρεσιών ΝΑΙ ΝΑΙ 

Μετεγκατάσταση υπηρεσίας ΟΧΙ ΝΑΙ 

Μονολιθικές υπηρεσίες ΝΑΙ ΟΧΙ 

Χαλαρή σύζευξη ΝΑΙ ΝΑΙ 

Σχεδιασμένη για το σύννεφο (Cloud) ΟΧΙ ΝΑΙ 

Δια-λειτουργική ανάπτυξη ΝΑΙ ΝΑΙ 

Λειτουργικός διαχωρισμός ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υψηλή ανοχή σφάλματος ΟΧΙ ΝΑΙ 

Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση ΟΧΙ ΝΑΙ 

Χαμηλό κόστος πόρων ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ανεξάρτητη ανάπτυξη υπηρεσιών ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Χρήση ενδιάμεσου λογισμικού ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 8 τα χαρακτηριστικά της επαναχρησιμοποίησης κώδικα, της 

διασταυρούμενης λειτουργικής ανάπτυξης, της αυτόνομης ολοκλήρωσης των 

υπηρεσιών και της ανθεκτικότητας μπορούν να βρεθούν τόσο στις αρχιτεκτονικές SOA 

όσο και στις μικρο-υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, η δυνατότητα κλιμάκωσης και η χαλαρή 

σύζευξη είναι εφικτές μόνο με μικρο-υπηρεσίες. (Amaral, Polo & Carrera, 2016) 

Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ότι τόσο η SOA όσο και οι μικρο-υπηρεσίες 

βασίζονται κυρίως στην ελαφριά επικοινωνία, ωστόσο τα API REST και οι ουρές 

μηνυμάτων επικεντρώνονται κυρίως στην αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών  η οποία 

είναι ελαφρύτερη από άλλα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στην SOA όπως το 

SOAP. Επιπλέον, το SOA απαιτεί στην πραγματικότητα την ύπαρξη ενδιάμεσου 

λογισμικού για την ερμηνεία των εισερχόμενων αιτημάτων ώστε να οδηγήσει τον 

πελάτη στην κατάλληλη υπηρεσία. 

 

 

5.2 Στρατηγικές αναδόμησης μιας εφαρμογής SOA σε MSA 

 

Στο σημείο αυτό περιγράφονται στρατηγικές επαναπροσδιορισμού και σταδιακής 

αναδόμησης (refactoring) μιας μονολιθικής SOA εφαρμογής σε ένα σύνολο μικρο-

υπηρεσιών. 

Η διαδικασία μετατροπής μιας μονολιθικής εφαρμογής σε μικρο-υπηρεσίες είναι μια 

μορφή εκσυγχρονισμού της εφαρμογής. Η αναδόμηση των εφαρμογών  είναι κάτι που 

κάνουν οι προγραμματιστές εδώ και δεκαετίες, (Pahl & Jamshidi, 2016) με αποτέλεσμα 

να υπάρχουν κάποιες ιδέες και στρατηγικές που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για 

την αναδόμηση μιας εφαρμογής σε μικρο-υπηρεσίες. 

Μια στρατηγική που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι η επανεγγραφή όλου του 

κώδικα, γνωστή ως "Big Bang". Παρόλο που η επανεγγραφή όλου του κώδικα 

ακούγεται ελκυστική, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και πιθανότατα θα αποτύχει.  

Αντί για την στρατηγική Big Bang, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η μονολιθική 

εφαρμογή με την σταδιακή προσθήκη νέων λειτουργιών και την δημιουργία 
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επεκτάσεων της υπάρχουσας λειτουργικότητας, με τη μορφή μικρο-υπηρεσιών 

τροποποιώντας τη μονολιθική εφαρμογή με συμπληρωματικό τρόπο εκτελώντας 

ταυτόχρονα τις μικρο-υπηρεσίες και την τροποποιημένη μονολιθική εφαρμογή. Με την 

πάροδο του χρόνου, η λειτουργικότητα που εφαρμόζεται από τη μονολιθική εφαρμογή 

συρρικνώνεται, μέχρι να εξαφανιστεί πλήρως ή να γίνει απλώς μια άλλη μικρο-

υπηρεσία. Ο Martin Fowler αναφέρεται σε αυτή τη στρατηγική εκσυγχρονισμού 

εφαρμογής ως εφαρμογή Strangler (Fowler, 2016). Ακολουθούν τρεις διαφορετικές 

στρατηγικές για να επιτευχθεί αυτό. 

 

5.2.1 Στρατηγική 1 - Διακοπή προσθήκης νέας λειτουργικότητας στην 

μονολιθική εφαρμογή 

 

Ο νόμος των οπών λέει ότι κάθε φορά που βρίσκεστε σε μια οπή θα πρέπει να 

σταματήσετε να σκάβετε. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να σταματήσει να μεγαλώνει η 

λειτουργικότητα της μονολιθικής εφαρμογής. Αντίθετα, στόχος αυτής της στρατηγική 

είναι να θέσει αυτόν τον νέο κώδικα σε μια αυτόνομη μικρο-υπηρεσία. 

Εκτός από τη νέα μικρο-υπηρεσία και την «κληρονόμο» μονολιθική εφαρμογή, 

υπάρχουν άλλα δύο νέα στοιχεία (Εικόνα 14). Το πρώτο είναι ένας δρομολογητής 

αιτήματος (requestrouter), ο οποίος χειρίζεται τις εισερχόμενες (HTTP) αιτήσεις. Είναι 

παρόμοιας λειτουργίας με την πύλη API. Ο δρομολογητής στέλνει αιτήσεις που 

αντιστοιχούν στις νέες λειτουργίες της μικρο-υπηρεσίας. Μεταφέρει παράλληλα τις 

αιτήσεις και στην μονολιθική εφαρμογή. Το άλλο στοιχείο είναι ο κώδικας κόλλας 

(gluecode), ο οποίος ενσωματώνει την υπηρεσία με την μονολιθική εφαρμογή. Μια 

υπηρεσία σπάνια υπάρχει σε απόλυτη απομόνωση και συχνά χρειάζεται πρόσβαση σε 

δεδομένα (Amaral, Polo & Carrera, 2016) που ανήκουν στην μονολιθική εφαρμογή. Ο 

κώδικας κόλλας, ο οποίος βρίσκεται είτε στην μονολιθική εφαρμογή, είτε στην μικρο-

υπηρεσία είτε και στις δύο, είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση των δεδομένων. Η 

μικρο-υπηρεσία χρησιμοποιεί τον κώδικα κόλλας για να διαβάζει και να γράφει 

δεδομένα που ανήκουν στην μονολιθική εφαρμογή. 
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Εικόνα 15. Παράδειγμα πρώτης στρατηγικής αναδόμησης της εφαρμογής 

Πηγή: (Richardson C., 2015)  

 

Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μια μικρο-υπηρεσία μπορεί να αποκτήσει 

πρόσβαση στα δεδομένα της μονολιθικής εφαρμογής: 

 Με κλήση ενός απομακρυσμένου API που παρέχεται από την μονολιθική 

εφαρμογή. 

 Με απευθείας πρόσβαση στη βάση δεδομένων της μονολιθικής εφαρμογής. 

 Με διατήρηση αντιγράφου των δεδομένων, το οποίο συγχρονίζεται με τη βάση 

δεδομένων της μονολιθικής εφαρμογής. 

Ο κώδικας κόλλας αναφέρεται πολλές φορές και ως «στρώμα κατά της διαφθοράς». 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κώδικας κόλλας εμποδίζει την μικρο-υπηρεσία, η 

οποία έχει το δικό της νέο μοντέλο τομέα, να μολυνθεί από έννοιες από το μοντέλο της 

μονολιθικής εφαρμογής. Η εφαρμογή της νέας λειτουργικότητας ως ελαφριάς μικρο-

υπηρεσίας έχει σημαντικά οφέλη. Αποτρέπει την μονολιθική εφαρμογή να γίνει ακόμα 

πιο μεγάλη και δύσκολη στην διαχείριση (Urdhwareshe, 2016). Η μικρο-υπηρεσία 

μπορεί να αναπτυχθεί και να κλιμακωθεί ανεξάρτητα από την μονολιθική εφαρμογή. 

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν κάνει τίποτα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
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με την μονολιθική εφαρμογή. Για να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα, πρέπει να 

διασπαστεί η μονολιθική εφαρμογή.  

5.2.2 Στρατηγική  2 - Διαχωρισμός Frontend και Backend 

 

Μια στρατηγική που συρρικνώνει την μονολιθική εφαρμογή είναι ο διαχωρισμός του 

στρώματος παρουσίασης από τις επιχειρηματικές λογικές και τα επίπεδα πρόσβασης 

δεδομένων (Εικόνα 15). Μια τυπική εφαρμογή της επιχείρησης αποτελείται από 

τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τύπους στοιχείων: 

 Στρώμα παρουσίασης: Τα στοιχεία που χειρίζονται τις αιτήσεις HTTP και 

εφαρμόζουν είτε ένα API (REST) είτε ένα web-based περιβάλλον χρήστη. 

 Στρώμα επιχειρηματικής λογικής: Τα στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της 

εφαρμογής και εφαρμόζουν τους επιχειρηματικούς κανόνες. 

 Στρώμα πρόσβασης δεδομένων: Τα στοιχεία που έχουν πρόσβαση στην 

υποδομή της εφαρμογής, όπως βάσεις δεδομένων και διαμεσολαβητές 

μηνυμάτων. 

 

 

Εικόνα 16. Παράδειγμα δεύτερης στρατηγικής αναδόμησης της εφαρμογής  

Πηγή: (Richardson C., 2015) 

 

Συνήθως υπάρχει ένας καθαρός διαχωρισμός μεταξύ της λογικής παρουσίασης και της 

λογικής πρόσβασης των δεδομένων. Το επιχειρησιακό επίπεδο περιλαμβάνει ένα  API 

που αποτελείται από μία ή περισσότερες λειτουργίες, (Scott, 2016) οι οποίες 
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ενσωματώνουν στοιχεία επιχειρησιακής λογικής. Αυτό το API είναι μια «φυσική ραφή» 

κατά μήκος της οποίας μπορεί να διαχωριστεί η μονολιθική εφαρμογή σε δύο 

μικρότερες εφαρμογές. Μια εφαρμογή περιέχει το στρώμα παρουσίασης ενώ η άλλη 

περιέχει τη λογική πρόσβασης στις υπηρεσίες και τα δεδομένα. Μετά τη διάσπαση, η 

εφαρμογή λογικής παρουσίασης κάνει απομακρυσμένες κλήσεις στην εφαρμογή 

επιχειρηματικής λογικής. 

Ο διαχωρισμός ενός μονόλιθου με αυτόν τον τρόπο έχει δύο κύρια οφέλη. Δίνει τη 

δυνατότητα ανάπτυξης και  κλιμάκωσης των δύο εφαρμογών ανεξάρτητα η μια από την 

άλλη. Ειδικότερα, επιτρέπει στους προγραμματιστές στρώματος παρουσίασης να 

επαναλαμβάνουν γρήγορα κλήσεις προς τη διεπαφή του χρήστη (Urdhwareshe, 2016) 

αλλά και να εκτελούν εύκολα δοκιμές. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης 

είναι ότι εκθέτει ένα απομακρυσμένο API που μπορεί να καλείται από τις μικρο-

υπηρεσίες που αναπτύσσονται. Αυτή η στρατηγική, ωστόσο, είναι μόνο μια μερική 

λύση. Είναι πολύ πιθανό ότι η μία ή και οι δύο εφαρμογές θα μετατραπούν σε βάθος 

χρόνου σε μονολιθική εφαρμογή. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί και η τρίτη στρατηγική για  

την πλήρη εξάλειψη των υπόλοιπων μονολιθικών εφαρμογών. 

 

5.2.3 Στρατηγική  3 -  Εξαγωγή υπηρεσιών 

 

Η τρίτη στρατηγική αναδόμησης είναι η μετατροπή των υπαρχόντων μονάδων 

(modules) μέσα στην μονολιθική εφαρμογή σε αυτόνομες μικρο-υπηρεσίες. Κάθε φορά 

που εξάγεται μια μονάδα και μετατρέπεται σε μικρο-υπηρεσία, ο μονολιθική εφαρμογή 

συρρικνώνεται. Μόλις μετατραπούν αρκετές μονάδες σε μικρο-υπηρεσίες, η 

μονολιθική εφαρμογή θα σταματήσει να αποτελεί πρόβλημα. Είτε εξαφανίζεται τελείως 

είτε γίνεται αρκετά μικρή ώστε να είναι απλά μια άλλη μικρο-υπηρεσία. 

 

5.2.3.1 Προτεραιότητα σε ποιες ενότητες θα μετατραπούν σε υπηρεσίες 

 

Μια μεγάλη, περίπλοκη μονολιθική εφαρμογή αποτελείται από δεκάδες ή εκατοντάδες 

μονάδες, οι οποίες είναι όλες υποψήφιες για εξαγωγή. Η καταγραφή των μονάδων που 

θα μετατραπούν πρώτα είναι συχνά δύσκολη. Μια καλή προσέγγιση είναι η εκκίνηση 

με μονάδες που είναι εύκολο να εξαχθούν (Amaral, Polo&Carrera, 2016). Αυτό θα 

προσφέρει και μια σχετική εμπειρία με την χρήση των μικρο-υπηρεσιών γενικότερα και 
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τη διαδικασία εξαγωγής ειδικότερα. Στην συνέχεια θα πρέπει να εξαχθούν οι μονάδες 

που θα δώσουν το μεγαλύτερο όφελος. Η μετατροπή μιας μονάδας σε μικρο-υπηρεσία 

είναι συνήθως χρονοβόρα, έτσι είναι ωφέλιμο να εξαχθούν οι μονάδες που αλλάζουν 

συχνά. Μόλις μετατραπεί μια μονάδα σε μικρο-υπηρεσία, μπορεί να αναπτυχθεί, να 

δοκιμαστεί και να εγκατασταθεί ανεξάρτητα από τον μονόλιθο. 

Είναι επίσης σημαντικό να εξαχθούν μονάδες που έχουν σημαντικές απαιτήσεις σε 

πόρους. Είναι χρήσιμο να εξαχθούν οι μονάδες που υλοποιούν υπολογιστικούς 

αλγορίθμους, καθώς η μικρο-υπηρεσία μπορεί να αναπτυχθεί σε κεντρικούς 

υπολογιστές με πολλές CPU.  

Κατά την καταγραφή των μονάδων προς εξαγωγή είναι χρήσιμο να αναζητηθούν 

υπάρχοντα όρια -ραφές (boundaries) (Scott, 2016) καθώς κάνουν πιο εύκολη την 

μετατροπή των μονάδων σε μικρο-υπηρεσίες. Ένα παράδειγμα τέτοιου ορίου είναι μια 

μονάδα που επικοινωνεί με την υπόλοιπη εφαρμογή μόνο μέσω ασύγχρονων 

μηνυμάτων.  

 

5.2.3.2 Πώς να εξαγάγετε μια ενότητα 

 

Το πρώτο βήμα της εξαγωγής μιας μονάδας είναι να ορίσει μια διεπαφή μεταξύ της 

μονάδας και της μονολιθικής εφαρμογής. Είναι ως επί το πλείστον ένα αμφίδρομο API, 

αφού η μονολιθική εφαρμογή θα χρειαστεί δεδομένα που ανήκουν στην υπηρεσία και 

αντίστροφα. Συχνά είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ένα τέτοιο API λόγω των μπλεγμένων 

εξαρτήσεων και των μοτίβων αλληλεπίδρασης μεταξύ της μονάδας και της υπόλοιπης 

εφαρμογής. Η επιχειρησιακή λογική που εφαρμόζεται με τη χρήση του μοντέλου τομέα 

(domain model) είναι ιδιαίτερα δύσκολη για αναδόμηση λόγω των πολυάριθμων 

συσχετισμών μεταξύ των λειτουργιών του τομέα (Kanimozhietal., 2015). Θα πρέπει να 

γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κώδικα για την διάσπαση αυτών των εξαρτήσεων. 

Για την μετατροπή της μονάδας σε ανεξάρτητη  υπηρεσία, πρέπει να γραφτεί κώδικας 

που θα επιτρέψει στην μονολιθική εφαρμογή και στην μικρο-υπηρεσία να επικοινωνούν 

μέσω ενός API (Εικόνα 16) που χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό επικοινωνίας μεταξύ 

διαδικασιών IPC, δηλαδή τους μηχανισμούς που παρέχει ένα λειτουργικό σύστημα για 

να επιτρέψει στις διεργασίες να διαχειρίζονται κοινά δεδομένα. 
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Εικόνα 17. Παράδειγμα τρίτης στρατηγικής αναδόμησης της εφαρμογής 

Πηγή: (Richardson C., 2015) 

 

Στο παράδειγμα της εικόνας 16, η μονάδα Ζ είναι η υποψήφια μονάδα για εξαγωγή. Τα 

συστατικά της χρησιμοποιούνται από την μονάδα Χ που χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και 

την μονάδα Υ. Το πρώτο βήμα αναδόμησης είναι να οριστεί ένα ζεύγος APIs με συνεχή 

διάσπαση. Η πρώτη διεπαφή είναι μια εισερχόμενη διεπαφή που χρησιμοποιείται από 

την μονάδα Χ για την κλήση της μονάδας Ζ. Η δεύτερη είναι μια εξερχόμενη διεπαφή 

που χρησιμοποιείται από την μονάδα Ζ για την κλήση της μονάδας Υ. 
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Το δεύτερο βήμα αναδόμησης μετατρέπει τη μονάδα σε αυτόνομη υπηρεσία. Οι 

διεπαφές εισόδου και εξόδου υλοποιούνται με κώδικα που χρησιμοποιεί μηχανισμό 

IPC. Κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να δημιουργηθεί η μικρο-υπηρεσία 

συνδυάζοντας την μονάδα Z με πλαίσιο μικρο-υπηρεσιών (.netWebAPI, SpingBoot), το 

οποίο χειρίζεται δια-τομεακές λειτουργίες όπως η ανακάλυψη υπηρεσιών. 
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ΜΕΡΟΣ Β  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Σχεδιασμός του συστήματος 

 

6.1  Σύντομη περιγραφή του συστήματος 

 
Για τις ανάγκες των δοκιμών αναπτύχθηκαν δυο συστήματα, ένα για κάθε μια 

αρχιτεκτονική, που προσομοιάζουν ένα υποσύστημα εμπορικών και οικονομικών 

συναλλαγών μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με το σενάριο η επιχείρηση δέχεται παραγγελίες μέσω της ιστοσελίδας της 

αλλά και μέσω mobile εφαρμογής που επικοινωνεί με το API της επιχείρησης. 

Παράλληλα δέχεται πληρωμές από τους πελάτες της, μέσω πιστωτικών καρτών αλλά 

και μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό). Για κάθε 

συναλλαγή εμπορική η οικονομική ενημερώνεται το λογιστήριο της επιχείρησης για 

την δημιουργία λογιστικών εγγραφών. 

 

6.2  Βάσεις δεδομένων και πίνακες 

 
Στο σημείο αυτό καταγράφονται οι πίνακες των βάσεων δεδομένων που θα 

χρησιμοποιηθούν από τα δυο συστήματα. 

Στο σύστημα που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική SOA όλοι οι πίνακες ανήκουν στην 

βάση δεδομένων DB_SOA. 

Στο σύστημα που χρησιμοποιεί την αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών κάθε πίνακας 

ανήκει σε ξεχωριστή βάση δεδομένων ακολουθώντας πιστά την δομή της 

αρχιτεκτονικής. 

Οι πίνακες που έχουν σχεδιαστεί, είναι ίδιοι και για τις δυο αρχιτεκτονικές. 
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6.2.1 Βάσεις δεδομένων ανά σύστημα 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται οι βάσεις δεομένων που θα χρησιμοποιηθούν 

από τα συστήματα. Είναισημαντικόνααναφέρουμεότιέχουν collation  Greek CI_AI 

(case insensitive , accent insensitive). 

Πίνακας 9. Βάσεις δεδομένων ανά σύστημα 

Εφαρμογή Όνομα Βάσης 

SOA DB_SOA 

MSA DB_MSA_Clients 

MSA DB_MSA_Card_Payments 

MSA DB_MSA_Phone_Payments 

MSA DB_MSA_Product_Orders 

MSA DB_MSA_Products 

MSA DB_MSA_Accounting 

  

6.2.2 Πίνακες βάσεων δεδομένων 
 

Σε αυτό το σημείο καταγράφονται οι πίνακες που θα χρησιμοποιηθούν στις βάσεις 

δεδομένων. Τονίζουμε ότι οι πίνακες έχουν ακριβώς την ίδια δομή και για τις δυο 

εφαρμογές, απλά στην εφαρμογή των μικρο-υπηρεσιών, κάθε πίνακας είναι 

απομονωμένος σε μία δική του βάση δεδομένων, που σημαίνει ότι κάθε μικρο-

υπηρεσία δεν θα έχει άμεση σύνδεση με τις άλλες βάσεις δεδομένων, για ανάκτηση 

εγγραφών, παρά μόνο μέσω της ουράς δεδομένων της υπηρεσίας ή μέσω κλήσης στο 

αντίστοιχο API της υπηρεσίας. 

 

Πίνακας 10. Πίνακες βάσεων δεδομένων 

Πεδίο Τύπος δεδομένων Περιγραφή 

Πίνακας Clients 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

Rectime Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 
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GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 

Fullname Nvarchar(100) Ονοματεπώνυμο 

VatNumber Nvarchar(9) Α.Φ.Μ. 

Phone Nvarchar(100) Τηλέφωνο 

Πίνακας Products 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

Rectime Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 

GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 

ProductName Nvarchar(100) Όνομα προϊόντος 

Price Decimal (6,2) Κόστος Τεμαχίου 

Πίνακας Card_Payments 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

Rectime Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 

GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 

ClientID BigInt (FK) ID πελάτη 

CardNumber Nvarchar(50) Αριθμός κάρτας 

Amoumt Decimal (6,2) Ποσό πληρωμής 

Installments int Δόσεις 

Πίνακας Phone_Payments 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

Rectime Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 

GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 

ClientID BigInt (FK) ID πελάτη 

EmployeeName Nvarchar(50) Υπάλληλος τηλ. κέντρου 

Amoumt Decimal (6,2) Ποσό πληρωμής 

Πίνακας Product_Orders 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

Rectime Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 

GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 
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ClientID BigInt (FK) ID πελάτη 

ProductID BigInt (FK) ID προϊόντος 

Pieces Int Τεμάχια 

Πίνακας AccountingTransactions 

ID BigInt (PK, AI) Ταυτότητα εγγραφής 

TransactionDate Datetime Χρονοσφραγίδα εγγραφής 

GUID Uniqueidentifier Μοναδικό κλειδί εγγραφής 

PaymentID BigInt (FK) ID πληρωμής 

ProductOrderID BigInt (FK) ID προϊόντος 

 

 

 

 

6.3  Κλάσεις 
 

Η ανάπτυξη των εφαρμογών στηρίχθηκε στον σχεδιασμό των παρακάτω κλάσεων 

(Διάγραμμα 1 και Παράρτημα Α) 

 Client: Είναι η κλάση που αφορά τον πελάτη. Στα συστήματα μας θα 

διαδραματίσει βοηθητικό ρόλο, καθώς η δημιουργία και η διαχείριση των 

πελατών είναι εκτός του πεδίου αυτής της εφαρμογής. 

 Payment: Είναι η κλάση που αφορά τις πληρωμές. Πρόκειται για αφηρημένη 

κλάση (abstract).  

 Card_Payment: Αφορά τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται μέσω της 

πιστωτικής κάρτας. Κληρονομεί από την κλάση Payment, ενώ εισάγει τα 

γνωρίσματα του αριθμού της κάρτας και του πλήθους των δόσεων ανά 

πληρωμή. Πραγματοποιείται από τον πελάτη. 

 Phone_Payment: Αφορά τις πληρωμές που θα πραγματοποιούνται μέσω του 

τηλεφωνικού κέντρου. Κληρονομεί από την κλάση Payment και εισάγει το 

γνώρισμα του υπαλλήλου που εξυπηρέτησε την πληρωμή. Πραγματοποιείται 

από τον πελάτη. 

 ProductOrder: Αφορά τις παραγγελίες των προϊόντων (συνδέεται με τα 

προϊόντα μέσω σχέσης συνάθροισης), πραγματοποιείται από τον πελάτη.  
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 Product: Είναι η κλάση που αφορά τα προϊόντα. 

 AccountingTransaction: Αφορά τις λογιστικές εγγραφές που δημιουργούνται 

από τις πληρωμές και τις παραγγελίες των προϊόντων. 

 

Διάγραμμα 1. Διάγραμμα κλάσεων των συστημάτων 

 

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το σύστημα που σχεδιάστηκε, δεν αποτελεί ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικών συναλλαγών, έτσι παρουσιάζει σημαντικές 

ελλείψεις στον σχεδιασμό του π.χ. όσον αφορά τις κλάσεις, τα γνωρίσματα, τις 

λειτουργίες  και τις συσχετίσεις.  

Παρόλα αυτά αποτελεί ένα ικανό σύστημα για τις δοκιμές που θα ακολουθήσουν, από 

τα οποία θα εξαχθούν τα αποτελέσματα και εν συνεχεία τα συμπεράσματα στα 

ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις που έχουν γίνει. 

 

6.4  Σύντομη περιγραφή υπηρεσιών του συστήματος SOA 
 

 

6.4.1 Υπηρεσία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 

 

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου πληρωμής (CardPayment). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε json. 

3. Αποστολή στην υπηρεσία GetCardPayment (POST). 
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Υπηρεσία πληρωμής πιστωτικής κάρτας API 

1. Λήψη πληρωμής (GET). 

2. Απο-σειριοποίηση (deserialization) του json σε αντικείμενο της κλάσης 

πληρωμής πιστωτικής κάρτας. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ πληρωμών πιστωτικής κάρτας. 

6. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

7. Αποστολή απάντησης στην εφαρμογή πελάτη (POST). 

6.4.2 Υπηρεσία πληρωμής μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

Για την πληρωμή μέσω τηλεφωνικού κέντρου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου πληρωμής (PhonePayment). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε json. 

3. Αποστολή στην υπηρεσία GetPhonePayment (POST). 

Υπηρεσία πληρωμής τηλεφωνικού κέντρου API 

1. Λήψη πληρωμής (GET). 

2. Απο-σειριοποίηση (deserialization) του json σε αντικείμενο της κλάσης 

πληρωμής τηλεφωνικού κέντρου. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ πληρωμών τηλεφωνικού κέντρου. 

6. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

 

6.4.3 Υπηρεσία καταχώρησης παραγγελίας 

Για την νέα παραγγελία ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου παραγγελίας (ProductOrder). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε json. 
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3. Αποστολή στην υπηρεσία GetProductOrder (POST). 

Υπηρεσία παραγγελίας API 

1. Λήψη παραγγελίας (GET). 

2. Απο-σειριοποίηση (deserialization) του json σε αντικείμενο της κλάσης 

παραγγελίας. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ παραγγελιών. 

6. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

7. Αποστολή απάντησης στην εφαρμογή πελάτη (POST). 

 

 

6.5  Ανάλυση της ανάπτυξης του συστήματος SOA 

 

Η μονολιθική αυτή εφαρμογή αποτελείται από ένα HTTPRESTAPI, το οποίο εκθέτει 

τις συναρτήσεις MakePayment και MakeOrder, μέσω των ελεγκτών (controller)  

CardPaymentController, PhonePaymentController και ProductOrderController. Στην 

συνέχεια αναλύεται η λειτουργικότητα των τριών ελεγκτών και των υπηρεσιών που 

προσφέρουν. 

 

6.5.1 Ελεγκτής υπηρεσίας πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 

 

Ο ελεγκτής CardPaymentController εκθέτει την συνάρτηση MakePayment (Παράρτημα 

Β,CardPaymentController), η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

CardPayment (Παράρτημα Α, CardPayment). Το πλαίσιο λογισμικού αναλαμβάνει 

αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json αντικειμένου που έχει αποσταλεί 

μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης CardPayment και πραγματοποιείται η 

επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 

Στην συνέχεια, καλούνται οι συναρτήσεις DataInsertCardPayments (Παράρτημα  

Β,DataInsertCardPayments) και DataInsertAccountingTransactions (Παράρτημα 
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Β,DataInsertAccountingTransactions) για την αποθήκευση των στοιχείων πληρωμών 

κάρτας και των λογιστικών εγγραφών, στους πίνακες της βάσης δεδομένων DB_SOA. 

Εάν αποτύχει μια από τις δύο ή και οι δύο καταχωρήσεις η εφαρμογή επιστρέφει HTTP 

σφάλμα 400 (BadRequest), διαφορετικά επιστρέφει τα ΙD των εγγραφών στους πίνακες 

Card_Payments και AccountingTransactions (Πίνακας 10). 

 

6.5.2 Ελεγκτής υπηρεσίας πληρωμής μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 

Ο ελεγκτής PhonePaymentController εκθέτει την συνάρτηση MakePayment 

(Παράρτημα Β,PhonePaymentController), η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης PhonePayment (Παράρτημα Α,PhonePayment). Το πλαίσιο 

λογισμικού αναλαμβάνει αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json 

αντικειμένου που έχει αποσταλεί μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης 

PhonePayment και πραγματοποιείται η επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 

Στην συνέχεια καλούνται οι συναρτήσεις DataInsertPhonePayments (Παράρτημα 

DataInsertPhonePayments) και DataInsertAccountingTransactions (Παράρτημα 

DataInsertAccountingTransactions) για την αποθήκευση των στοιχείων των 

τηλεφωνικών πληρωμών και των λογιστικών εγγραφών, στους πίνακες της βάσης 

δεδομένων DB_SOA, Phone_Payments και AccountingTransactions (Πίνακας 10). 

Εάν αποτύχει μια από τις δύο ή και οι δύο καταχωρήσεις η εφαρμογή επιστρέφει HTTP 

σφάλμα 400 (BadRequest), διαφορετικά επιστρέφει τα ΙD των εγγραφών στους πίνακες. 

 

6.5.3 Ελεγκτής υπηρεσίας παραγγελίας προϊόντων 

 

Ο ελεγκτής ProductOrderController εκθέτει την συνάρτηση MakeOrder (Παράρτημα 

Β.ProductOrderController) η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα στιγμιότυπο της κλάσης 

ProductOrder (Παράρτημα Α, ProductOrder). Το πλαίσιο λογισμικού αναλαμβάνει 

αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json αντικειμένου που έχει αποσταλεί 

μέσω HTTP POST, σε αντικείμενο της κλάσης ProductOrder και πραγματοποιείται η 

επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 
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Στην συνέχεια, καλούνται οι συναρτήσεις DataInsertProductOrders (Παράρτημα Β, 

DataInsertProductOrders) και DataInsertAccountingTransactions (Παράρτημα Β, 

DataInsertAccountingTransactions) για την αποθήκευση των στοιχείων της 

παραγγελίας και των λογιστικών εγγραφών, στους πίνακες της βάσης δεδομένων 

DB_SOA, Product_Orders και AccountingTransactions (Πίνακας 10). 

Εάν αποτύχει μια από τις δύο ή και οι δύο καταχωρήσεις η εφαρμογή επιστρέφει HTTP 

σφάλμα 400 (Bad Request), διαφορετικά επιστρέφει τα ΙD των εγγραφών στους 

πίνακες. 

 

 

 

6.6  Σύντομη περιγραφή υπηρεσιών του συστήματος MSA 
 

6.6.1 Υπηρεσία πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 

 

Για την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου πληρωμής (CardPayment). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε bytearray. 

3. Προσθήκη μηνύματος στην ουρά μηνυμάτων Payment.CardPayment. 

Μικρο-υπηρεσία πληρωμής πιστωτικής κάρτας 

1. Έλεγχος ουράς μηνυμάτων Payment.CardPayment 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

πληρωμής πιστωτικής κάρτας. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ πληρωμών πιστωτικής κάρτας. 

6. Αποστολή απάντησης στην εφαρμογή πελάτη. 

7. Αφαίρεση μηνύματος από την ουρά μηνυμάτων πληρωμών πιστωτικής κάρτας 
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Μικρο-υπηρεσία ενημέρωσης λογιστηρίου 

1. Έλεγχος ουράς μηνυμάτων Payment.* 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

λογιστικής εγγραφής. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

 

6.6.2 Υπηρεσία πληρωμής μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 

Για την πληρωμή μέσω τηλεφωνικού κέντρου ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου πληρωμής τηλεφωνικού κέντρου (PhonePayment). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε bytearray. 

3. Προσθήκη μηνύματος στην ουρά μηνυμάτων Payment.PhonePayment . 

Μικρο-υπηρεσία πληρωμής τηλεφωνικού κέντρου 

1. Έλεγχος ουράς μηνυμάτων Payment. PhonePayment 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

πληρωμής τηλεφωνικού κέντρου. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ τηλεφωνικού κέντρου. 

6. Αφαίρεση μηνύματος από την ουρά μηνυμάτων πληρωμών πιστωτικής κάρτας 

Μικρο-υπηρεσία ενημέρωσης λογιστηρίου 

1. Έλεγχος ουράς μηνυμάτων Payment.* 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

λογιστικής εγγραφής. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 



84 

 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

6.6.3 Υπηρεσία καταχώρησης παραγγελίας 

 

Για την νέα παραγγελία ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

 

Εφαρμογή πελάτη 

1. Δημιουργία αντικειμένου παραγγελίας (ProductOrder). 

2. Σειριοποίηση (serialization) του αντικειμένου σε bytearray. 

3. Προσθήκη μηνύματος στην ουρά μηνυμάτων ProductOrder. 

Μικρο-υπηρεσία καταχώρησης παραγγελίας 

1. Έλεγχοςουράςμηνυμάτων ProductOrder. 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

παραγγελία. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ παραγγελιών. 

6. Αφαίρεση μηνύματος από την ουρά μηνυμάτων παραγγελιών. 

Μικρο-υπηρεσία ενημέρωσης λογιστηρίου 

1. Έλεγχος ουράς μηνυμάτων ProductOrder. 

2. Από-σειριοποίηση (deserialization) του bytearray σε αντικείμενο της κλάσης 

λογιστικής εγγραφής. 

3. Επικύρωση του αντικειμένου. 

4. Επεξεργασία του αντικειμένου. 

5. Αποθήκευση στην ΒΔ λογιστικών εγγραφών. 

 

 

6.7  Ανάλυση της ανάπτυξης του συστήματος MSA 

Η ανάπτυξη του συστήματος MSA στηρίχθηκε στην χρήση της ουράς μηνυμάτων 

σύμφωνα με την  έρευνα των Nam H. Do et al. (2017). Η εφαρμογή αποτελείτε από δυο 

μέρη α) το API με το οποίο επικοινωνούν οι εφαρμογές πελάτη και τοποθετούν τα 
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δεδομένα στην ουρά μηνυμάτων β) από συστήματα καταναλωτών των μηνυμάτων 

(MessageQueueConsumers).  

Τα δυο μέρη επικοινωνούν μεταξύ τους ασύγχρονα, συνθέτοντας έτσι μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή. Το API εκθέτει τις συναρτήσεις MakePayment και 

MakeOrder, μέσω των QueueCardPaymentController, QueuePhonePaymentController, 

QueueProductOrderController και DirectCardPaymentController. 

Οι εφαρμογές των καταναλωτών μηνυμάτων λαμβάνουν τα μηνύματα που προωθούνται 

και αποθηκεύονται από το API στην ουρά μηνυμάτων και αφού τα επεξεργαστούν 

αποθηκεύουν τα αποτελέσματα 

Στην συνέχεια, αναλύεται η λειτουργικότητα των τεσσάρων ελεγκτών και των 

καταναλωτών μηνυμάτων (μικρο-υπηρεσιών). 

 

6.7.1 Ελεγκτής υπηρεσίας πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας 

 

Ο ελεγκτής QueueCardPaymentController εκθέτει την συνάρτηση MakePayment 

(Παράρτημα Γ, QueueCardPaymentController), η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης CardPayment (Παράρτημα Α, CardPayment). Το πλαίσιο 

λογισμικού αναλαμβάνει αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json 

αντικειμένου που έχει αποσταλεί μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης 

CardPayment και πραγματοποιείται η επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 

Στην συνέχεια, δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης RabbitMQClient 

(Παράρτημα Γ, RabbitMQClient()), για την διασύνδεση με τον διακομιστή της ουράς 

μηνυμάτων, την δήλωση και την αρχικοποίηση του exchange με όνομα 

Topic_Exchange (εφόσον είναι ήδη δημιουργημένος, τότε απλά ανανεώνεται). 

Παράλληλα δηλώνεται η ουρά «CardPaymentTopic_Queue» με κλειδί δρομολόγησης 

«payment.card» και η ουρά «AllTopic_Queue» με routingkey «payment.*». 

Έπειτα καλείται η συνάρτηση SendCardPayment του αντικειμένου της κλάσης 

RabbitMQClient  (Παράρτημα Α, SendCardPayment) η οποία δέχεται ως παράμετρο 

ένα αντικείμενο της κλάσης CardPayment. 



86 

 

Η συνάρτηση αυτή αφού σειριοποιήσει το αντικείμενο σε array από bytes, καλεί την 

συνάρτηση SendMessage (Παράρτημα Α, SendMessage), η οποία τοποθετεί το μήνυμα 

στην ουρά CardPaymentTopic_Queue. 

Τέλος, τερματίζεται η σύνδεση με τον διακομιστή της ουράς μηνυμάτων. 

 

6.7.2 Ελεγκτής υπηρεσίας πληρωμής μέσω τηλεφωνικού κέντρου 

 

Ο ελεγκτής QueuePhonePaymentController εκθέτει την συνάρτηση MakePayment 

(Παράρτημα Γ,QueuePhonePaymentController), η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης PhonePayment (Παράρτημα Α,PhonePayment). Το πλαίσιο 

λογισμικού αναλαμβάνει αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json 

αντικειμένου που έχει αποσταλεί μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης 

PhonePayment και πραγματοποιείται η επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 

Στην συνέχεια, δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης RabbitMQClient 

(Παράρτημα RabbitMQClient()), για την διασύνδεση με τον διακομιστή της ουράς 

μηνυμάτων, την δήλωση και την αρχικοποίηση του exchange με όνομα 

Topic_Exchange (εφόσον είναι ήδη δημιουργημένος, τότε απλά ανανεώνεται). 

Παράλληλα δηλώνεται η ουρά «PhonePaymentTopic_Queue» με κλειδί δρομολόγησης  

«payment.phone» και η ουρά «AllTopic_Queue» με routingkey «payment.*». 

Έπειτα καλείται η συνάρτηση SendPhonePayment του αντικειμένου της κλάσης 

RabbitMQClient  (Παράρτημα Α,PhoneCardPayment) η οποία δέχεται ως παράμετρο 

ένα αντικείμενο της κλάσης PhonePayment. 

Η συνάρτηση αυτή αφού σειριοποιήσει το αντικείμενο σε array από bytes, καλεί την 

συνάρτηση SendMessage (Παράρτημα SendMessage), η οποία τοποθετεί το μήνυμα 

στην ουρά PhonePaymentTopic_Queue. 

Τέλος, τερματίζεται η σύνδεση με τον διακομιστή της ουράς μηνυμάτων. 
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6.7.3 Ελεγκτής υπηρεσίας παραγγελίας προϊόντων 

 

Οελεγκτής QueueProductOrderController εκθέτειτηνσυνάρτηση MakeOrder 

(Παράρτημα QueueProductOrderController), ηοποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης ProductOrder (ΠαράρτημαΑ, ProductOrder). Το πλαίσιο 

λογισμικού αναλαμβάνει αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json 

αντικειμένου που έχει αποσταλεί μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης 

ProductOrder και πραγματοποιείται η επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 

Στην συνέχεια δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης RabbitMQClient (Παράρτημα 

Γ, RabbitMQClient()), για την διασύνδεση με τον διακομιστή της ουράς μηνυμάτων, 

την δήλωση και την αρχικοποίηση του exchange με όνομα Topic_Exchange (εφόσον 

είναι ήδη δημιουργημένος, τότε απλά ανανεώνεται). Παράλληλα δηλώνεται η ουρά 

«ProductOrderTopic_Queue» με κλειδί δρομολόγησης «payment.productOrder» και η 

ουρά «AllTopic_Queue» με routingkey «payment.*». 

Έπειτα καλείται η συνάρτηση SendProductOrder του αντικειμένου της κλάσης 

RabbitMQClient  (Παράρτημα Α,ProductOrder) η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

αντικείμενο της κλάσης ProductOrder. 

Η συνάρτηση αυτή αφού σειριοποιήσει το αντικείμενο σε array από bytes, καλεί την 

συνάρτηση SendMessage (Παράρτημα Α, SendMessage), η οποία τοποθετεί το μήνυμα 

στην ουρά ProductOrderTopic_Queue. 

Τέλος, τερματίζεται η σύνδεση με τον διακομιστή της ουράς μηνυμάτων. 

 

6.7.4 Ελεγκτής απευθείας πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

 

Ο ελεγκτής DirectCardPaymentController εκθέτει την συνάρτηση MakePayment 

(Παράρτημα Γ,DirectCardPaymentController), η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα 

στιγμιότυπο της κλάσης CardPayment (Παράρτημα Α,CardPayment). Το πλαίσιο 

λογισμικού αναλαμβάνει αυτόματα την από-σειριοποίηση (deserialize) του json 

αντικειμένου που έχει αποσταλεί μέσω HTTPPOST, σε αντικείμενο της κλάσης 

CardPayment και πραγματοποιείται η επικύρωση του αντικειμένου σύμφωνα με τους 

κανόνες που έχουν τεθεί στην κλάση. 
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Στην συνέχεια, δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης RabbitMQDirectClient 

(Παράρτημα Γ, RabbitMQDirectClient()), για την διασύνδεση με τον διακομιστή της 

ουράς μηνυμάτων, την δήλωση και την αρχικοποίηση του exchange με όνομα rpc_reply 

(εφόσον είναι ήδη δημιουργημένος, τότε απλά ανανεώνεται).  

Έπειτα καλείται η συνάρτηση CreateConnection του αντικειμένου της κλάσης 

RabbitMQDirectClient  (Παράρτημα Γ, CreateConnection). Έπειτα καλείται η 

συνάρτηση MakePayment η οποία δέχεται ως παράμετρο ένα αντικείμενο της κλάσης 

CardPayment. 

Η συνάρτηση αυτή αφού σειριοποιήσει το αντικείμενο σε array από bytes, καλεί την 

συνάρτηση SendMessage (Παράρτημα Α, SendMessage), η οποία τοποθετεί το μήνυμα 

στην ουρά rpc_reply και δέχεται από τον καταναλωτή την απάντηση μέσω 

remoteprocedurecall όπως θα δούμε στην συνέχεια. 

Τέλος, τερματίζεται η σύνδεση με τον διακομιστή της ουράς μηνυμάτων. 

 

6.7.5 Καταναλωτής μηνυμάτων πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

 

Όπως προαναφέραμε ο καταναλωτής μηνυμάτων έχει μια σταθερά ανοιχτή σύνδεση με 

την ουρά μηνυμάτων στην οποία είναι εγγεγραμμένος (subscriber). 

Εφόσον λάβει – δεσμεύσει από την ουρά ένα μήνυμα και το επεξεργαστεί ενημερώνει 

την ουρά μηνυμάτων μέσω ενός ack, ώστε να το αφαιρέσει από την ουρά. Εφόσον δεν 

μπορεί να το επεξεργαστεί το μήνυμα αποδεσμεύεται και επανατοποθετείτε στην ουρά 

για επεξεργασία σε δεύτερο χρόνο. 

Ο καταναλωτής μηνυμάτων CardPaymentConsumer δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης RabbitMQConsumer (Παράρτημα Δ, CardPaymentConsumer). Παράλληλα 

δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της σύνδεσης με την ουρά μηνυμάτων 

CardPaymentTopic_Queue. 

Εφόσον δεσμεύσει ένα μήνυμα  από την ουρά το απο-σειριοποιεί από bytearray σε 

αντικείμενο της κλάσης CardPayment και το σώζει στον πίνακα Card_Payments  της 

βάση δεδομένων DB_MSA_CardPayments (ΠαράρτημαΔ, DataInsertCardPayments). 
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Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποθήκευση των δεδομένων αποστέλλεται το ack 

στην ουρά μηνυμάτων. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα προς επεξεργασία στην 

ουρά η σύνδεση αδρανοποιείται. 

 

6.7.6 Καταναλωτής μηνυμάτων πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

 

Ο καταναλωτής μηνυμάτων PhonePaymentConsumer δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης RabbitMQConsumer (ΠαράρτημαΔ,PhonePaymentConsumer). Παράλληλα 

δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της σύνδεσης με την ουρά μηνυμάτων 

PhonePaymentTopic_Queue. 

Εφόσον δεσμεύσει ένα μήνυμα  από την ουρά το απο-σειριοποιεί από bytearray σε 

αντικείμενο της κλάσης CardPayment και το σώζει στον πίνακα Phone_Payments  της 

βάση δεδομένων DB_MSA_PhonePayments (ΠαράρτημαΔ,  

DataInsertPhonePayments). 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποθήκευση των δεδομένων αποστέλλεται το ack 

στην ουρά μηνυμάτων. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα προς επεξεργασία στην 

ουρά η σύνδεση αδρανοποιείται. 

 

6.7.7 Καταναλωτής μηνυμάτων παραγγελίας προϊόντων 

 

Ο καταναλωτής μηνυμάτων ProductOrderConsumer δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης RabbitMQConsumer (ΠαράρτημαΔ,ProductOrderConsumer). Παράλληλα 

δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της σύνδεσης με την ουρά μηνυμάτων 

ProductOrderTopic_Queue. 

Εφόσον δεσμεύσει ένα μήνυμα  από την ουρά το απο-σειριοποιεί από bytearray σε 

αντικείμενο της κλάσης CardPayment και το σώζει στον πίνακα Product_Orders της 

βάση δεδομένων DB_MSA_ProductOrders (ΠαράρτημαΔ,  DataInsertProductOrders). 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποθήκευση των δεδομένων αποστέλλεται το ack 

στην ουρά μηνυμάτων. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα προς επεξεργασία στην 

ουρά η σύνδεση αδρανοποιείται. 
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6.7.8 Καταναλωτής μηνυμάτων λογιστικών εγγραφών 

 

Ο καταναλωτής μηνυμάτων AccountingConsumer δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης RabbitMQConsumer (ΠαράρτημαΔ,AccountingConsumer). Παράλληλα 

δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της σύνδεσης με την ουρά μηνυμάτων AllTopic_Queue. 

Αυτή η ουρά μηνυμάτων έχει τo κλειδί δρομολόγησης payment.*, έτσι λαμβάνει 

μηνύματα σε κάθε τύπο πληρωμής (τηλεφωνική ή πιστωτική) αλλά και κάθε 

παραγγελία. Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερώνεται ασύγχρονα για όλες τις συναλλαγές 

η βάση δεδομένων του λογιστηρίου. 

Εφόσον δεσμεύσει ένα μήνυμα από την ουρά το απο-σειριοποιεί από bytearray σε 

string αναγνωρίζει τον τύπο συναλλαγής, μέσω του πεδίου TransactionType, και έπειτα 

δημιουργεί το αντίστοιχο αντικείμενο της κλάσης που ανήκει π.χ. CardPayment. Στην 

συνέχεια σώζει τα δεδομένα στον πίνακα AccountingTransactions της βάσης 

δεδομένων DB_MSA_AccountingTransactions (Παράρτημα Δ, 

DataInsertAccountingTransactions). 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποθήκευση των δεδομένων αποστέλλεται το ack 

στην ουρά μηνυμάτων. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα μηνύματα προς επεξεργασία στην 

ουρά η σύνδεση αδρανοποιείται. 

 

6.7.9 Καταναλωτής μηνυμάτων απευθείας πληρωμής με πιστωτική κάρτα 

 

Ο καταναλωτής μηνυμάτων DirectPaymentConsumer δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της 

κλάσης RabbitMQConsumer (Παράρτημα Δ, DirectPaymentConsumer). Παράλληλα 

δημιουργεί ένα στιγμιότυπο της σύνδεσης με την ουρά μηνυμάτων rpc_queue. Αυτή η 

ουρά μηνυμάτων δεν έχει τo κλειδί δρομολόγησης αλλά συνδέεται με ένα μοναδικό 

GUID που έχει δημιουργηθεί από το remoteprocedurecall, έτσι λαμβάνει μόνο το 

συγκεκριμένο μήνυμα της κλήσης που έχει γίνει. 

Εφόσον δεσμεύσει ένα μήνυμα από την ουρά το απο-σειριοποιεί από bytearray σε 

αντικείμενο της κλάσης CardPayment και το σώζει στον πίνακα Card_Payments  της 

βάσης δεδομένων DB_MSA_CardPayments (ΠαράρτημαΔ, DataInsertCardPayments). 

Εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία η αποθήκευση των δεδομένων αποστέλλεται το ack 

στην ουρά μηνυμάτων μαζί με την ταυτότητα συσχέτισης του μηνύματος. 
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Η σύνδεση με την ουρά μηνυμάτων γίνεται στο API αφού λάβει την απάντηση.  

 

6.8 Πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις 
 

Στις δύο εφαρμογές δεν έγινε διαχείριση των οντοτήτων πελάτη (Client) και προϊόντος 

(Product), καθώς δεν ήταν στα πλαίσια της έρευνας, η δημιουργία λειτουργιών CRUD, 

αλλά η διαχείριση των συναλλαγών. Για χάριν συντομίας αλλά και πληρότητας της 

λειτουργίας των εφαρμογών οι πίνακες των δυο οντοτήτων στις βάσεις δεδομένων 

γέμισαν με δοκιμαστικά δεδομένα (batchprocess). 

Για την σειριοποίηση και την απο-σειριοποίηση των αντικειμένων χρησιμοποιήθηκε η 

βιβλιοθήκη ανοιχτού λογισμικού Newtonsoft.Json. 

Για την επικύρωση των αντικειμένων χρησιμοποιήθηκαν DataAnnotations της κλάσης 

System.ComponentModel.DataAnnotations του πλαισίου Microsoft .net. 

Κατά την ανάπτυξη της MSA εφαρμογής χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ανταλλαγής 

θέματος (Topic exchange), για την αποστολή μηνυμάτων σε πολλαπλές ουρές 

μηνυμάτων χρησιμοποιώντας ένα κλειδί δρομολόγησης 

Για την αναδόμηση της εφαρμογής από την αρχιτεκτονική SOA σε αυτήν των μικρο-

υπηρεσιών ακολουθήθηκε η στρατηγική εξαγωγής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις καλές 

πρακτικές της IBM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Πείραμα 

 

7.1 Περιβάλλον πειράματος 
 

7.1.1 Προδιαγραφές υλικού και λογισμικού 

 

 

Για τις ανάγκες της εμπειρικής μελέτης (πείραμα) και την ανάπτυξη του συστήματος, 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις εικονικοί διακομιστές (VM), των ίδιων δυνατοτήτων και της 

ίδιας αρχιτεκτονικής (Πίνακας 11). Οι προδιαγραφές των διακομιστών καλύπτουν 

πλήρως της ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας και παράλληλα προσομοιάζουν τις 

προδιαγραφές διακομιστών που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και οργανισμούς 

για παρόμοιες λειτουργίες και διαδικασίες. 

 

Πίνακας 11. Προδιαγραφές υλικού και λογισμικού διακομιστών του πειραματικού περιβάλλοντος 

Κατασκευαστής Dell Inc 

Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 

Διανομή Microsoft Windows Server 2012 R2 

Αρχιτεκτονική 64bit 

Έκδοση Kernel 4.4.01.2 

Επεξεργαστές 4 

Μοντέλο Intel Xeon XPU E5-2311 

Μέγεθος Cache 15060 kB 

Μνήμη RAM 6 Gb 

Χωρητικότητα σκληρού δίσκου 120 Gb 

Επεξεργαστής 2.0 GHz 

Ειδικό λογισμικό 

Microsoft IIS 7, Microsoft SQL Server 2016 Express Edition, 

RabbitMQ Server 3.6.10, RabbitMQ .NET client library, Erlang 

OTP 20.0 libary 
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7.1.2 Παράταξη Λογισμικού 

 

Τα διαγράμματα παράταξης (Διάγραμμα 2 και 3) που  χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα της εμπειρικής έρευνας περιγράφονται στις εικόνες 18 και 19. 

Αναλυτικότερα: 

Ο πρώτος διακομιστής,εφεξής διακομιστής Α, χρησιμοποιήθηκε  για την φιλοξενία 

των βάσεων δεδομένων,  τεχνολογίας Microsoft SQL Server 2016 Express Edition.  

Ο δεύτερος διακομιστής,εφεξής διακομιστής Β, χρησιμοποιήθηκε  για την φιλοξενία 

της διαδικτυακής εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των πειραμάτων της 

αρχιτεκτονικής SOA, τεχνολογίας MicrosoftWebAPI .netFramework 4.5.1, την 

φιλοξενία της διαδικτυακής εφαρμογής MicrosoftWebAPI .netFramework 4.5.1 καθώς 

και των εφαρμογών κονσόλας, τεχνολογίας MicrosoftConsoleApplications 

.netFramework 4.51., οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες των πειραμάτων της 

αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών. Οι διαδικτυακές εφαρμογές εγκαταστάθηκαν στον 

IIS 7 Server του διακομιστή. 

 

Διάγραμμα 2. Διάγραμμα παράταξης της πειραματικής μονολιθικής εφαρμογής 

Ο τρίτος διακομιστής, εφεξής διακομιστής Γ, χρησιμοποιήθηκε για την φιλοξενία 

του διακομιστή της ουράς μηνυμάτων, τεχνολογίας RabbitMQ Server 3.6.10, ο οποίος 

βασίζεται στην γλώσσα προγραμματισμού εφαρμογών υψηλής κλιμάκωσης Erlang. 

 

Διάγραμμα 3. Διάγραμμα παράταξης της πειραματικής εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών 
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Για την ανάπτυξη των εφαρμογών χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού 

MicrosoftC#, το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 

MicrosoftVisualStudio 2013 Pro και το MicrosoftSQLServerManagementStudio, για 

την διαχείρηση των βάσεων δεδομένων. 

 

7.1.3 Μετρήσεις απόδοσης 

 

Η απόδοση των δυο εφαρμογών αξιολογείται χρησιμοποιώντας μετρήσεις. Σύμφωνα με 

την έρευνα των Nam H. Do et al. (2017), η διέλευση των αιτημάτων, η τυπική 

απόκλιση και οι χρόνοι καθυστέρησης και απόκρισης είναι οι κύριες μετρήσεις που 

χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση της απόδοσης τους. 

Χρόνος απόκρισης (responsetime): Ο χρόνος απόκρισης είναι ο συνολικός χρόνος που 

χρειάζεται για να απαντήσει μια υπηρεσία σε μια αίτηση. Αγνοώντας τον χρόνο 

μετάδοσης για μια στιγμή, ο χρόνος απόκρισης είναι το άθροισμα του χρόνου 

υπηρεσίας και του χρόνου αναμονής.  

Διέλευση των αιτημάτων (throughput): Υπολογίζεται ως αιτήσεις / μονάδα χρόνου. 

Ο χρόνος υπολογίζεται από την αρχή της λήψης του πρώτου δείγματος μέχρι το τέλος 

του τελευταίου δείγματος. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν διαστήματα μεταξύ δειγμάτων, 

καθώς  αντιπροσωπεύει το φορτίο στο διακομιστή. Ο τύπος για τον υπολογισμό της 

είναι: Διαφορά = (αριθμός αιτήσεων) / (συνολικός χρόνος).  

Χρόνος καθυστέρησης (latency): Ο χρόνος καθυστέρησης αντιστοιχεί στην 

λανθάνουσα κατάσταση πριν από την αποστολή του αιτήματος αμέσως μόλις λάβει την 

πρώτη απάντηση. Συνεπώς, ο χρόνος αυτός περιλαμβάνει όλη την επεξεργασία που 

απαιτείται για τη συγκέντρωση της αίτησης καθώς και τη συναρμολόγηση του πρώτου 

μέρους της απάντησης, το οποίο γενικά θα είναι μεγαλύτερο από ένα byte.  

Χρόνος σύνδεσης (connect time): Αφορά το χρόνο που χρειάστηκε για να 

δημιουργηθεί η σύνδεση. Ο χρόνος σύνδεσης δεν αφαιρείται αυτόματα από την 

καθυστέρηση. Σε περίπτωση σφάλματος σύνδεσης, η μέτρηση θα είναι ίση με το χρόνο 

που χρειάστηκε για να αντιμετωπίσει το σφάλμα, για παράδειγμα σε περίπτωση 

timeout, θα πρέπει να είναι ίσο με το χρονικό όριο. 

Τυπική απόκλιση (standarddeviation): Είναι ένα μέτρο της μεταβλητότητας ενός 

συνόλου δεδομένων. Πρόκειται για ένα τυποποιημένο στατιστικό μέτρο. Ουσιαστικά 
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είναι η διαφορά μεταξύ μιας παρατηρούμενης τιμής και της πραγματικής τιμής μιας 

ποσότητας ενδιαφέροντος (όπως ένας μέσος πληθυσμός) είναι ένα σφάλμα και μια 

απόκλιση που είναι η διαφορά μεταξύ της παρατηρούμενης τιμής και μιας εκτίμησης 

της πραγματικής τιμής. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή τόσο πιθανό είναι η εφαρμογή να 

αντιμετωπίζει προβλήματα απόκρισης. 

 

7.1.4 Λογισμικό και εργαλεία μετρήσεων 

 

Για τις ανάγκες των μετρήσεων απόδοσης των δυο συστημάτων χρησιμοποιήθηκε με 

βάση την έρευνα των GadeaC.etal (2017) το εργαλείο ApacheJmeter, αλλά και τα 

Postman και Fiddler για τις δοκιμές των API (Εικόνα 18). 

Το εργαλείο μέτρησης της απόδοσης της ουράς μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε ήταν 

το εργαλείο διαχείρισης του RabbitMQServer. 

 

  

 

Εικόνα 18. Προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πείραμα (Postman και ApacheJmeter) 

 

 

7.2 Σενάριο πειράματος 
 

Για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, σχεδιάστηκαν οι δυο 

παρακάτω περιπτώσεις. 

Α) Προσομοίωση πολλών ταυτόχρονων αιτημάτων για πληρωμές και παραγγελίες 

προϊόντων, μέσω load-stresstest, για την εξαγωγή αποτελεσμάτων αναφορικά με τη 

διέλευση των αιτημάτων, τον χρόνο απόκρισης, την τυπική απόκλιση, τους 

χρόνους καθυστέρησης και σύνδεσης. 
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Β) Προσομοίωση υπολειτουργίας του διακομιστή Α, για την εξαγωγή 

αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων αναφορικά με την συμπεριφορά των δυο 

αρχιτεκτονικών σε κατάσταση υπολειτουργίας των διακομιστών ή κάποιων 

υπηρεσιών των εφαρμογών. 

Το παραπάνω σενάριο και οι περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, αναπτύχθηκαν με τις 

δυο αρχιτεκτονικές ως εξής: 

 

7.2.1  Πείραμα Α,  περίπτωση 1 – Αρχιτεκτονική SOA 

 

Για τις δοκιμές της περίπτωσης 1 απεστάλησαν στο μονολιθικό API του διακομιστή Β 

300 αιτήματα (requests) σε διάστημα 3 λεπτών, αναλυτικότερα: 

 100 αιτήματα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. 

 100 αιτήματα πληρωμών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 

 100 αιτήματα παραγγελιών. 

Τα αιτήματα ελέγχθηκαν, επεξεργάστηκαν από την εφαρμογή και αποθηκεύτηκαν στην 

βάση δεδομένων του διακομιστή Α, στους πίνακες πληρωμών, παραγγελιών και 

λογιστηρίου αντίστοιχα. 

Παράλληλα με την αποστολή των παραπάνω αιτημάτων εκτελέστηκαν ασύγχρονα για 5 

λεπτά αιτήματα στον πίνακα του λογιστηρίου για την έκδοση αναφορών (reports).   

 

7.2.2  Πείραμα Β,  περίπτωση 1 - Αρχιτεκτονική SOA 

 

Για τις δοκιμές της περίπτωσης 1και την ανάγκη προσομοίωσης της κατάστασης 

υπολειτουργίας του διακομιστή Α, εκτελέστηκαν 1000 ερωτήματα σε διάστημα 3 

λεπτών στον πίνακα των λογιστικών εγγραφών για την δημιουργία συνθηκών stress της 

βάσης δομένων. Παράλληλα, απεστάλησαν σε διάστημα 1 λεπτού 150 αιτήματα  στο 

μονολιθικό API του διακομιστή Β, αναλυτικότερα: 

 50 αιτήματα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. 

 50 αιτήματα πληρωμών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 

 50 αιτήματα παραγγελιών. 
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Σε δεύτερη φάση του πειράματος δημιουργήθηκαν συνθήκες υπολειτουργίας της 

υπηρεσίας ενημέρωσης του λογιστηρίου, ώστε να ερευνηθούν τα αποτελέσματα σε 

περίπτωση αποτυχίας μιας υπηρεσίας. Αυτό πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση με την 

αποστολή πολλαπών ταυτόχρονων αιτημάτων στην συγκεκριμένη υπηρεσία, και σε 

δέυτερη φάση με την δημιουργία deadlock για την δυσκολότερη προσπέλαση και 

ανάγνωση των δεδομένων από τον πίνακα της βάσης δεδομένων. 

 

7.2.3 Πείραμα Α, περίπτωση 2 – Αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών 

 

Για τις δοκιμές της περίπτωσης 2απεστάλησαν στο API διαχείρισης της ουράς 

μηνυμάτων του διακομιστή Γ 300 αιτήματα σε διάστημα 3 λεπτών, αναλυτικότερα: 

 100 αιτήματα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. 

 100 αιτήματα πληρωμών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 

 100 αιτήματα παραγγελιών. 

Τα αιτήματα ελέγχθηκαν, επεξεργάστηκαν από την εφαρμογή και αποθηκεύτηκαν στις 

βάσεις δεδομένων πληρωμών, παραγγελιών και λογιστηρίου αντίστοιχα (διακομιστής 

Α). 

Παράλληλα με την αποστολή των παραπάνω αιτημάτων εκτελέστηκαν ασύγχρονα για 5 

λεπτά αιτήματα στην βάση δεδομένων του λογιστηρίου για την έκδοση αναφορών 

(reports). 

 

7.2.4 Πείραμα Β, περίπτωση 2 – Αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών 

 

Για τις δοκιμές της περίπτωσης 2 και την ανάγκη προσομοίωσης της κατάστασης 

υπολειτουργίας του διακομιστή Α, εκτελέστηκαν 1000 ερωτήματα σε διάστημα 3 

λεπτών στον πίνακα των λογιστικών εγγραφών για την δημιουργία συνθηκών stress της 

βάσης δομένων. Παράλληλα, απεστάλησαν σε διάστημα 1 λεπτού 150 αιτήματα  στο 

API διαχείρισης της ουράς μηνυμάτων του διακομιστή Γ, αναλυτικότερα: 

 50 αιτήματα πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας. 

 50 αιτήματα πληρωμών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. 
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 50 αιτήματα παραγγελιών. 

Σε δεύτερη φάση του πειράματος δημιουργήθηκαν συνθήκες υπολειτουργίας της 

υπηρεσίας ενημέρωσης του λογιστηρίου, ώστε να ερευνηθούν τα αποτελέσματα σε 

περίπτωση αποτυχίας μιας υπηρεσίας. Αυτό πραγματοποιήθηκε σε πρώτη φάση με την 

αποστολή πολλαπών ταυτόχρονων αιτημάτων στην συγκεκριμένη υπηρεσία, και σε 

δέυτερη φάση με την δημιουργία deadlock για την δυσκολότερη προσπέλαση και 

ανάγνωση των δεδομένων από τον πίνακα της βάσης δεδομένων. 

 

 

7.3  Εξαγωγή και ερμηνεία αποτελεσμάτων 
 

 

7.3.1 Αποτελέσματα πειράματος Α 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν 

από τις δυο περιπτώσεις του πειράματος Α.  

 

7.3.1.1 Αποτελέσματα περίπτωσης 1 (SOA) 

 

Χρόνος απόκρισης (responsetime): Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος κυμάνθηκε 

από 1500 έως 8800 milliseconds, μέσος χρόνος απόκρισης 5150 milliseconds 

(Διάγραμμα 4). Ο μεγαλύτερος χρόνος απόκρισης προήλθε από την υπηρεσία 

PhonePayment. Παρατηρούμε επίσης κάποιες αυξομειώσεις στην απόκριση της 

υπηρεσίας CardPayment, οι οποίες οφείλονται στην διαδικασία επικύρωσης του 

αντικειμένου μετά την από-σειριοποίηση. Η πιο σταθερή υπηρεσία είναι η 

ProductOrder με ελάχιστες διακυμάνσεις. Γενικά παρατηρείται ότι ο χρόνος απόκρισης 

επηρεάζεται αρκετά από το φόρτο της βάσης δεδομένων. 
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Διάγραμμα 4. Διάγραμμα χρόνου απόκρισης εφαρμογής SOA 

 

Διέλευση των αιτημάτων (throughput): Ο συντελεστής διέλευσης αιτημάτων του 

συστήματος υπολογίστηκε στα 93.51/λεπτό (Διάγραμμα 5). Ο συντελεστής αυξήθηκε 

σταδιακά ξεκινώντας από τα 24.32/λεπτο, ενώ σταθεροποιήθηκε κοντά στα 90 

αιτήματα το λεπτό, παρά τις αυξομειώσεις του χρόνου απόκρισης σε κάποιες 

υπηρεσίες. Ουσιαστικά το σύστημά μας δείχνει ότι μπορεί να ανταποκριθεί χωρίς 

πρόβλημα σε 90  αιτήματα το λεπτό. 

 

Τυπική απόκλιση (standard deviation): Η τυπική απόκλιση του συστήματος 

υπολογίστηκε στο 1220 (Διάγραμμα 5). Αποτελεί ένα καλό αποτέλεσμα καθώς 

υποδεικνύει μια σχετική σταθερότητα του συστήματος κατά την διάρκεια του stresstest. 

Παρατηρούμε δε ότι ο συντελεστής ήταν σταθερός κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

διάρκειας του πειράματος. 
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Διάγραμμα 5. Διάγραμμα διέλευσης αιτημάτων και τυπικής απόκλισης εφαρμογής SOA 

 

Χρόνος καθυστέρησης (latency) και χρόνος σύνδεσης (connecttime): Αναφορικά με 

τους χρόνους καθυστέρησης και σύνδεσης παρατηρείται (Πίνακας 12 και Παράρτημα 

Ε) ότι αυτοί παραμένουν σταθεροί αλλά αρκετά υψηλοί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

χρόνος καθυστέρησης της υπηρεσίας CardPayment η οποία έδινε την άμεση απάντηση 

στην εφαρμογή του πελάτη αναφορικά με την συναλλαγή του, δεν έπεσε κάτω από 

8000 milliseconds. Αντίθετα οι χρόνοι σύνδεσης είναι μικροί και σταθεροί χωρίς να 

υπερβαίνουν τα 150 milliseconds, εκτός μίας στιγμιαίας ανωμαλίας στην υπηρεσία 

CardPayment η οποία ανέβασε το χρόνο σύνδεσης στα 3060 milliseconds και ίσως να 

οφείλεται στο φόρτο της βάσης δεδομένων. 

 

Πίνακας 12. Δείγμα αποτελεσμάτων χρόνου καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής SOA 
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7.3.1.2 Αποτελέσματα περίπτωσης 2 (MSA) 

 

Χρόνος απόκρισης (responsetime): Ο χρόνος απόκρισης του συστήματος κυμάνθηκε 

από 70 έως 540 milliseconds (Διάγραμμα 6). Ο μεγαλύτερος χρόνος απόκρισης 

προήλθε από την υπηρεσία PhonePayment η οποία εκτελέστηκε πρώτη. Αυτό οφείλεται 

στο ότι αυτή υπηρεσία δημιούργησε τις τρεις ουρές μηνυμάτων στον διακομιστή της 

ουράς μηνυμάτων, για πρώτη φορά. Παρατηρούμε επίσης κάποιες αυξομειώσεις στην 

απόκριση της υπηρεσίας CardPayment, οι οποίες οφείλονται στην διαδικασία 

επικύρωσης του αντικειμένου μετά την από-σειριοποίηση 

 

Διάγραμμα 6. Διάγραμμα χρόνου απόκρισης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών 

 

Διέλευση των αιτημάτων (throughput): Ο συντελεστής διέλευσης αιτημάτων του 

συστήματος υπολογίστηκε στα 100.83/λεπτό (Διάγραμμα 7). Ο συντελεστής ήταν 

σταθερός κοντά στα 100 αιτήματα το λεπτό, παρά τις αυξομειώσεις του χρόνου 

απόκρισης σε κάποιες υπηρεσίες. Ουσιαστικά το σύστημά μας δείχνει ότι μπορεί να 

ανταποκριθεί χωρίς πρόβλημα σε 100 αιτήματα το λεπτό. 

 

Τυπική απόκλιση (standard deviation): Η τυπική απόκλιση του συστήματος 

υπολογίστηκε στο 50 (Διάγραμμα 7). Αποτελεί ένα πολύ καλό αποτέλεσμα καθώς 

αποδεικνύει την σταθερότητα του συστήματος, κατά την διάρκεια του stresstest. 

Παρατηρούμε δε ότι η μείωση του συντελεστή ήταν σταθερή ξεκινώντας από 128 και 

φτάνοντας ακόμη και κάτω από 50. 
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Διάγραμμα 7. Διάγραμμα διέλευσης αιτημάτων και τυπικής απόκλισης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών 

 

Χρόνος καθυστέρησης (latency) και χρόνος σύνδεσης (connecttime): Αναφορικά με 

τους χρόνους καθυστέρησης και σύνδεσης παρατηρείται (Πίνακας 13 και Παράρτημα 

Ε) ότι αυτοί παραμένουν σχετικά σταθεροί και μειώνονται σταδιακά, παρά τις όποιες 

διακυμάνσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος καθυστέρησης της υπηρεσίας 

CardPayment η οποία έδινε την άμεση απάντηση στην εφαρμογή του πελάτη 

αναφορικά με την συναλλαγή του, δεν ανέβηκε πάνω από 304 milliseconds. 

 

Πίνακας 13. Δείγμα αποτελεσμάτων χρόνου καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών 
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7.3.1.3 Ερμηνεία αποτελεσμάτων του πειράματος Α 

 

Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο αρχιτεκτονικών, κατά την διάρκεια του 

πειράματος Α, προέκυψαν τα ακόλουθα ασφαλή συμπεράσματα τα οποία απαντούν 

ουσιαστικά και στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί. Συγκεκριμένα: 

1) Οι δυο αρχιτεκτονικές προσφέρουν ένα αρκετά σταθερό σύστημα με υψηλές 

αποδόσεις. Η χρήση του HTTPREST πρωτόκολλου μεταφοράς συμβάλει 

καταλυτικά στην μείωση του μεγέθους των μηνυμάτων που αποστέλλονται και 

παραλαμβάνονται, έναντι του πρωτοκόλλου SOAP. 

2) Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών υπερτερεί έναντι της SOA όσον αφορά 

τον χρόνο απόκρισης και την τυπική απόκλιση. Ο χρόνος απόκρισης παίζει 

καταλυτικό ρόλο σε mobile εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή ταχύτητα 

απόκρισης. Αναφορικά με την τυπική απόκλιση η αρχιτεκτονική SOA 

παρουσιάζει αρκετά καλό ποσοστό αλλά αρκετά μεγαλύτερο της αρχιτεκτονικής 

των μικρο-υπηρεσιών. Η τυπική απόκλιση είναι ένας αρκετά σημαντικός 

δείκτης καθώς αντικατοπτρίζει την σταθερότητα του συστήματος. Από το 

πείραμα προέκυψε ότι η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρειών προσφέρει 

σταθερότητα στο σύστημα μας, ακόμη και σε συνθήκες υπερφόρτωσής του. 

3) Αναφορικά με τον δείκτη της διέλευσης αιτημάτων, παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των δυο αρχιτεκτονικών. Παρά την 

διαφορά στον χρόνο απόκρισης και τα δύο συστήματα παρείχαν σχεδόν το ίδιο 

ποσοστό διέλευσης αιτημάτων. Η διέλευση αιτημάτων παίζει σημαντικό ρόλο 

σε εφαρμογές που εξαρτώνται από την λειτουργία της βάσης δεδομένων 

ιδιαίτερα εάν είναι τύπου SQL και όχι NoSQL. 

4) Oι χρόνοι καθυστέρησης και σύνδεσης παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη διαφορά. 

Το γεγονός της πλήρους απομόνωσης των υπηρεσιών στην αρχιτεκτονική των 

μικρο-υπηρεσιών γίνεται εμφανές στον χρόνο σύνδεσης, καθώς οι τρεις 

υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες οι χρόνοι σύνδεσης έχουν αρκετά μεγάλη διαφορά, 

σε αντίθεση με την αρχιτεκτονική SOA στην οποία είναι σχεδόν ίδιοι. Τέλος, 

είναι εμφανές ότι η πλήρης απομόνωση των υπηρεσιών προσφέρει στην 

εφαρμογή των μικρο-υπηρεσιών πολύ μικρότερους χρόνους καθυστέρησης και 

σύνδεσης. 
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7.3.2 Αποτελέσματα πειράματος Β 

 

Σε αυτό το σημείο παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που εξάχθηκαν 

από τις δυο περιπτώσεις του πειράματος Β.  

 

7.3.2.1 Αποτελέσματα περίπτωσης 1 (SOA) 

 

Από την προσημείωση κατάστασης υπολειτουργίας του διακομιστή Α (Εικόνα 19) 

παρήχθησαν τα εξής αποτελέσματα: 

 

Εικόνα 19. Κατάσταση υπολειτουργίας του διακομιστή Α στην εφαρμογή SOA 

 

Το ποσοστό της αποτυχίας των κλήσεων έφτασε το 33% και ήταν ιδιαίτερα μεγάλο 

στην υπηρεσία παραγγελίας προϊόντων (Πίνακας 14 και Παράρτημα Ε). 

 

Πίνακας 14. Δείγμα αποτελεσμάτων κλήσεων εφαρμογής SOA σε κατάσταση υπολειτουργίας 

 

Η αποτυχία των κλήσεων αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 8, από το οποίο παρατηρούμε 

το πόσο επηρέασε τις υπηρεσίες η υπολειτουργία του πίνακα των λογιστικών 

εγγραφών. Επίσης παρατηρούμε ότι ο χρόνος απόκρισης ξεπέρασε τα 13.000 

milliseconds, ενώ στην υπηρεσία  παραγγελίας προϊόντων αποτυπώνεται και η αποτυχία 

των κλήσεων με χρόνο απόκρισης 0 milliseconds.  
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Διάγραμμα 8. Διάγραμμα χρόνου απόκρισης εφαρμογής SOAσε κατάσταση υπολειτουργίας 

 

7.3.2.2 Αποτελέσματα περίπτωσης 2 (MSA) 

 

Από την προσημείωση κατάστασης υπολειτουργίας του διακομιστή Α (Εικόνα 20) 

παρήχθησαν τα εξής αποτελέσματα: 

 

 

 

Εικόνα 20. Κατάσταση υπολειτουργίας του διακομιστή Α στην εφαρμογή μικρο-υπηρεσιών 

 

Το ποσοστό της αποτυχίας των κλήσεων έφτασε το 5% και ήταν ιδιαίτερα 

ισορροπημένο αναλογικά στις τρεις υπηρεσίες  (Πίνακας 15 και Παράρτημα Ε). 
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Πίνακας 15. Δείγμα αποτελεσμάτων κλήσεων εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών σε κατάσταση 

υπολειτουργίας 

 

 

Η αποτυχία των κλήσεων αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 9, από το οποίο παρατηρούμε 

ότι η υπολειτουργία της βάσης δεδομένων των λογιστικών εγγραφών δεν επηρέασε 

σημαντικά την λειτουργία των υπόλοιπων υπηρεσιών. Επίσης παρατηρούμε ότι ο 

χρόνος απόκρισης σε καμία υπηρεσία δεν ξεπέρασε τα 2.400 milliseconds και 

παρέμεινε σταθερά μικρός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

 

 

Διάγραμμα 9. Διάγραμμα χρόνου απόκρισης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών σε κατάσταση υπολειτουργίας 

 

Η απομόνωση της υπηρεσίας των λογιστικών εγγραφών είχε ως αποτέλεσμα να 

παραμείνουν οι εγγραφές στην ουρά προς επεξεργασία μόλις το σύστημα επανήλθε 

(Εικόνα 21), με αυτόν τον τρόπο δεν χάθηκε καμία πληροφορία προς την υπηρεσία του 

λογιστηρίου. 
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Εικόνα 21. Μηνύματα που παρέμειναν στην ουρά προς επεξεργασία 

 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 22 μόλις επανήλθε το σύστημα σε λειτουργία οι 

εγγραφές δεσμεύτηκαν ασύγχρονα από την ουρά μηνυμάτων AllTopic_Queue από την 

μικρο-εφαρμογή AccountingConsumer. 

 

 

Εικόνα 22. Ασύγχρονη επεξεργασία μηνυμάτων από την υπηρεσία λογιστικών εγγραφών 

 

7.3.2.3 Ερμηνεία αποτελεσμάτων του πειράματος Β 

 

Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο αρχιτεκτονικών, κατά την διάρκεια του 

πειράματος Β, προέκυψαν τα ακόλουθα ασφαλή συμπεράσματα τα οποία απαντούν 

ουσιαστικά στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί. Συγκεκριμένα: 

1. Από την σύγκριση των δυο συστημάτων που αναπτύχτηκαν με τις δυο 

αρχιτεκτονικές προκύπτει ότι η  αρχιτεκτονική SOA είναι αρκετά ευπαθής σε 
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τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε έναν από του διακομιστές του 

συστήματος. Αντίθετα λόγω της δομής της η αρχιτεκτονική των μικρο-

υπηρεσιών είναι αρκετά ευέλικτη σε τέτοιες συνθήκες. 

2. Η χρήση διακομιστή ουράς μηνυμάτων για την επικοινωνία μεταξύ των μικρο-

υπηρεσιών, εξασφαλίζει ότι δεν θα χαθούν κλήσεις αλλά και ότι θα 

ολοκληρωθεί ο κύκλος εργασιών μιας υπηρεσίας, ασύγχρονα όταν οι πόροι του 

συστήματος θα το επιτρέψουν. Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος δεν βρίσκει 

εφαρμογή στην μονολιθική SOA. 

3. Αναφορικά με τις κλήσεις οι οποίες απαιτούν άμεση απάντηση, στη σύγκριση 

μεταξύ των πρωτοκόλλων HTTPREST και RPC, δεν υπάρχουν μεγάλες 

διαφορές όσον αφορά την λειτουργία τους υπό συνθήκες stress ή μεγάλου 

φόρτου εργασίας. Το γεγονός όμως ότι μπορούν να δοθούν με ευκολία 

πολλαπλά στιγμιότυπα της ίδιας υπηρεσίας στην παραγωγή σε πολύ γρήγορο 

χρονικό διάστημα όπως στην περίπτωση των πληρωμών μέσω πιστωτικής 

κάρτας, δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα στην αρχιτεκτονική των μικρο-

υπηρεσιών έναντι της αρχιτεκτονικής SOA.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

 

8.1 Συμπεράσματα 
 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην σύγκριση της 

αρχιτεκτονικής μικρο-υπηρεσιών (MSA) έναντι της παραδοσιακής μονολιθικής 

υπηρεσιοστρεφούς αρχιτεκτονικής (SOA), για την ανάδειξη της πλέον κατάλληλης 

αρχιτεκτονικής για ανάπτυξη κλιμακούμενων και δομημένων εφαρμογών. 

Η αρχιτεκτονική SOA προσφέρει ένα πλήθος χαρακτηριστικών όπως ασύγχρονη 

μεταφορά μηνυμάτων, δια-λειτουργικότητα, εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα 

δεδομένων, βελτιωμένη διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλεια. Λόγω αυτών των 

χαρακτηριστικών έχει επικρατήσει ως αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων. Η 

λανθασμένη χρήση της από πολλούς προγραμματιστές έχει οδηγήσει στην δημιουργία 

σύνθετων και μη ευέλικτων μονολιθικών εφαρμογών. Η ανάγκη για διάσπαση των 

μονολιθικών εφαρμογών σε μικρότερες υπηρεσίες, οδήγησε τους ερευνητές στον 

σχεδιασμό μιας νέας αρχιτεκτονικής, την αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών. 

Η αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών, αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στον σχεδιασμό και 

την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών διαδικτύου. Για πολλούς ερευνητές αποτελεί 

μια βελτιωμένη έκδοση της αρχιτεκτονικής SOA λόγω αρκετών κοινών 

χαρακτηριστικών.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν αυτά της έρευνας των Camargoetal.  

(2016), αναφορικά με τα πλεονεκτήματα που παρέχει η αρχιτεκτονική των μικρο-

υπηρεσιών έναντι της SOA, από άποψη χαρακτηριστικών, δυνατοτήτων αλλά και 

αποδόσεων ειδικότερα του χρόνου απόκρισης και της διέλευσης αιτημάτων. 

Από αυτήν την έρευνα προκύπτει και επιβεβαιώνεται ότι η αρχιτεκτονική των μικρο-

υπηρεσιών αποτελεί μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική η οποία προσφέρει δυνατότητες 

όπως: απομόνωση και αυτονομία υπηρεσιών, ελαστικότητα και ευελιξία, ταχύτητα 

ανάπτυξης, υψηλή κλιμάκωση και ελευθερία επιλογής στοίβας τεχνολογίας. Είναι 

πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές και τις καλές πρακτικές της DevOps. 
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Μέσω της εμπειρικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας 

προέκυψε ότι η αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών προσφέρει στις εφαρμογές βελτίωση 

στην διέλευση των αιτημάτων, μειώνει τον χρόνο απόκρισης, μειώνει τους χρόνους 

καθυστέρησης και σύνδεσης καθώς και την τυπική απόκλιση. Εκτός αυτών με την 

χρήση του πρωτόκολλου μεταφοράς ουράς μηνυμάτων (messagequeue) παρέχει 

επιπλέον αξιοπιστία και δυνατότητα επανασύνδεσης (persistence) στις εφαρμογές, 

ακόμη και σε περίπτωση υπολειτουργίας κάποιας υπηρεσίας ή αποτυχίας -αστοχίας του 

διακομιστή. 

Η αναδόμηση μιας εφαρμογής από την αρχιτεκτονικήSOA σε αρχιτεκτονική μικρο-

υπηρεσιών, ιδιαίτερα όταν αφορά μεγάλες και σύνθετες μονολιθικές εφαρμογές είναι 

αρκετά περίπλοκη. Θα πρέπει να γίνεται σταδιακά ακολουθώντας τις στρατηγικές και 

τις καλές πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό. 

Ως νέα αρχιτεκτονική, οι μικρο-υπηρεσίες βρίσκονται στο στάδιο της διαμόρφωσης, 

καθώς νέα στοιχεία και δυνατότητες προστίθενται με νέες τεχνολογίες όπως τα 

softwarecontainers και τα cloudservices. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 

αρχιτεκτονική των μικρο-υπηρεσιών δεν αποτελεί πανάκεια ούτε είναι η ενδεδειγμένη 

για όλες τις εφαρμογές που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. 

 Όπως όλα τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα έτσι και η αρχιτεκτονική 

μικρο-υπηρεσιών έχει αρκετά μειονεκτήματα όπως η ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση 

της ομάδας που αναλαμβάνει την ανάπτυξη της εφαρμογής, αυξημένο κόστος  αλλά και 

ανάγκη για νέο υλικό και λογισμικό είναι κάποιοι από τους παράγοντες που πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν την υιοθέτηση της αρχιτεκτονικής. 

 

8.2 Αδυναμίες και περιορισμοί της έρευνας 
 

Μέσω αυτής της έρευνας απαντήθηκαν τα ερωτήματα αναφορικά με την σύγκριση των 

επιδόσεων και την αξιοπιστία των δυο αρχιτεκτονικών. Παρόλα αυτά υπήρχαν και 

ορισμένοι  περιορισμοί και αδυναμίες οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλυφτούν, 

συγκεκριμένα: 
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Από άποψη βιβλιογραφικής ανασκόπησης: 

 

1) Δεν κατέστη δυνατή η εύρεση παρόμοιας μελέτης ώστε να δοκιμαστούν και 

άλλα εργαλεία προσομοίωσης υπερφόρτωσης του συστήματος (stresstests) και 

μετρήσεων απόδοσης (benchmarking) του για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

την περαιτέρω επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν. 

2) Βρέθηκε μόνο μια έρευνα η οποία πραγματευόταν την σύγκριση των 

αποδόσεων των δυο αρχιτεκτονικών, χρησιμοποίησε όμως 

προσαρμοσμέναεργαλεία μετρήσεων (custom), για την εξαγωγή των 

αποτελεσμάτων, εργαλεία τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα για χρήση στην 

παρούσα έρευνα. 

3) Βρέθηκε μια μόνο έρευνα που αφορά το ερώτημα σχετικά με το εάν η 

αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών αποτελεί ή όχι μια νέα αυτοτελή αρχιτεκτονική 

και όχι παραλλαγή της SOA. H έρευνα είχε στηριχθεί στην μεθοδολογία 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ερωτηματολογίου, αλλά όχι σε κάποιον 

συνδυασμό με σύγκριση των χαρακτηριστικών των δυο αρχιτεκτονικών, 

εφαρμόζοντας ίσως και μια κλίμακα βαρύτητας της σπουδαιότητας των 

χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους, ώστε να προσδίδει ένα πιο 

αμερόληπτο χαρακτήρα στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

4) Βρέθηκαν μόνο μία έρευνα και μια μελέτη (whitepaper) για τις καλές πρακτικές 

αναδόμησης μιας εφαρμογής από την μια στην άλλη αρχιτεκτονική, η 

διαδικασία αυτή πολλές φορές κρίνει και το κατά πόσο εφικτή είναι η μετάβαση 

σε λογικά χρονικά πλαίσια. Ως αποτέλεσμα η έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

υιοθέτησε πλήρως αυτές τις στρατηγικές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν και άλλες πιο σύνθετες. 

 

Από άποψη εμπερικής μελέτης και ανάπτυξης του συστήματος: 

 

1) Δεν κατέστη δυνατή λόγο περιορισμένων πόρων η ενσωμάτωση στο πείραμα, 

ενός εξισορροπητή φορτίου (loadbalancer) η οποία σαφώς θα άλλαζε την 
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απόκριση των δυο εφαρμογών και θα βελτίωνε ως ένα βαθμό την απόδοση της 

εφαρμογής που αναπτύχθηκε με την αρχιτεκτονική SOA. 

2) Η εγκατάσταση και η δοκιμή των εφαρμογών έγινε μόνο σε εικονικά 

μηχανήματα (VMs) και όχι σε softwarecontainers, όπως πολλοί ερευνητές 

προτρέπουν, τόσο για την βελτίωση της απόδοσης όσο και για να προσδώσουν 

στην αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών το χαρακτηριστικό της πλήρους 

απομόνωσης των υπηρεσιών. 

3) Η εφαρμογή που αναπτύχθηκε δεν περιλάμβανε την χρήση κάποιας ESB 

υπηρεσίας. Σε πραγματικές συνθήκες ή αρχιτεκτονική SOA κάνει χρήση αυτών 

των υπηρεσιών για να προσδώσουν συγκεκριμένη λειτουργικότητα στις 

εφαρμογές, μειώνοντας όμως  παράλληλα, εκτός άλλων την απόδοση και την 

απόκριση των εφαρμογών. 

4) Στην εμπειρική μελέτη δεν χρησιμοποιήθηκε κάποιο εργαλείο εποπτείας των 

εφαρμογών (monitoring) για την εύρεση πιθανών bottlenecks στον κώδικα, τα 

οποία θα μείωναν την απόδοση του συστήματος. Αυτό καθιστά περιορισμό και 

όχι αδυναμία καθώς η λειτουργικότητα και ο κώδικας που χρησιμοποιήθηκε από 

τις δυο εφαρμογές στα πειράματα ήταν ο ίδιος στα βασικά σημεία (κλάσεις, 

βοηθητικές λειτουργίες, πίνακες βάσης δεδομένων και configuration) 

 

8.3 Μελλοντικές προοπτικές 
 

Η έρευνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο εκκίνησης για την περαιτέρω 

σύγκριση των δυο αρχιτεκτονικών και με άλλα κριτήρια όπως: η επίδραση στην 

απόδοση του δικτύου και των διακομιστών, οι τρόποι επίβλεψης και παρακολούθησης 

των υπηρεσιών.  

 

8.4 Προτάσεις 
 

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας απέδειξαν ότι η αρχιτεκτονική μικρο-υπηρεσιών 

μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην κατασκευή κατανεμημένων 

συστημάτων. Αποτελεί ιδανική αρχιτεκτονική για ομάδες ανάπτυξης που εφαρμόζουν 

ευέλικτη μεθοδολογία ανάπτυξης (agile) και τις διαδικασίες της  DevOps. 



113 

 

Προτείνεται η εγκατάσταση των μικρο-υπηρεσιών σε softwarecontainers αντί για 

εικονικές μηχανές. Επίσης προτείνεται η χρήση του πρωτοκόλλου μεταφοράς της ουράς 

μηνυμάτων έναντι του HTTPREST, για την πλήρη υποστήριξη του οδηγούμενου από 

γεγονότα προγραμματισμού (eventdriven) στον οποίο έχει βασιστεί η αρχιτεκτονική 

μικρο-υπηρεσιών. Τέλος προτείνεται η χρήση ενός εξισορροπητή φορτίου 

(loadbalancer), παρόλο που ανεβάζει αρκετά το κόστος υλοποίησης, για επιπρόσθετη 

εξισορρόπηση του φορτίου στους διακομιστές, συστήνεται δε η χρήση του στο επίπεδο 

της εφαρμογής διαχείρισης της ουράς μηνυμάτων για βέλτιστη απόδοση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
 

Α. Κλάσεις 
 

public class Client 

{ 

 [Required] 

 public Int64 ID { get; set; } 

 [Required] 

 public string FullName { get; set; } 

 [Required] 

 public string VatNumber { get; set; } 

 [Required] 

 public string Phone { get; set; } 

 public void MakePayment() 

 { 

  // εκτόςπεδίουτηςέρευνας 

 } 

 public void MakeOrder(){// εκτόςπεδίουτηςέρευνας} 

} 

 

public class Product 

{ 

 [Required] 

 public Int64 ID { get; set; } 

 [Required] 

 public string Name { get; set; } 

 [Required] 

 public decimal Price { get; set; } 

} 

public class Payment 

{ 

 public DateTime PaymentDate { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(0.01, double.MaxValue, ErrorMessage = "Please enter valid Amount")] 

 public decimal Amount { get; set; } 
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 [Required] 

 [Range(1, int.MaxValue, ErrorMessage = "Please enter valid ClientID")] 

 public Int64 ClientID { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid Transaction Type")] 

 public int TransactionType { get; set; } 

 public void CreateAccTransaction(){εκτόςπεδίουτηςέρευνας} 

} 

 

public class CardPayment : Payment 

{ 

 [Required(AllowEmptyStrings = false, ErrorMessage = "Please enter valid Card Number")] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string CardNumber { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid Installments")] 

 public int Installments { get; set; } 

} 

 

public class PhonePayment : Payment 

{ 

 [Required(AllowEmptyStrings = false, ErrorMessage = "Please enter valid Employee Name")] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string EmployeeName { get; set; } 

} 

 

public class PaymentResult 

{ 

 [Required(AllowEmptyStrings = false)] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string PaymentID { get; set; } 

 [Required(AllowEmptyStrings = false)] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string AccountingID { get; set; } 

} 

public class ProductOrder 

{ 

 public DateTime OrderDate { get; set; } 
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 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid ClientID")] 

 public Int64 ClientID { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid ProductID")] 

 public Int64 ProductID { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid Pieces")] 

 public int Pieces { get; set; } 

 [Required] 

 [Range(1, 4, ErrorMessage = "Please enter valid Transaction Type")] 

 public int TransactionType { get; set; } 

 public void CreateAccTransaction(){εκτόςπεδίουτηςέρευνας} 

} 

 

public class ProductOrderResult 

{ 

 [Required(AllowEmptyStrings = false)] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string ProductOrderID { get; set; } 

 [Required(AllowEmptyStrings = false)] 

 [DisplayFormat(ConvertEmptyStringToNull = false)] 

 public string AccountingID { get; set; } 

} 
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Β. SOA API 
 

Controllers 

public class CardPaymentController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakePayment([FromBody] Payment.Models.CardPayment cardpayment1) 

 { 

  var paymentResult1 = new Payment.Models.PaymentResult(); 

 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(cardpayment1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   if (Validator.TryValidateObject(cardpayment1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

   paymentResult1.PaymentID = 

GlobalModule.DataInsertCardPayments(cardpayment1.ClientID, cardpayment1.CardNumber, 

cardpayment1.Amount, cardpayment1.Installments); 

   paymentResult1.AccountingID = 

GlobalModule.DataInsertAccountingTransactions(cardpayment1.ClientID, 0, cardpayment1.Amount, 

cardpayment1.Installments, 0, cardpayment1.TransactionType); 

 

   if (paymentResult1.PaymentID.Length == 0 || paymentResult1.AccountingID.Length 

== 0) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

  return Ok(paymentResult1); 

 } 

} 

 

public class PhonePaymentController : ApiController 
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{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakePayment([FromBody] Payment.Models.PhonePayment phonepayment1) 

 { 

  var paymentResult1 = new Payment.Models.PaymentResult(); 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(phonepayment1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   //Επικύρωση αντικειμένου 

   if (Validator.TryValidateObject(phonepayment1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

 

   paymentResult1.PaymentID = 

GlobalModule.DataInsertPhonePayments(phonepayment1.ClientID, phonepayment1.EmployeeName, 

phonepayment1.Amount); 

   paymentResult1.AccountingID = 

GlobalModule.DataInsertAccountingTransactions(phonepayment1.ClientID, 0, phonepayment1.Amount, 0, 0, 

phonepayment1.TransactionType); 

 

   if (paymentResult1.PaymentID.Length == 0 || paymentResult1.AccountingID.Length 

== 0) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

  return Ok(paymentResult1); 

 } 

} 

public class ProductOrderController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakeOrder([FromBody] ProductOrders.Models.ProductOrder productorder1) 

 { 
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  var productOrderResult1 = new ProductOrders.Models.ProductOrderResult(); 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(productorder1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   //Επικύρωση αντικειμένου 

   if (Validator.TryValidateObject(productorder1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

 

   productOrderResult1.ProductOrderID = 

GlobalModule.DataInsertProductOrders(productorder1.ClientID, productorder1.ProductID, productorder1.Pieces); 

   productOrderResult1.AccountingID = 

GlobalModule.DataInsertAccountingTransactions(productorder1.ClientID, productorder1.ProductID, 0, 0, 

productorder1.Pieces, productorder1.TransactionType); 

 

   if (productOrderResult1.ProductOrderID.Length == 0 || 

productOrderResult1.AccountingID.Length == 0) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

  return Ok(productOrderResult1); 

 } 

} 

 

Αποθήκευσηστηνβάσηδεδομένων 

 

public static string DataInsertCardPayments(Int64 ClientID, string CardNumber, decimal Amount, int 

Installments) 

{ 

 string result = ""; 

 try 

 { 

  using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 
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  { 

   myConn.Open(); 

   using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

   { 

    cmd.CommandText = "INSERT INTO DB_SOA.dbo.Card_Payments 

(ClientID, CardNumber, Amount, Installments)  VALUES (@ClientID, @CardNumber, @Amount, @Installments); 

SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

    cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = ClientID == 

0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

    cmd.Parameters.Add("@CardNumber", SqlDbType.NVarChar).Value = 

CardNumber.Length == 0 ? (object)DBNull.Value : CardNumber; 

    cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = Amount == 

Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

    cmd.Parameters.Add("@Installments", SqlDbType.Int).Value = Installments 

== 0 ? (object)DBNull.Value : Installments; 

    string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

    if (getValue != null) 

    { 

     result = getValue.ToString(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

  Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

 } 

 return result; 

} 

 

public static string DataInsertPhonePayments(Int64 ClientID, string EmployeeName, decimal Amount) 

{ 

 string result = ""; 

 try 

 { 

  using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

  { 

   myConn.Open(); 

   using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

   { 
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    cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_SOA.dbo.Phone_Payments(ClientID, EmployeeName, Amount)  VALUES (@ClientID, @EmployeeName, 

@Amount); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

    cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = ClientID == 

0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

    cmd.Parameters.Add("@EmployeeName", SqlDbType.NVarChar).Value = 

EmployeeName.Length == 0 ? (object)DBNull.Value : EmployeeName; 

    cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = Amount == 

Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

    string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

    if (getValue != null) 

    { 

     result = getValue.ToString(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

  Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

 } 

 return result; 

} 

 

public static string DataInsertProductOrders(Int64 ClientID, Int64 ProductID, int Pieces) 

{ 

 string result = ""; 

 try 

 { 

  using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

  { 

   myConn.Open(); 

   using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

   { 

    cmd.CommandText = "INSERT INTO DB_SOA.dbo.Product_Orders 

(ClientID, ProductID, Pieces)  VALUES (@ClientID, @ProductID, @Pieces); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

    cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = ClientID == 

0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

    cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.BigInt).Value = ProductID 

== 0 ? (object)DBNull.Value : ProductID; 
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    cmd.Parameters.Add("@Pieces", SqlDbType.Int).Value = Pieces == 0 ? 

(object)DBNull.Value : Pieces; 

    string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

    if (getValue != null) 

    { 

     result = getValue.ToString(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

  Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

 } 

 return result; 

} 

 

public static string DataInsertAccountingTransactions(Int64 ClientID, Int64 ProductID, decimal Amount, int 

Installments, int Pieces, int TransactionType) 

{ 

 string result = ""; 

 try 

 { 

  using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(GlobalModule.myDBConn)) 

  { 

   myConn.Open(); 

   using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

   { 

    cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_SOA.dbo.AccountingTransactions (ClientID, ProductID, Amount, Installments, Pieces, TransactionType)  

VALUES (@ClientID, @ProductID, @Amount, @Installments, @Pieces, @TransactionType); SELECT 

SCOPE_IDENTITY();"; 

    cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = ClientID == 

0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

    cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.NVarChar).Value = 

ProductID == 0 ? (object)DBNull.Value : ProductID; 

    cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = Amount == 

Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

    cmd.Parameters.Add("@Installments", SqlDbType.Int).Value = Installments 

== 0 ? (object)DBNull.Value : Installments; 

    cmd.Parameters.Add("@Pieces", SqlDbType.Int).Value = Pieces == 0 ? 

(object)DBNull.Value : Pieces; 
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    cmd.Parameters.Add("@TransactionType", SqlDbType.Int).Value = 

TransactionType == 0 ? (object)DBNull.Value : TransactionType; 

 

    string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

    if (getValue != null) 

    { 

     result = getValue.ToString(); 

    } 

   } 

  } 

 } 

 catch (Exception ex) 

 { 

  Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

 } 

 return result; 

} 
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Γ. MSA API 
 

Controllers 

 

public class DirectCardPaymentController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakePayment([FromBody] Payment.Models.CardPayment payment1) 

 { 

  string reply; 

  try 

  { 

   RabbitMQDirectClient client = new RabbitMQDirectClient(); 

   client.CreateConnection(); 

   reply = client.MakePayment(payment1); 

   client.Close(); 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

  } 

  return Ok(reply); 

 } 

} 

public class QueueCardPaymentController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakePayment([FromBody] Payment.Models.CardPayment cardpayment1) 

 { 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(cardpayment1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   //Επικύρωση αντικειμένου 

   if (Validator.TryValidateObject(cardpayment1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 
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   } 

 

   RabbitMQClient client = new RabbitMQClient(); 

   client.SendCardPayment(cardpayment1); 

   client.Close(); 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

  return Ok(cardpayment1); 

 } 

} 

public class QueuePhonePaymentController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakePayment([FromBody] Payment.Models.PhonePayment phonepayment1) 

 { 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(phonepayment1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   //Επικύρωση αντικειμένου 

   if (Validator.TryValidateObject(phonepayment1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

 

   RabbitMQClient client = new RabbitMQClient(); 

   client.SendPhonePayment(phonepayment1); 

   client.Close(); 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

 

  return Ok(phonepayment1); 
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 } 

} 

public class QueueProductOrderController : ApiController 

{ 

 [HttpPost] 

 public IHttpActionResult MakeOrder([FromBody] ProductOrders.Models.ProductOrder productorder1) 

 { 

  try 

  { 

   ValidationContext context = new ValidationContext(productorder1, null, null); 

   List<ValidationResult> results = new List<ValidationResult>(); 

   //Επικύρωση αντικειμένου 

   if (Validator.TryValidateObject(productorder1, context, results, true) == false) 

   { 

    return StatusCode(HttpStatusCode.BadRequest); 

   } 

   RabbitMQClient client = new RabbitMQClient(); 

   client.SendProductOrder(productorder1); 

   client.Close(); 

  } 

  catch (Exception) 

  { 

   return StatusCode(HttpStatusCode.InternalServerError); 

  } 

  return Ok(productorder1); 

 } 

} 

public static class ObjectSerialize 

{ 

 public static byte[] Serialize(this object obj) 

 { 

  if (obj == null) 

  { 

   return null; 

  } 

  var json = JsonConvert.SerializeObject(obj); 

  return Encoding.ASCII.GetBytes(json); 

 } 
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 public static object DeSerialize(this byte[] arrBytes, Type type) 

 { 

  var json = Encoding.Default.GetString(arrBytes); 

  return JsonConvert.DeserializeObject(json, type); 

 } 

 public static string DeSerializeText(this byte[] arrBytes) 

 { 

  return Encoding.Default.GetString(arrBytes); 

 } 

} 

 

public class RabbitMQClient 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private static IModel _model; 

 private const string ExchangeName = "Topic_Exchange"; 

 private const string CardPaymentQueueName = "CardPaymentTopic_Queue"; 

 private const string PhonePaymentQueueName = "PhonePaymentTopic_Queue"; 

 private const string ProductOrderQueueName = "ProductOrderTopic_Queue"; 

 private const string AllQueueName = "AllTopic_Queue"; 

 

 public RabbitMQClient() 

 { 

  CreateConnection(); 

 } 

 private static void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

  _connection = _factory.CreateConnection(); 

  _model = _connection.CreateModel(); 

  _model.ExchangeDeclare(ExchangeName, "topic"); 
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  _model.QueueDeclare(CardPaymentQueueName, true, false, false, null); 

  _model.QueueDeclare(PhonePaymentQueueName, true, false, false, null); 

  _model.QueueDeclare(ProductOrderQueueName, true, false, false, null); 

  _model.QueueDeclare(AllQueueName, true, false, false, null); 

  _model.QueueBind(CardPaymentQueueName, ExchangeName, "payment.card"); 

  _model.QueueBind(PhonePaymentQueueName, ExchangeName, "payment.phone"); 

  _model.QueueBind(ProductOrderQueueName, ExchangeName, "payment.productOrder"); 

  _model.QueueBind(AllQueueName, ExchangeName, "payment.*"); 

 } 

 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void SendCardPayment(msaAPI_451.Payment.Models.CardPayment payment) 

 { 

  SendMessage(payment.Serialize(), "payment.card"); 

 } 

 public void SendPhonePayment(msaAPI_451.Payment.Models.PhonePayment payment) 

 { 

  SendMessage(payment.Serialize(), "payment.phone"); 

 } 

 public void SendProductOrder(msaAPI_451.ProductOrders.Models.ProductOrder productOrder) 

 { 

  SendMessage(productOrder.Serialize(), "payment.productOrder"); 

 } 

 public void SendMessage(byte[] message, string routingKey) 

 { 

  _model.BasicPublish(ExchangeName, routingKey, null, message); 

 } 

} 

 

public class RabbitMQDirectClient 

{ 

 private IConnection _connection; 

 private IModel _channel; 

 private string _replyQueueName; 
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 private QueueingBasicConsumer _consumer; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  var factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

  _connection = factory.CreateConnection(); 

  _channel = _connection.CreateModel(); 

  _replyQueueName = _channel.QueueDeclare("rpc_reply", true, false, false, null); 

  _consumer = new QueueingBasicConsumer(_channel); 

  _channel.BasicConsume(_replyQueueName, true, _consumer); 

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public string MakePayment(CardPayment payment) 

 { 

  var corrId = Guid.NewGuid().ToString(); 

  var props = _channel.CreateBasicProperties(); 

  props.ReplyTo = _replyQueueName; 

  props.CorrelationId = corrId; 

  _channel.BasicPublish("", "rpc_queue", props, payment.Serialize()); 

  while (true) 

  { 

   var ea = _consumer.Queue.Dequeue(); 

   if (ea.BasicProperties.CorrelationId != corrId) continue; 

   var authCode = Encoding.UTF8.GetString(ea.Body); 

   return authCode; 

  } 

 } 

} 
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Δ. MSA Consumer Microservices (Console Applications) 
 

class Program 

{ 

 static void Main(string[] args) 

 { 

  RabbitMQConsumer client = new RabbitMQConsumer(); 

  client.CreateConnection(); 

  client.ProcessMessages(); 

 } 

} 

 

class RabbitMQConsumerCardpayments 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private const string myDBConn = "server=;database=;uid=;pwd=;MultipleActiveResultSets=true;"; 

 private const string ExchangeName = "Topic_Exchange"; 

 private const string CardPaymentQueueName = "CardPaymentTopic_Queue"; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void ProcessMessages() 

 { 

  using (_connection = _factory.CreateConnection()) 

  { 

   using (var channel = _connection.CreateModel()) 
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   { 

    Console.WriteLine("Listening for Card Payments"); 

    Console.WriteLine("-----------------------------------------"); 

    Console.WriteLine(); 

    channel.ExchangeDeclare(ExchangeName, "topic"); 

    channel.QueueDeclare(CardPaymentQueueName, true, false, false, null); 

    channel.QueueBind(CardPaymentQueueName, ExchangeName, 

"payment.card"); 

    channel.BasicQos(0, 10, false); 

    Subscription subscription = new Subscription(channel, 

CardPaymentQueueName, false); 

    while (true) 

    { 

     BasicDeliverEventArgs deliveryArguments = subscription.Next(); 

     var message = 

(CardPayment)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(CardPayment)); 

     var routingKey = deliveryArguments.RoutingKey; 

 

     if (DataInsertCardPayments(message.ClientID, 

message.CardNumber, message.Amount, message.Installments).Length > 0) 

     { 

      Console.WriteLine("---Card Payment - Routing Key 

<{0}> : {1} : {2}", routingKey, message.CardNumber, message.Amount); 

      subscription.Ack(deliveryArguments); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

private string DataInsertCardPayments(Int64 ClientID, string CardNumber, decimal Amount, int Installments) 

 { 

  string result = ""; 

  try 

  { 

   using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

   { 

    myConn.Open(); 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

    { 
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     cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_MSA_CardPayments.dbo.Card_Payments (ClientID, CardNumber, Amount, Installments)  VALUES 

(@ClientID, @CardNumber, @Amount, @Installments); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

     cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ClientID == 0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

     cmd.Parameters.Add("@CardNumber", 

SqlDbType.NVarChar).Value = CardNumber.Length == 0 ? (object)DBNull.Value : CardNumber; 

     cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = 

Amount == Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

     cmd.Parameters.Add("@Installments", SqlDbType.Int).Value = 

Installments == 0 ? (object)DBNull.Value : Installments; 

     string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

     if (getValue != null) 

     { 

      result = getValue.ToString(); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

  } 

  return result; 

 } 

} 

 

class RabbitMQConsumerDirectPayments 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private static IModel _channel; 

 private static QueueingBasicConsumer _consumer; 

 private static Random _rnd; 

 private const string myDBConn = "server=;database=;uid=;pwd=;MultipleActiveResultSets=true;"; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 
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   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

  _connection = _factory.CreateConnection(); 

  _channel = _connection.CreateModel(); 

  _channel.QueueDeclare("rpc_queue", false, false, false, null); 

  _channel.BasicQos(0, 1, false); 

  _consumer = new QueueingBasicConsumer(_channel); 

  _channel.BasicConsume("rpc_queue", false, _consumer); 

   

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void ProcessMessages() 

 { 

  while (true) 

  { 

   GetMessageFromQueue(); 

  } 

 } 

 private void GetMessageFromQueue() 

 { 

  string response = null; 

  var ea = _consumer.Queue.Dequeue(); 

  var props = ea.BasicProperties; 

  var replyProps = _channel.CreateBasicProperties(); 

  replyProps.CorrelationId = props.CorrelationId; 

 

  Console.WriteLine("----------------------------------------------------------"); 

  try 

  { 

   response = MakePayment(ea); 

   Console.WriteLine("Correlation ID = {0}", props.CorrelationId); 

  } 

  catch (Exception ex) 
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  { 

   Console.WriteLine(" ERROR : " + ex.Message); 

   response = ""; 

  } 

  finally 

  { 

   if (response != null) 

   { 

    var responseBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(response); 

    _channel.BasicPublish("", props.ReplyTo, replyProps, responseBytes); 

   } 

   _channel.BasicAck(ea.DeliveryTag, false); 

  } 

  Console.WriteLine("----------------------------------------------------------"); 

  Console.WriteLine(""); 

 } 

 

 private string MakePayment(BasicDeliverEventArgs ea) 

 { 

  var payment = (CardPayment)ea.Body.DeSerialize(typeof(CardPayment)); 

  var response = DataInsertCardPayments(payment.ClientID, payment.CardNumber, 

payment.Amount, payment.Installments); 

  if (response.Length > 0) 

  { 

   Console.WriteLine("Payment -  {0} : {1} : Auth Code <{2}> ", payment.CardNumber, 

payment.Amount, response); 

  } 

  return response; 

 } 

 private string DataInsertCardPayments(Int64 ClientID, string CardNumber, decimal Amount, int 

Installments) 

 { 

  string result = ""; 

  try 

  { 

   using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

   { 

    myConn.Open(); 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 
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    { 

     cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_MSA_CardPayments.dbo.Card_Payments (ClientID, CardNumber, Amount, Installments)  VALUES 

(@ClientID, @CardNumber, @Amount, @Installments); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

     cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ClientID == 0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

     cmd.Parameters.Add("@CardNumber", 

SqlDbType.NVarChar).Value = CardNumber.Length == 0 ? (object)DBNull.Value : CardNumber; 

     cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = 

Amount == Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

     cmd.Parameters.Add("@Installments", SqlDbType.Int).Value = 

Installments == 0 ? (object)DBNull.Value : Installments; 

     string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

     if (getValue != null) 

     { 

      result = getValue.ToString(); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

  } 

  return result; 

 } 

} 

 

 

class RabbitMQConsumerPhonePayments 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private const string myDBConn = "server=;database=;uid=;pwd=;MultipleActiveResultSets=true;"; 

 private const string ExchangeName = "Topic_Exchange"; 

 private const string PhonePaymentQueueName = "PhonePaymentTopic_Queue"; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 
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   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void ProcessMessages() 

 { 

  using (_connection = _factory.CreateConnection()) 

  { 

   using (var channel = _connection.CreateModel()) 

   { 

    Console.WriteLine("Listening for Phone Payments"); 

    Console.WriteLine("-----------------------------------------"); 

    Console.WriteLine(); 

    channel.ExchangeDeclare(ExchangeName, "topic"); 

    channel.QueueDeclare(PhonePaymentQueueName, true, false, false, null); 

    channel.QueueBind(PhonePaymentQueueName, ExchangeName, 

"payment.phone"); 

    channel.BasicQos(0, 10, false); 

    Subscription subscription = new Subscription(channel, 

PhonePaymentQueueName, false); 

    while (true) 

    { 

     BasicDeliverEventArgs deliveryArguments = subscription.Next(); 

     var message = 

(PhonePayment)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(PhonePayment)); 

     var routingKey = deliveryArguments.RoutingKey; 

 

 

     if (DataInsertPhonePayments(message.ClientID, 

message.EmployeeName, message.Amount).Length > 0) 

     { 

      Console.WriteLine("---Phone Payment - Routing Key 

<{0}> : {1} : {2}", routingKey, message.EmployeeName, message.Amount); 

      subscription.Ack(deliveryArguments); 
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     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 private string DataInsertPhonePayments(Int64 ClientID, string EmployeeName, decimal Amount) 

 { 

  string result = ""; 

  try 

  { 

   using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

   { 

    myConn.Open(); 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

    { 

     cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_MSA_PhonePayments.dbo.Phone_Payments (ClientID, EmployeeName, Amount)  VALUES (@ClientID, 

@EmployeeName, @Amount); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

     cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ClientID == 0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

     cmd.Parameters.Add("@EmployeeName", 

SqlDbType.NVarChar).Value = EmployeeName.Length == 0 ? (object)DBNull.Value : EmployeeName; 

     cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = 

Amount == Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

     string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

     if (getValue != null) 

     { 

      result = getValue.ToString(); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

  } 

  return result; 

 } 

} 
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class RabbitMQConsumerProductOrder 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private const string myDBConn = "server=;database=;uid=;pwd=;MultipleActiveResultSets=true;"; 

 private const string ExchangeName = "Topic_Exchange"; 

 private const string ProductOrderQueueName = "ProductOrderTopic_Queue"; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void ProcessMessages() 

 { 

  using (_connection = _factory.CreateConnection()) 

  { 

   using (var channel = _connection.CreateModel()) 

   { 

    Console.WriteLine("Listening for Product Orders"); 

    Console.WriteLine("-----------------------------------------"); 

    Console.WriteLine(); 

    channel.ExchangeDeclare(ExchangeName, "topic"); 

    channel.QueueDeclare(ProductOrderQueueName, true, false, false, null); 

    channel.QueueBind(ProductOrderQueueName, ExchangeName, 

"product.productOrder"); 

    channel.BasicQos(0, 10, false); 

    Subscription subscription = new Subscription(channel, 

ProductOrderQueueName, false); 

    while (true) 
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    { 

     BasicDeliverEventArgs deliveryArguments = subscription.Next(); 

     var message = 

(ProductOrder)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(ProductOrder)); 

     var routingKey = deliveryArguments.RoutingKey; 

     if (DataInsertProductOrders(message.ClientID, message.ProductID, 

message.Pieces).Length > 0) 

     { 

      Console.WriteLine("---Product Order - Routing Key 

<{0}> : {1} : {2}", routingKey, message.ProductID, message.Pieces); 

      subscription.Ack(deliveryArguments); 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 private string DataInsertProductOrders(Int64 ClientID, Int64 ProductID, int Pieces) 

 { 

  string result = ""; 

  try 

  { 

   using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

   { 

    myConn.Open(); 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

    { 

     cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_MSA_ProductOrders.dbo.Product_Orders (ClientID, ProductID, Pieces)  VALUES (@ClientID, @ProductID, 

@Pieces); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

     cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ClientID == 0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

     cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ProductID == 0 ? (object)DBNull.Value : ProductID; 

     cmd.Parameters.Add("@Pieces", SqlDbType.Int).Value = Pieces 

== 0 ? (object)DBNull.Value : Pieces; 

     string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

     if (getValue != null) 

     { 

      result = getValue.ToString(); 

     } 

    } 
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   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

  } 

  return result; 

 } 

} 

 

class RabbitMQConsumerAccountingTransactions 

{ 

 private static ConnectionFactory _factory; 

 private static IConnection _connection; 

 private const string myDBConn = "server=;database=;uid=;pwd=;MultipleActiveResultSets=true;"; 

 private const string ExchangeName = "Topic_Exchange"; 

 private const string AllQueueName = "AllTopic_Queue"; 

 public void CreateConnection() 

 { 

  _factory = new ConnectionFactory 

  { 

   HostName = "", 

   UserName = "", 

   Password = "", 

   Port = AmqpTcpEndpoint.UseDefaultPort 

  }; 

 } 

 public void Close() 

 { 

  _connection.Close(); 

 } 

 public void ProcessMessages() 

 { 

  using (_connection = _factory.CreateConnection()) 

  { 

   using (var channel = _connection.CreateModel()) 

   { 

    Console.WriteLine("Listening for Accounting Transactions"); 
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    Console.WriteLine("-----------------------------------------"); 

    Console.WriteLine(); 

    channel.ExchangeDeclare(ExchangeName, "topic"); 

    channel.QueueDeclare(AllQueueName, true, false, false, null); 

    channel.QueueBind(AllQueueName, ExchangeName, "payment.*"); 

    channel.BasicQos(0, 10, false); 

    Subscription subscription = new Subscription(channel, AllQueueName, 

false); 

    while (true) 

    { 

     BasicDeliverEventArgs deliveryArguments = subscription.Next(); 

     var routingKey = deliveryArguments.RoutingKey; 

 

     var message = deliveryArguments.Body.DeSerializeText(); 

 

     if (message.Contains("CardNumber")) 

     { 

      var message1 = 

(CardPayment)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(CardPayment)); 

      if 

(DataInsertAccountingTransactions(message1.ClientID, 0, message1.Amount, message1.Installments, 0, 

message1.TransactionType).Length > 0) 

      { 

       Console.WriteLine("---Card Payment - Routing 

Key <{0}> : {1} : {2}", routingKey, message1.CardNumber, message1.Amount); 

       subscription.Ack(deliveryArguments); 

      } 

     } 

     else if (message.Contains("EmployeeName")) 

     { 

      var message1 = 

(PhonePayment)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(PhonePayment)); 

      if 

(DataInsertAccountingTransactions(message1.ClientID, 0, message1.Amount, 0, 0, 

message1.TransactionType).Length > 0) 

      { 

       Console.WriteLine("---Phone Payment - 

Routing Key <{0}> : {1} : {2}", routingKey, message1.EmployeeName, message1.Amount); 

       subscription.Ack(deliveryArguments); 

      } 

     } 
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     else if (message.Contains("OrderDate")) 

     { 

      var message1 = 

(ProductOrder)deliveryArguments.Body.DeSerialize(typeof(ProductOrder)); 

      if 

(DataInsertAccountingTransactions(message1.ClientID, message1.ProductID, 0, 0, message1.Pieces, 

message1.TransactionType).Length > 0) 

      { 

       Console.WriteLine("---Product Order - Routing 

Key <{0}> : {1} : {2}", routingKey, message1.ProductID, message1.Pieces); 

       subscription.Ack(deliveryArguments); 

      } 

     } 

     else 

     { 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 private string DataInsertAccountingTransactions(Int64 ClientID, Int64 ProductID, decimal Amount, int 

Installments, int Pieces, int TransactionType) 

 { 

  string result = ""; 

  try 

  { 

   using (SqlConnection myConn = new SqlConnection(myDBConn)) 

   { 

    myConn.Open(); 

    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("", myConn)) 

    { 

     cmd.CommandText = "INSERT INTO 

DB_MSA_AccountingTransactions.dbo.AccountingTransactions (ClientID, ProductID, Amount, Installments, 

Pieces, TransactionType)  VALUES (@ClientID, @ProductID, @Amount, @Installments, @Pieces, 

@TransactionType); SELECT SCOPE_IDENTITY();"; 

     cmd.Parameters.Add("@ClientID", SqlDbType.BigInt).Value = 

ClientID == 0 ? (object)DBNull.Value : ClientID; 

     cmd.Parameters.Add("@ProductID", SqlDbType.NVarChar).Value 

= ProductID == 0 ? (object)DBNull.Value : ProductID; 

     cmd.Parameters.Add("@Amount", SqlDbType.Money).Value = 

Amount == Convert.ToDecimal(0.0) ? (object)DBNull.Value : Amount; 

     cmd.Parameters.Add("@Installments", SqlDbType.Int).Value = 

Installments == 0 ? (object)DBNull.Value : Installments; 
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     cmd.Parameters.Add("@Pieces", SqlDbType.Int).Value = Pieces 

== 0 ? (object)DBNull.Value : Pieces; 

     cmd.Parameters.Add("@TransactionType", SqlDbType.Int).Value 

= TransactionType == 0 ? (object)DBNull.Value : TransactionType; 

 

     string getValue = cmd.ExecuteScalar().ToString(); 

     if (getValue != null) 

     { 

      result = getValue.ToString(); 

     } 

    } 

   } 

  } 

  catch (Exception ex) 

  { 

   Console.WriteLine(ex.Message.ToString()); 

  } 

  returnresult; 

 } 

} 
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Ε. Αποτελέσματα Μετρήσεων 
 

Χρόνος καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής SOA 

 

Α/Α StartTime ThreadName Label SampleTime Status Bytes SendBytes Latency 

1 22:49:11.235 Thread Group 1-1 SOA CardPayment 9473 Success 300 353 31 

2 22:49:18.237 Thread Group 1-8 SOA CardPayment 34 Success 300 353 42 

3 22:49:48.138 Thread Group 1-29 SOA PhonePayment 9108 Success 300 330 31 

4 22:50:00.138 Thread Group 1-29 SOA ProductOrder 8952 Success 229 308 31 

5 22:49:50.450 Thread Group 1-30 SOA PhonePayment 31 Success 300 330 4560 

6 22:50:00.231 Thread Group 1-30 SOA ProductOrder 8807 Success 229 308 31 

7 22:49:50.731 Thread Group 1-32 SOA PhonePayment 8416 Success 300 330 3590 

8 22:50:01.387 Thread Group 1-32 SOA ProductOrder 13138 Success 229 308 8156 

9 22:49:52.243 Thread Group 1-42 SOA CardPayment 32 Success 300 353 8807 

10 22:49:53.244 Thread Group 1-43 SOA CardPayment 10610 Success 300 353 8416 

11 22:49:54.247 Thread Group 1-44 SOA CardPayment 31 Success 300 353 13138 

12 22:49:51.841 Thread Group 1-33 SOA PhonePayment 9437 Success 300 330 8156 

13 22:49:21.238 Thread Group 1-11 SOA CardPayment 32 Success 300 353 10609 

14 22:50:03.621 Thread Group 1-33 SOA ProductOrder 9250 Success 229 308 8156 

15 22:49:57.246 Thread Group 1-47 SOA CardPayment 6501 Success 300 353 31 

16 22:49:56.373 Thread Group 1-37 SOA PhonePayment 8139 Success 300 330 10484 

17 22:50:04.513 Thread Group 1-37 SOA ProductOrder 28 Success 229 308 7321 

18 22:49:52.075 Thread Group 1-35 SOA PhonePayment 12733 Success 300 330 31 

19 22:49:52.669 Thread Group 1-34 SOA PhonePayment 32 Success 300 330 9129 

20 22:50:04.623 Thread Group 1-35 SOA ProductOrder 8077 Success 229 308 8502 

21 22:50:04.640 Thread Group 1-34 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 11483 

22 22:49:56.246 Thread Group 1-46 SOA CardPayment 11640 Success 300 353 31 

23 22:49:55.246 Thread Group 1-45 SOA CardPayment 1892 Success 300 353 8158 

24 22:49:20.237 Thread Group 1-10 SOA CardPayment 31 Success 300 353 7471 

25 22:49:56.747 Thread Group 1-38 SOA PhonePayment 13215 Success 300 330 9953 

26 22:50:06.466 Thread Group 1-38 SOA ProductOrder 9199 Success 229 308 9202 

27 22:49:58.404 Thread Group 1-40 SOA PhonePayment 783 Success 300 330 32 

28 22:50:06.560 Thread Group 1-40 SOA ProductOrder 894 Success 229 308 32 

29 22:49:55.451 Thread Group 1-36 SOA PhonePayment 12904 Success 300 330 11936 

30 22:50:07.388 Thread Group 1-36 SOA ProductOrder 832 Success 229 308 31 

31 22:49:58.249 Thread Group 1-48 SOA CardPayment 9611 Success 300 353 9763 

32 22:50:00.248 Thread Group 1-50 SOA CardPayment 161 Success 300 353 7811 

33 22:49:59.250 Thread Group 1-49 SOA CardPayment 8981 Success 300 353 8981 

34 22:49:59.198 Thread Group 1-39 SOA PhonePayment 9861 Success 300 330 9861 

35 22:49:23.237 Thread Group 1-13 SOA CardPayment 9371 Success 300 353 9371 

36 22:50:09.060 Thread Group 1-39 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

37 22:50:02.249 Thread Group 1-52 SOA CardPayment 7715 Success 300 353 7715 

38 22:50:01.249 Thread Group 1-51 SOA CardPayment 9247 Success 300 353 9247 

39 22:49:58.717 Thread Group 1-41 SOA PhonePayment 11936 Success 300 330 11936 

40 22:50:10.653 Thread Group 1-41 SOA ProductOrder 33 Success 229 308 8156 

41 22:50:03.250 Thread Group 1-53 SOA CardPayment 8733 Success 300 353 8733 

42 22:50:05.249 Thread Group 1-55 SOA CardPayment 7279 Success 300 353 7279 
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43 22:50:02.262 Thread Group 1-43 SOA PhonePayment 10499 Success 300 330 10499 

44 22:50:12.763 Thread Group 1-43 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 8156 

45 22:50:04.247 Thread Group 1-54 SOA CardPayment 9530 Success 300 353 9530 

46 22:49:21.412 Thread Group 1-1 SOA PhonePayment 11255 Success 300 330 11255 

47 22:50:03.497 Thread Group 1-44 SOA PhonePayment 10780 Success 300 330 10780 

48 22:50:14.278 Thread Group 1-44 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 8156 

49 22:50:06.252 Thread Group 1-56 SOA CardPayment 8401 Success 300 353 8401 

50 22:50:01.716 Thread Group 1-42 SOA PhonePayment 12998 Success 300 330 12998 

51 22:50:14.717 Thread Group 1-42 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 30 

52 22:50:03.746 Thread Group 1-47 SOA PhonePayment 11093 Success 300 330 11093 

53 22:50:14.842 Thread Group 1-47 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

54 22:50:07.251 Thread Group 1-57 SOA CardPayment 7652 Success 300 353 7652 

55 22:50:05.107 Thread Group 1-45 SOA PhonePayment 11359 Success 300 330 11359 

56 22:50:16.467 Thread Group 1-45 SOA ProductOrder 33 Success 229 308 33 

57 22:49:24.763 Thread Group 1-7 SOA PhonePayment 9108 Success 300 330 9108 

58 22:50:08.013 Thread Group 1-48 SOA PhonePayment 8952 Success 300 330 8952 

59 22:50:16.967 Thread Group 1-48 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 8156 

60 22:50:08.252 Thread Group 1-58 SOA CardPayment 8807 Success 300 353 8807 

61 22:50:09.252 Thread Group 1-59 SOA CardPayment 8416 Success 300 353 8416 

62 22:50:05.078 Thread Group 1-46 SOA PhonePayment 13138 Success 300 330 13138 

63 22:50:18.217 Thread Group 1-46 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 8156 

64 22:50:08.231 Thread Group 1-49 SOA PhonePayment 10610 Success 300 330 10609 

65 22:50:18.842 Thread Group 1-49 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 8156 

66 22:50:09.966 Thread Group 1-52 SOA PhonePayment 9437 Success 300 330 9436 

67 22:50:19.403 Thread Group 1-52 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 10278 

68 22:49:25.152 Thread Group 1-6 SOA PhonePayment 9250 Success 300 330 10278 

69 22:50:10.252 Thread Group 1-60 SOA CardPayment 9386 Success 300 353 9386 

70 22:50:10.498 Thread Group 1-51 SOA PhonePayment 9155 Success 300 330 9155 

71 22:50:19.653 Thread Group 1-51 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

72 22:50:08.060 Thread Group 1-50 SOA PhonePayment 11733 Success 300 330 11733 

73 22:50:19.794 Thread Group 1-50 SOA ProductOrder 39 Success 229 308 39 

74 22:50:12.529 Thread Group 1-55 SOA PhonePayment 10515 Success 300 330 10514 

75 22:50:23.044 Thread Group 1-55 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

76 22:50:11.984 Thread Group 1-53 SOA PhonePayment 13185 Success 300 330 13185 

77 22:50:25.170 Thread Group 1-53 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

78 22:50:14.904 Thread Group 1-57 SOA PhonePayment 10468 Success 300 330 10468 

79 22:49:24.237 Thread Group 1-14 SOA CardPayment 10278 Success 300 353 10278 

80 22:50:25.373 Thread Group 1-57 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

81 22:50:13.779 Thread Group 1-54 SOA PhonePayment 12280 Success 300 330 12280 

82 22:50:26.060 Thread Group 1-54 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 8156 

83 22:50:17.061 Thread Group 1-58 SOA PhonePayment 9670 Success 300 330 9670 

84 22:50:26.732 Thread Group 1-58 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 10278 

85 22:50:14.655 Thread Group 1-56 SOA PhonePayment 12733 Success 300 330 12733 

86 22:50:27.389 Thread Group 1-56 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 10278 

87 22:50:19.638 Thread Group 1-60 SOA PhonePayment 8077 Success 300 330 8077 

88 22:50:27.716 Thread Group 1-60 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 10278 

89 22:50:17.670 Thread Group 1-59 SOA PhonePayment 11640 Success 300 330 11640 

90 22:49:32.668 Thread Group 1-1 SOA ProductOrder 1892 Success 229 308 1892 

91 22:50:29.310 Thread Group 1-59 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

92 22:49:21.436 Thread Group 1-2 SOA PhonePayment 13215 Success 300 330 13215 
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93 22:49:12.234 Thread Group 1-2 SOA CardPayment 9199 Success 300 353 9199 

94 22:49:33.873 Thread Group 1-7 SOA ProductOrder 783 Success 229 308 783 

95 22:49:34.404 Thread Group 1-6 SOA ProductOrder 894 Success 229 308 894 

96 22:49:22.575 Thread Group 1-3 SOA PhonePayment 12904 Success 300 330 12904 

97 22:49:34.653 Thread Group 1-2 SOA ProductOrder 832 Success 229 308 832 

98 22:49:26.028 Thread Group 1-4 SOA PhonePayment 9611 Success 300 330 9611 

99 22:49:35.482 Thread Group 1-3 SOA ProductOrder 161 Success 229 308 161 

100 22:49:35.640 Thread Group 1-4 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

101 22:49:26.239 Thread Group 1-16 SOA CardPayment 9726 Success 300 353 9726 

102 22:49:25.239 Thread Group 1-15 SOA CardPayment 11272 Success 300 353 11272 

103 22:49:27.152 Thread Group 1-9 SOA PhonePayment 9781 Success 300 330 9781 

104 22:49:13.235 Thread Group 1-3 SOA CardPayment 9339 Success 300 353 9339 

105 22:49:36.934 Thread Group 1-9 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

106 22:49:25.496 Thread Group 1-5 SOA PhonePayment 12671 Success 300 330 12671 

107 22:49:38.169 Thread Group 1-5 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

108 22:49:27.240 Thread Group 1-17 SOA CardPayment 11162 Success 300 353 11162 

109 22:49:28.240 Thread Group 1-18 SOA CardPayment 10630 Success 300 353 10630 

110 22:49:29.240 Thread Group 1-19 SOA CardPayment 10209 Success 300 353 10209 

111 22:49:29.637 Thread Group 1-8 SOA PhonePayment 10015 Success 300 330 10015 

112 22:49:39.652 Thread Group 1-8 SOA ProductOrder 552 Success 229 308 552 

113 22:49:30.240 Thread Group 1-20 SOA CardPayment 10912 Success 300 353 10912 

114 22:49:34.240 Thread Group 1-24 SOA CardPayment 7913 Success 300 353 7913 

115 22:49:17.237 Thread Group 1-7 SOA CardPayment 7524 Success 300 353 7524 

116 22:49:33.240 Thread Group 1-23 SOA CardPayment 9209 Success 300 353 9209 

117 22:49:31.240 Thread Group 1-21 SOA CardPayment 11239 Success 300 353 11239 

118 22:49:30.887 Thread Group 1-10 SOA PhonePayment 11608 Success 300 330 11608 

119 22:49:30.106 Thread Group 1-11 SOA PhonePayment 12874 Success 300 330 12874 

120 22:49:42.495 Thread Group 1-10 SOA ProductOrder 489 Success 229 308 489 

121 22:49:42.981 Thread Group 1-11 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 30 

122 22:49:29.560 Thread Group 1-12 SOA PhonePayment 13717 Success 300 330 13717 

123 22:49:43.277 Thread Group 1-12 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

124 22:49:32.239 Thread Group 1-22 SOA CardPayment 11554 Success 300 353 11554 

125 22:49:35.241 Thread Group 1-25 SOA CardPayment 9115 Success 300 353 9115 

126 22:49:16.236 Thread Group 1-6 SOA CardPayment 8915 Success 300 353 8915 

127 22:49:35.967 Thread Group 1-16 SOA PhonePayment 8639 Success 300 330 8639 

128 22:49:44.607 Thread Group 1-16 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

129 22:49:36.241 Thread Group 1-26 SOA CardPayment 9459 Success 300 353 9459 

130 22:49:37.241 Thread Group 1-27 SOA CardPayment 8491 Success 300 353 8490 

131 22:49:36.513 Thread Group 1-15 SOA PhonePayment 9234 Success 300 330 9234 

132 22:49:45.747 Thread Group 1-15 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 30 

133 22:49:38.404 Thread Group 1-17 SOA PhonePayment 8311 Success 300 330 8311 

134 22:49:34.517 Thread Group 1-14 SOA PhonePayment 12229 Success 300 330 12229 

135 22:49:46.716 Thread Group 1-17 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

136 22:49:46.747 Thread Group 1-14 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

137 22:49:15.236 Thread Group 1-5 SOA CardPayment 10259 Success 300 353 10259 

138 22:49:32.609 Thread Group 1-13 SOA PhonePayment 14449 Success 300 330 14449 

139 22:49:47.060 Thread Group 1-13 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 30 

140 22:49:38.243 Thread Group 1-28 SOA CardPayment 9113 Success 300 353 9113 

141 22:49:39.242 Thread Group 1-29 SOA CardPayment 8895 Success 300 353 8895 

142 22:49:39.450 Thread Group 1-19 SOA PhonePayment 9655 Success 300 330 9654 
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143 22:49:49.106 Thread Group 1-19 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

144 22:49:38.871 Thread Group 1-18 SOA PhonePayment 10547 Success 300 330 10547 

145 22:49:49.418 Thread Group 1-18 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

146 22:49:40.241 Thread Group 1-30 SOA CardPayment 10208 Success 300 353 10208 

147 22:49:41.242 Thread Group 1-31 SOA CardPayment 9425 Success 300 353 9425 

148 22:49:14.236 Thread Group 1-4 SOA CardPayment 11790 Success 300 353 11790 

149 22:49:42.241 Thread Group 1-32 SOA CardPayment 8488 Success 300 353 8488 

150 22:49:42.153 Thread Group 1-24 SOA PhonePayment 9421 Success 300 330 9421 

151 22:49:51.575 Thread Group 1-24 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

152 22:49:41.152 Thread Group 1-20 SOA PhonePayment 10672 Success 300 330 10672 

153 22:49:43.242 Thread Group 1-33 SOA CardPayment 8597 Success 300 353 8597 

154 22:49:51.825 Thread Group 1-20 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

155 22:49:45.243 Thread Group 1-35 SOA CardPayment 6832 Success 300 353 6831 

156 22:49:44.242 Thread Group 1-34 SOA CardPayment 8426 Success 300 353 8425 

157 22:49:42.449 Thread Group 1-23 SOA PhonePayment 10890 Success 300 330 10890 

158 22:49:53.341 Thread Group 1-23 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

159 22:49:19.238 Thread Group 1-9 SOA CardPayment 7913 Success 300 353 7913 

160 22:49:43.793 Thread Group 1-22 SOA PhonePayment 10187 Success 300 330 10187 

161 22:49:53.982 Thread Group 1-22 SOA ProductOrder 33 Success 229 308 33 

162 22:49:42.480 Thread Group 1-21 SOA PhonePayment 12296 Success 300 330 12296 

163 22:49:54.779 Thread Group 1-21 SOA ProductOrder 30 Success 229 308 30 

164 22:49:46.243 Thread Group 1-36 SOA CardPayment 9207 Success 300 353 9207 

165 22:49:44.357 Thread Group 1-25 SOA PhonePayment 11280 Success 300 330 11280 

166 22:49:55.638 Thread Group 1-25 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

167 22:49:47.356 Thread Group 1-28 SOA PhonePayment 8546 Success 300 330 8546 

168 22:49:55.904 Thread Group 1-28 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

169 22:49:45.700 Thread Group 1-26 SOA PhonePayment 10484 Success 300 330 10484 

170 22:49:22.237 Thread Group 1-12 SOA CardPayment 7321 Success 300 353 7321 

171 22:49:56.186 Thread Group 1-26 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

172 22:49:47.243 Thread Group 1-37 SOA CardPayment 9129 Success 300 353 9129 

173 22:49:48.244 Thread Group 1-38 SOA CardPayment 8502 Success 300 353 8502 

174 22:49:45.732 Thread Group 1-27 SOA PhonePayment 11483 Success 300 330 11483 

175 22:49:57.216 Thread Group 1-27 SOA ProductOrder 31 Success 229 308 31 

176 22:49:50.244 Thread Group 1-40 SOA CardPayment 8158 Success 300 353 8158 

177 22:49:51.244 Thread Group 1-41 SOA CardPayment 7471 Success 300 353 7471 

178 22:49:49.244 Thread Group 1-39 SOA CardPayment 9953 Success 300 353 9953 

179 22:49:50.669 Thread Group 1-31 SOA PhonePayment 9202 Success 300 330 9202 

180 22:49:59.872 Thread Group 1-31 SOA ProductOrder 32 Success 229 308 32 

 

 

Χρόνος καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής SOA σε κατάσταση υπολειτουργίας 

 

Α/Α StartTime ThreadName Label SampleTime Status Bytes SendBytes Latency 

1 22:49:11.235 Thread Group 1-1 SOA CardPayment 10176 Success 300 353 10176 

2 22:49:18.237 Thread Group 1-8 SOA CardPayment 11399 Success 300 353 11399 

3 22:49:48.138 Thread Group 1-29 SOA PhonePayment 12000 Success 300 330 12000 

4 22:50:00.138 Thread Group 1-29 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 
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5 22:49:50.450 Thread Group 1-30 SOA PhonePayment 9780 Success 300 330 9780 

6 22:50:00.231 Thread Group 1-30 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

7 22:49:50.731 Thread Group 1-32 SOA PhonePayment 10656 Success 300 330 10656 

8 22:50:01.387 Thread Group 1-32 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

9 22:49:52.243 Thread Group 1-42 SOA CardPayment 9473 Success 300 353 9473 

10 22:49:53.244 Thread Group 1-43 SOA CardPayment 9018 Success 300 353 9018 

11 22:49:54.247 Thread Group 1-44 SOA CardPayment 9250 Success 300 353 9250 

12 22:49:51.841 Thread Group 1-33 SOA PhonePayment 11780 Success 300 330 11780 

13 22:49:21.238 Thread Group 1-11 SOA CardPayment 8866 Success 300 353 8866 

14 22:50:03.621 Thread Group 1-33 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

15 22:49:57.246 Thread Group 1-47 SOA CardPayment 6501 Success 300 353 6501 

16 22:49:56.373 Thread Group 1-37 SOA PhonePayment 8139 Success 300 330 8139 

17 22:50:04.513 Thread Group 1-37 SOA ProductOrder 28 Warning 229 308 28 

18 22:49:52.075 Thread Group 1-35 SOA PhonePayment 12546 Success 300 330 12546 

19 22:49:52.669 Thread Group 1-34 SOA PhonePayment 11969 Success 300 330 11969 

20 22:50:04.623 Thread Group 1-35 SOA ProductOrder 33 Warning 229 308 33 

21 22:50:04.640 Thread Group 1-34 SOA ProductOrder 33 Warning 229 308 33 

22 22:49:56.246 Thread Group 1-46 SOA CardPayment 8831 Success 300 353 8831 

23 22:49:55.246 Thread Group 1-45 SOA CardPayment 9861 Success 300 353 9861 

24 22:49:20.237 Thread Group 1-10 SOA CardPayment 10649 Success 300 353 10649 

25 22:49:56.747 Thread Group 1-38 SOA PhonePayment 9718 Success 300 330 9718 

26 22:50:06.466 Thread Group 1-38 SOA ProductOrder 34 Warning 229 308 34 

27 22:49:58.404 Thread Group 1-40 SOA PhonePayment 8156 Success 300 330 8156 

28 22:50:06.560 Thread Group 1-40 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

29 22:49:55.451 Thread Group 1-36 SOA PhonePayment 11937 Success 300 330 11936 

30 22:50:07.388 Thread Group 1-36 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

31 22:49:58.249 Thread Group 1-48 SOA CardPayment 9763 Success 300 353 9763 

32 22:50:00.248 Thread Group 1-50 SOA CardPayment 7811 Success 300 353 7811 

33 22:49:59.250 Thread Group 1-49 SOA CardPayment 8981 Success 300 353 8981 

34 22:49:59.198 Thread Group 1-39 SOA PhonePayment 9861 Success 300 330 9861 

35 22:49:23.237 Thread Group 1-13 SOA CardPayment 9371 Success 300 353 9371 

36 22:50:09.060 Thread Group 1-39 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

37 22:50:02.249 Thread Group 1-52 SOA CardPayment 7715 Success 300 353 7715 

38 22:50:01.249 Thread Group 1-51 SOA CardPayment 9247 Success 300 353 9247 

39 22:49:58.717 Thread Group 1-41 SOA PhonePayment 11936 Success 300 330 11936 

40 22:50:10.653 Thread Group 1-41 SOA ProductOrder 33 Warning 229 308 33 

41 22:50:03.250 Thread Group 1-53 SOA CardPayment 8733 Success 300 353 8733 

42 22:50:05.249 Thread Group 1-55 SOA CardPayment 7279 Success 300 353 7279 

43 22:50:02.262 Thread Group 1-43 SOA PhonePayment 10499 Success 300 330 10499 

44 22:50:12.763 Thread Group 1-43 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

45 22:50:04.247 Thread Group 1-54 SOA CardPayment 9530 Success 300 353 9530 

46 22:49:21.412 Thread Group 1-1 SOA PhonePayment 11255 Success 300 330 11255 

47 22:50:03.497 Thread Group 1-44 SOA PhonePayment 10780 Success 300 330 10780 

48 22:50:14.278 Thread Group 1-44 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

49 22:50:06.252 Thread Group 1-56 SOA CardPayment 8401 Success 300 353 8401 

50 22:50:01.716 Thread Group 1-42 SOA PhonePayment 12998 Success 300 330 12998 

51 22:50:14.717 Thread Group 1-42 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

52 22:50:03.746 Thread Group 1-47 SOA PhonePayment 11093 Success 300 330 11093 

53 22:50:14.842 Thread Group 1-47 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

54 22:50:07.251 Thread Group 1-57 SOA CardPayment 7652 Success 300 353 7652 
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55 22:50:05.107 Thread Group 1-45 SOA PhonePayment 11359 Success 300 330 11359 

56 22:50:16.467 Thread Group 1-45 SOA ProductOrder 33 Warning 229 308 33 

57 22:49:24.763 Thread Group 1-7 SOA PhonePayment 9108 Success 300 330 9108 

58 22:50:08.013 Thread Group 1-48 SOA PhonePayment 8952 Success 300 330 8952 

59 22:50:16.967 Thread Group 1-48 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

60 22:50:08.252 Thread Group 1-58 SOA CardPayment 8807 Success 300 353 8807 

61 22:50:09.252 Thread Group 1-59 SOA CardPayment 8416 Success 300 353 8416 

62 22:50:05.078 Thread Group 1-46 SOA PhonePayment 13138 Success 300 330 13138 

63 22:50:18.217 Thread Group 1-46 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

64 22:50:08.231 Thread Group 1-49 SOA PhonePayment 10610 Success 300 330 10609 

65 22:50:18.842 Thread Group 1-49 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

66 22:50:09.966 Thread Group 1-52 SOA PhonePayment 9437 Success 300 330 9436 

67 22:50:19.403 Thread Group 1-52 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

68 22:49:25.152 Thread Group 1-6 SOA PhonePayment 9250 Success 300 330 9250 

69 22:50:10.252 Thread Group 1-60 SOA CardPayment 9386 Success 300 353 9386 

70 22:50:10.498 Thread Group 1-51 SOA PhonePayment 9155 Success 300 330 9155 

71 22:50:19.653 Thread Group 1-51 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

72 22:50:08.060 Thread Group 1-50 SOA PhonePayment 11733 Success 300 330 11733 

73 22:50:19.794 Thread Group 1-50 SOA ProductOrder 39 Warning 229 308 39 

74 22:50:12.529 Thread Group 1-55 SOA PhonePayment 10515 Success 300 330 10514 

75 22:50:23.044 Thread Group 1-55 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

76 22:50:11.984 Thread Group 1-53 SOA PhonePayment 13185 Success 300 330 13185 

77 22:50:25.170 Thread Group 1-53 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

78 22:50:14.904 Thread Group 1-57 SOA PhonePayment 10468 Success 300 330 10468 

79 22:49:24.237 Thread Group 1-14 SOA CardPayment 10278 Success 300 353 10278 

80 22:50:25.373 Thread Group 1-57 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

81 22:50:13.779 Thread Group 1-54 SOA PhonePayment 12280 Success 300 330 12280 

82 22:50:26.060 Thread Group 1-54 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

83 22:50:17.061 Thread Group 1-58 SOA PhonePayment 9670 Success 300 330 9670 

84 22:50:26.732 Thread Group 1-58 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

85 22:50:14.655 Thread Group 1-56 SOA PhonePayment 12733 Success 300 330 12733 

86 22:50:27.389 Thread Group 1-56 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

87 22:50:19.638 Thread Group 1-60 SOA PhonePayment 8077 Success 300 330 8077 

88 22:50:27.716 Thread Group 1-60 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

89 22:50:17.670 Thread Group 1-59 SOA PhonePayment 11640 Success 300 330 11640 

90 22:49:32.668 Thread Group 1-1 SOA ProductOrder 1892 Warning 229 308 1892 

91 22:50:29.310 Thread Group 1-59 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

92 22:49:21.436 Thread Group 1-2 SOA PhonePayment 13215 Success 300 330 13215 

93 22:49:12.234 Thread Group 1-2 SOA CardPayment 9199 Success 300 353 9199 

94 22:49:33.873 Thread Group 1-7 SOA ProductOrder 783 Warning 229 308 783 

95 22:49:34.404 Thread Group 1-6 SOA ProductOrder 894 Warning 229 308 894 

96 22:49:22.575 Thread Group 1-3 SOA PhonePayment 12904 Success 300 330 12904 

97 22:49:34.653 Thread Group 1-2 SOA ProductOrder 832 Warning 229 308 832 

98 22:49:26.028 Thread Group 1-4 SOA PhonePayment 9611 Success 300 330 9611 

99 22:49:35.482 Thread Group 1-3 SOA ProductOrder 161 Warning 229 308 161 

100 22:49:35.640 Thread Group 1-4 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

101 22:49:26.239 Thread Group 1-16 SOA CardPayment 9726 Success 300 353 9726 

102 22:49:25.239 Thread Group 1-15 SOA CardPayment 11272 Success 300 353 11272 

103 22:49:27.152 Thread Group 1-9 SOA PhonePayment 9781 Success 300 330 9781 

104 22:49:13.235 Thread Group 1-3 SOA CardPayment 9339 Success 300 353 9339 
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105 22:49:36.934 Thread Group 1-9 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

106 22:49:25.496 Thread Group 1-5 SOA PhonePayment 12671 Success 300 330 12671 

107 22:49:38.169 Thread Group 1-5 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

108 22:49:27.240 Thread Group 1-17 SOA CardPayment 11162 Success 300 353 11162 

109 22:49:28.240 Thread Group 1-18 SOA CardPayment 10630 Success 300 353 10630 

110 22:49:29.240 Thread Group 1-19 SOA CardPayment 10209 Success 300 353 10209 

111 22:49:29.637 Thread Group 1-8 SOA PhonePayment 10015 Success 300 330 10015 

112 22:49:39.652 Thread Group 1-8 SOA ProductOrder 552 Warning 229 308 552 

113 22:49:30.240 Thread Group 1-20 SOA CardPayment 10912 Success 300 353 10912 

114 22:49:34.240 Thread Group 1-24 SOA CardPayment 7913 Success 300 353 7913 

115 22:49:17.237 Thread Group 1-7 SOA CardPayment 7524 Success 300 353 7524 

116 22:49:33.240 Thread Group 1-23 SOA CardPayment 9209 Success 300 353 9209 

117 22:49:31.240 Thread Group 1-21 SOA CardPayment 11239 Success 300 353 11239 

118 22:49:30.887 Thread Group 1-10 SOA PhonePayment 11608 Success 300 330 11608 

119 22:49:30.106 Thread Group 1-11 SOA PhonePayment 12874 Success 300 330 12874 

120 22:49:42.495 Thread Group 1-10 SOA ProductOrder 489 Warning 229 308 489 

121 22:49:42.981 Thread Group 1-11 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

122 22:49:29.560 Thread Group 1-12 SOA PhonePayment 13717 Success 300 330 13717 

123 22:49:43.277 Thread Group 1-12 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

124 22:49:32.239 Thread Group 1-22 SOA CardPayment 11554 Success 300 353 11554 

125 22:49:35.241 Thread Group 1-25 SOA CardPayment 9115 Success 300 353 9115 

126 22:49:16.236 Thread Group 1-6 SOA CardPayment 8915 Success 300 353 8915 

127 22:49:35.967 Thread Group 1-16 SOA PhonePayment 8639 Success 300 330 8639 

128 22:49:44.607 Thread Group 1-16 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

129 22:49:36.241 Thread Group 1-26 SOA CardPayment 9459 Success 300 353 9459 

130 22:49:37.241 Thread Group 1-27 SOA CardPayment 8491 Success 300 353 8490 

131 22:49:36.513 Thread Group 1-15 SOA PhonePayment 9234 Success 300 330 9234 

132 22:49:45.747 Thread Group 1-15 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

133 22:49:38.404 Thread Group 1-17 SOA PhonePayment 8311 Success 300 330 8311 

134 22:49:34.517 Thread Group 1-14 SOA PhonePayment 12229 Success 300 330 12229 

135 22:49:46.716 Thread Group 1-17 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

136 22:49:46.747 Thread Group 1-14 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

137 22:49:15.236 Thread Group 1-5 SOA CardPayment 10259 Success 300 353 10259 

138 22:49:32.609 Thread Group 1-13 SOA PhonePayment 14449 Success 300 330 14449 

139 22:49:47.060 Thread Group 1-13 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

140 22:49:38.243 Thread Group 1-28 SOA CardPayment 9113 Success 300 353 9113 

141 22:49:39.242 Thread Group 1-29 SOA CardPayment 8895 Success 300 353 8895 

142 22:49:39.450 Thread Group 1-19 SOA PhonePayment 9655 Success 300 330 9654 

143 22:49:49.106 Thread Group 1-19 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

144 22:49:38.871 Thread Group 1-18 SOA PhonePayment 10547 Success 300 330 10547 

145 22:49:49.418 Thread Group 1-18 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

146 22:49:40.241 Thread Group 1-30 SOA CardPayment 10208 Success 300 353 10208 

147 22:49:41.242 Thread Group 1-31 SOA CardPayment 9425 Success 300 353 9425 

148 22:49:14.236 Thread Group 1-4 SOA CardPayment 11790 Success 300 353 11790 

149 22:49:42.241 Thread Group 1-32 SOA CardPayment 8488 Success 300 353 8488 

150 22:49:42.153 Thread Group 1-24 SOA PhonePayment 9421 Success 300 330 9421 

151 22:49:51.575 Thread Group 1-24 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

152 22:49:41.152 Thread Group 1-20 SOA PhonePayment 10672 Success 300 330 10672 

153 22:49:43.242 Thread Group 1-33 SOA CardPayment 8597 Success 300 353 8597 

154 22:49:51.825 Thread Group 1-20 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 
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155 22:49:45.243 Thread Group 1-35 SOA CardPayment 6832 Success 300 353 6831 

156 22:49:44.242 Thread Group 1-34 SOA CardPayment 8426 Success 300 353 8425 

157 22:49:42.449 Thread Group 1-23 SOA PhonePayment 10890 Success 300 330 10890 

158 22:49:53.341 Thread Group 1-23 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

159 22:49:19.238 Thread Group 1-9 SOA CardPayment 7913 Success 300 353 7913 

160 22:49:43.793 Thread Group 1-22 SOA PhonePayment 10187 Success 300 330 10187 

161 22:49:53.982 Thread Group 1-22 SOA ProductOrder 33 Warning 229 308 33 

162 22:49:42.480 Thread Group 1-21 SOA PhonePayment 12296 Success 300 330 12296 

163 22:49:54.779 Thread Group 1-21 SOA ProductOrder 30 Warning 229 308 30 

164 22:49:46.243 Thread Group 1-36 SOA CardPayment 9207 Success 300 353 9207 

165 22:49:44.357 Thread Group 1-25 SOA PhonePayment 11280 Success 300 330 11280 

166 22:49:55.638 Thread Group 1-25 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

167 22:49:47.356 Thread Group 1-28 SOA PhonePayment 8546 Success 300 330 8546 

168 22:49:55.904 Thread Group 1-28 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

169 22:49:45.700 Thread Group 1-26 SOA PhonePayment 10484 Success 300 330 10484 

170 22:49:22.237 Thread Group 1-12 SOA CardPayment 7321 Success 300 353 7321 

171 22:49:56.186 Thread Group 1-26 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

172 22:49:47.243 Thread Group 1-37 SOA CardPayment 9129 Success 300 353 9129 

173 22:49:48.244 Thread Group 1-38 SOA CardPayment 8502 Success 300 353 8502 

174 22:49:45.732 Thread Group 1-27 SOA PhonePayment 11483 Success 300 330 11483 

175 22:49:57.216 Thread Group 1-27 SOA ProductOrder 31 Warning 229 308 31 

176 22:49:50.244 Thread Group 1-40 SOA CardPayment 8158 Success 300 353 8158 

177 22:49:51.244 Thread Group 1-41 SOA CardPayment 7471 Success 300 353 7471 

178 22:49:49.244 Thread Group 1-39 SOA CardPayment 9953 Success 300 353 9953 

179 22:49:50.669 Thread Group 1-31 SOA PhonePayment 9202 Success 300 330 9202 

180 22:49:59.872 Thread Group 1-31 SOA ProductOrder 32 Warning 229 308 32 

 

 

Χρόνος καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών 

 

Α/Α StartTime ThreadName Label SampleTime Status Bytes SendBytes Latency 

1 22:39:58.879 Thread Group 1-1 MSA CardPayment 89 Success 400 354 89 

2 22:40:01.879 Thread Group 1-4 MSA CardPayment 95 Success 400 354 95 

3 22:40:31.884 Thread Group 1-34 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

4 22:40:31.969 Thread Group 1-34 MSA PhonePayment 75 Success 381 335 75 

5 22:40:32.045 Thread Group 1-34 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

6 22:40:32.885 Thread Group 1-35 MSA CardPayment 82 Success 400 354 82 

7 22:40:32.967 Thread Group 1-35 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

8 22:40:33.038 Thread Group 1-35 MSA ProductOrder 60 Success 356 313 60 

9 22:40:33.885 Thread Group 1-36 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

10 22:40:33.965 Thread Group 1-36 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

11 22:40:34.031 Thread Group 1-36 MSA ProductOrder 66 Success 356 313 66 

12 22:40:34.886 Thread Group 1-37 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

13 22:40:01.974 Thread Group 1-4 MSA PhonePayment 73 Success 381 335 73 

14 22:40:34.966 Thread Group 1-37 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 69 

15 22:40:35.035 Thread Group 1-37 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

16 22:40:35.886 Thread Group 1-38 MSA CardPayment 91 Success 400 354 91 
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17 22:40:35.978 Thread Group 1-38 MSA PhonePayment 78 Success 381 335 78 

18 22:40:36.056 Thread Group 1-38 MSA ProductOrder 81 Success 356 313 81 

19 22:40:36.886 Thread Group 1-39 MSA CardPayment 82 Success 400 354 82 

20 22:40:36.968 Thread Group 1-39 MSA PhonePayment 83 Success 381 335 83 

21 22:40:37.051 Thread Group 1-39 MSA ProductOrder 81 Success 356 313 81 

22 22:40:37.886 Thread Group 1-40 MSA CardPayment 244 Success 400 354 244 

23 22:40:38.131 Thread Group 1-40 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

24 22:40:02.047 Thread Group 1-4 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

25 22:40:38.202 Thread Group 1-40 MSA ProductOrder 180 Success 356 313 180 

26 22:40:38.886 Thread Group 1-41 MSA CardPayment 407 Success 400 354 407 

27 22:40:39.293 Thread Group 1-41 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

28 22:40:39.365 Thread Group 1-41 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

29 22:40:39.887 Thread Group 1-42 MSA CardPayment 87 Success 400 354 86 

30 22:40:39.974 Thread Group 1-42 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 71 

31 22:40:40.046 Thread Group 1-42 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

32 22:40:40.887 Thread Group 1-43 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

33 22:40:40.971 Thread Group 1-43 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

34 22:40:41.043 Thread Group 1-43 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

35 22:40:02.879 Thread Group 1-5 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

36 22:40:41.886 Thread Group 1-44 MSA CardPayment 77 Success 400 354 77 

37 22:40:41.964 Thread Group 1-44 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 64 

38 22:40:42.029 Thread Group 1-44 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

39 22:40:42.886 Thread Group 1-45 MSA CardPayment 81 Success 400 354 81 

40 22:40:42.967 Thread Group 1-45 MSA PhonePayment 80 Success 381 335 80 

41 22:40:43.048 Thread Group 1-45 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

42 22:40:43.886 Thread Group 1-46 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

43 22:40:43.967 Thread Group 1-46 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 66 

44 22:40:44.033 Thread Group 1-46 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

45 22:40:44.887 Thread Group 1-47 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

46 22:40:02.965 Thread Group 1-5 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

47 22:40:44.967 Thread Group 1-47 MSA PhonePayment 80 Success 381 335 80 

48 22:40:45.047 Thread Group 1-47 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

49 22:40:45.887 Thread Group 1-48 MSA CardPayment 80 Success 400 354 79 

50 22:40:45.967 Thread Group 1-48 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 66 

51 22:40:46.033 Thread Group 1-48 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

52 22:40:46.887 Thread Group 1-49 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

53 22:40:46.966 Thread Group 1-49 MSA PhonePayment 67 Success 381 335 67 

54 22:40:47.033 Thread Group 1-49 MSA ProductOrder 66 Success 356 313 66 

55 22:40:47.888 Thread Group 1-50 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

56 22:40:47.968 Thread Group 1-50 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 69 

57 22:40:03.037 Thread Group 1-5 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

58 22:40:48.038 Thread Group 1-50 MSA ProductOrder 74 Success 356 313 73 

59 22:40:48.888 Thread Group 1-51 MSA CardPayment 71 Success 400 354 71 

60 22:40:48.961 Thread Group 1-51 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 74 

61 22:40:49.036 Thread Group 1-51 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

62 22:40:49.888 Thread Group 1-52 MSA CardPayment 88 Success 400 354 88 

63 22:40:49.977 Thread Group 1-52 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

64 22:40:50.047 Thread Group 1-52 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

65 22:40:50.888 Thread Group 1-53 MSA CardPayment 86 Success 400 354 86 

66 22:40:50.974 Thread Group 1-53 MSA PhonePayment 63 Success 381 335 63 



157 

 

67 22:40:51.038 Thread Group 1-53 MSA ProductOrder 63 Success 356 313 63 

68 22:40:03.879 Thread Group 1-6 MSA CardPayment 85 Success 400 354 84 

69 22:40:51.887 Thread Group 1-54 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

70 22:40:51.968 Thread Group 1-54 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 64 

71 22:40:52.033 Thread Group 1-54 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

72 22:40:52.887 Thread Group 1-55 MSA CardPayment 89 Success 400 354 89 

73 22:40:52.976 Thread Group 1-55 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

74 22:40:53.049 Thread Group 1-55 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 71 

75 22:40:53.887 Thread Group 1-56 MSA CardPayment 93 Success 400 354 93 

76 22:40:53.981 Thread Group 1-56 MSA PhonePayment 67 Success 381 335 67 

77 22:40:54.049 Thread Group 1-56 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

78 22:40:54.888 Thread Group 1-57 MSA CardPayment 86 Success 400 354 86 

79 22:40:03.964 Thread Group 1-6 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

80 22:40:54.975 Thread Group 1-57 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

81 22:40:55.047 Thread Group 1-57 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

82 22:40:55.889 Thread Group 1-58 MSA CardPayment 88 Success 400 354 88 

83 22:40:55.978 Thread Group 1-58 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

84 22:40:56.049 Thread Group 1-58 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

85 22:40:56.889 Thread Group 1-59 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

86 22:40:56.969 Thread Group 1-59 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

87 22:40:57.041 Thread Group 1-59 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

88 22:40:57.889 Thread Group 1-60 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

89 22:40:57.970 Thread Group 1-60 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

90 22:40:04.030 Thread Group 1-6 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 71 

91 22:40:58.036 Thread Group 1-60 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

92 22:40:04.881 Thread Group 1-7 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

93 22:39:58.968 Thread Group 1-1 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 74 

94 22:40:04.966 Thread Group 1-7 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

95 22:40:05.035 Thread Group 1-7 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

96 22:40:05.881 Thread Group 1-8 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

97 22:40:05.964 Thread Group 1-8 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 70 

98 22:40:06.035 Thread Group 1-8 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

99 22:40:06.881 Thread Group 1-9 MSA CardPayment 83 Success 400 354 82 

100 22:40:06.964 Thread Group 1-9 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

101 22:40:07.033 Thread Group 1-9 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

102 22:40:07.881 Thread Group 1-10 MSA CardPayment 75 Success 400 354 75 

103 22:40:07.957 Thread Group 1-10 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

104 22:39:59.043 Thread Group 1-1 MSA ProductOrder 74 Success 356 313 74 

105 22:40:08.023 Thread Group 1-10 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

106 22:40:08.881 Thread Group 1-11 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

107 22:40:08.965 Thread Group 1-11 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 69 

108 22:40:09.034 Thread Group 1-11 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

109 22:40:09.881 Thread Group 1-12 MSA CardPayment 77 Success 400 354 76 

110 22:40:09.958 Thread Group 1-12 MSA PhonePayment 52 Success 381 335 52 

111 22:40:10.011 Thread Group 1-12 MSA ProductOrder 72 Success 356 313 72 

112 22:40:10.881 Thread Group 1-13 MSA CardPayment 92 Success 400 354 92 

113 22:40:10.973 Thread Group 1-13 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

114 22:40:11.044 Thread Group 1-13 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

115 22:39:59.880 Thread Group 1-2 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

116 22:40:11.881 Thread Group 1-14 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 
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117 22:40:11.961 Thread Group 1-14 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

118 22:40:12.029 Thread Group 1-14 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

119 22:40:12.881 Thread Group 1-15 MSA CardPayment 89 Success 400 354 89 

120 22:40:12.971 Thread Group 1-15 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

121 22:40:13.042 Thread Group 1-15 MSA ProductOrder 72 Success 356 313 72 

122 22:40:13.880 Thread Group 1-16 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

123 22:40:13.964 Thread Group 1-16 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

124 22:40:14.033 Thread Group 1-16 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

125 22:40:14.882 Thread Group 1-17 MSA CardPayment 73 Success 400 354 73 

126 22:39:59.967 Thread Group 1-2 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

127 22:40:14.955 Thread Group 1-17 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 66 

128 22:40:15.021 Thread Group 1-17 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

129 22:40:15.883 Thread Group 1-18 MSA CardPayment 78 Success 400 354 77 

130 22:40:15.961 Thread Group 1-18 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

131 22:40:16.033 Thread Group 1-18 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

132 22:40:16.883 Thread Group 1-19 MSA CardPayment 96 Success 400 354 96 

133 22:40:16.980 Thread Group 1-19 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

134 22:40:17.050 Thread Group 1-19 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

135 22:40:17.883 Thread Group 1-20 MSA CardPayment 88 Success 400 354 88 

136 22:40:17.971 Thread Group 1-20 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

137 22:40:00.038 Thread Group 1-2 MSA ProductOrder 73 Success 356 313 73 

138 22:40:18.041 Thread Group 1-20 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

139 22:40:18.883 Thread Group 1-21 MSA CardPayment 81 Success 400 354 81 

140 22:40:18.964 Thread Group 1-21 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

141 22:40:19.033 Thread Group 1-21 MSA ProductOrder 73 Success 356 313 73 

142 22:40:19.883 Thread Group 1-22 MSA CardPayment 87 Success 400 354 87 

143 22:40:19.971 Thread Group 1-22 MSA PhonePayment 78 Success 381 335 78 

144 22:40:20.049 Thread Group 1-22 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

145 22:40:20.884 Thread Group 1-23 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

146 22:40:20.968 Thread Group 1-23 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

147 22:40:21.037 Thread Group 1-23 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

148 22:40:00.880 Thread Group 1-3 MSA CardPayment 73 Success 400 354 73 

149 22:40:21.883 Thread Group 1-24 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

150 22:40:21.968 Thread Group 1-24 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

151 22:40:22.039 Thread Group 1-24 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

152 22:40:22.883 Thread Group 1-25 MSA CardPayment 86 Success 400 354 86 

153 22:40:22.969 Thread Group 1-25 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

154 22:40:23.040 Thread Group 1-25 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

155 22:40:23.883 Thread Group 1-26 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

156 22:40:23.969 Thread Group 1-26 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

157 22:40:24.041 Thread Group 1-26 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

158 22:40:24.884 Thread Group 1-27 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

159 22:40:00.954 Thread Group 1-3 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 64 

160 22:40:24.969 Thread Group 1-27 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

161 22:40:25.041 Thread Group 1-27 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

162 22:40:25.884 Thread Group 1-28 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

163 22:40:25.963 Thread Group 1-28 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 68 

164 22:40:26.032 Thread Group 1-28 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

165 22:40:26.885 Thread Group 1-29 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

166 22:40:26.968 Thread Group 1-29 MSA PhonePayment 63 Success 381 335 63 



159 

 

167 22:40:27.032 Thread Group 1-29 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

168 22:40:27.885 Thread Group 1-30 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

169 22:40:27.965 Thread Group 1-30 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

170 22:40:01.020 Thread Group 1-3 MSA ProductOrder 63 Success 356 313 63 

171 22:40:28.033 Thread Group 1-30 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

172 22:40:28.885 Thread Group 1-31 MSA CardPayment 77 Success 400 354 77 

173 22:40:28.962 Thread Group 1-31 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

174 22:40:29.027 Thread Group 1-31 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

175 22:40:29.885 Thread Group 1-32 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

176 22:40:29.969 Thread Group 1-32 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 74 

177 22:40:30.044 Thread Group 1-32 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 71 

178 22:40:30.885 Thread Group 1-33 MSA CardPayment 90 Success 400 354 90 

179 22:40:30.976 Thread Group 1-33 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

180 22:40:31.045 Thread Group 1-33 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 69 

 

 

Χρόνος καθυστέρησης και σύνδεσης εφαρμογής μικρο-υπηρεσιών σε κατάσταση 

υπολειτουργίας 

 

Α/Α StartTime ThreadName Label SampleTime Status Bytes SendBytes Latency 

1 22:39:58.879 Thread Group 1-1 MSA CardPayment 89 Success 400 354 110 

2 22:40:01.879 Thread Group 1-4 MSA CardPayment 95 Success 400 354 149 

3 22:40:31.884 Thread Group 1-34 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

4 22:40:31.969 Thread Group 1-34 MSA PhonePayment 75 Success 381 335 158 

5 22:40:32.045 Thread Group 1-34 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

6 22:40:32.885 Thread Group 1-35 MSA CardPayment 82 Success 400 354 102 

7 22:40:32.967 Thread Group 1-35 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

8 22:40:33.038 Thread Group 1-35 MSA ProductOrder 60 Success 356 313 60 

9 22:40:33.885 Thread Group 1-36 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

10 22:40:33.965 Thread Group 1-36 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

11 22:40:34.031 Thread Group 1-36 MSA ProductOrder 66 Success 356 313 66 

12 22:40:34.886 Thread Group 1-37 MSA CardPayment 80 Success 400 354 141 

13 22:40:01.974 Thread Group 1-4 MSA PhonePayment 73 Success 381 335 73 

14 22:40:34.966 Thread Group 1-37 MSA PhonePayment 69 Warning 381 335 69 

15 22:40:35.035 Thread Group 1-37 MSA ProductOrder 67 Warning 356 313 67 

16 22:40:35.886 Thread Group 1-38 MSA CardPayment 91 Success 400 354 91 

17 22:40:35.978 Thread Group 1-38 MSA PhonePayment 78 Success 381 335 78 

18 22:40:36.056 Thread Group 1-38 MSA ProductOrder 81 Success 356 313 81 

19 22:40:36.886 Thread Group 1-39 MSA CardPayment 82 Warning 400 354 69 

20 22:40:36.968 Thread Group 1-39 MSA PhonePayment 83 Success 381 335 83 

21 22:40:37.051 Thread Group 1-39 MSA ProductOrder 81 Success 356 313 81 

22 22:40:37.886 Thread Group 1-40 MSA CardPayment 244 Success 400 354 244 

23 22:40:38.131 Thread Group 1-40 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

24 22:40:02.047 Thread Group 1-4 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

25 22:40:38.202 Thread Group 1-40 MSA ProductOrder 180 Success 356 313 180 

26 22:40:38.886 Thread Group 1-41 MSA CardPayment 407 Success 400 354 407 

27 22:40:39.293 Thread Group 1-41 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 
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28 22:40:39.365 Thread Group 1-41 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

29 22:40:39.887 Thread Group 1-42 MSA CardPayment 87 Warning 400 354 86 

30 22:40:39.974 Thread Group 1-42 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 406 

31 22:40:40.046 Thread Group 1-42 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

32 22:40:40.887 Thread Group 1-43 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

33 22:40:40.971 Thread Group 1-43 MSA PhonePayment 72 Warning 381 335 72 

34 22:40:41.043 Thread Group 1-43 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

35 22:40:02.879 Thread Group 1-5 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

36 22:40:41.886 Thread Group 1-44 MSA CardPayment 77 Success 400 354 77 

37 22:40:41.964 Thread Group 1-44 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 64 

38 22:40:42.029 Thread Group 1-44 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

39 22:40:42.886 Thread Group 1-45 MSA CardPayment 81 Success 400 354 81 

40 22:40:42.967 Thread Group 1-45 MSA PhonePayment 80 Success 381 335 80 

41 22:40:43.048 Thread Group 1-45 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

42 22:40:43.886 Thread Group 1-46 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

43 22:40:43.967 Thread Group 1-46 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 66 

44 22:40:44.033 Thread Group 1-46 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 589 

45 22:40:44.887 Thread Group 1-47 MSA CardPayment 79 Success 400 354 67 

46 22:40:02.965 Thread Group 1-5 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 82 

47 22:40:44.967 Thread Group 1-47 MSA PhonePayment 80 Success 381 335 68 

48 22:40:45.047 Thread Group 1-47 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 68 

49 22:40:45.887 Thread Group 1-48 MSA CardPayment 80 Success 400 354 75 

50 22:40:45.967 Thread Group 1-48 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 65 

51 22:40:46.033 Thread Group 1-48 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 74 

52 22:40:46.887 Thread Group 1-49 MSA CardPayment 79 Success 400 354 64 

53 22:40:46.966 Thread Group 1-49 MSA PhonePayment 67 Success 381 335 84 

54 22:40:47.033 Thread Group 1-49 MSA ProductOrder 66 Success 356 313 69 

55 22:40:47.888 Thread Group 1-50 MSA CardPayment 79 Success 400 354 67 

56 22:40:47.968 Thread Group 1-50 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 147 

57 22:40:03.037 Thread Group 1-5 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

58 22:40:48.038 Thread Group 1-50 MSA ProductOrder 74 Warning 356 313 73 

59 22:40:48.888 Thread Group 1-51 MSA CardPayment 71 Success 400 354 71 

60 22:40:48.961 Thread Group 1-51 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 74 

61 22:40:49.036 Thread Group 1-51 MSA ProductOrder 65 Warning 356 313 157 

62 22:40:49.888 Thread Group 1-52 MSA CardPayment 88 Success 400 354 110 

63 22:40:49.977 Thread Group 1-52 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 149 

64 22:40:50.047 Thread Group 1-52 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 85 

65 22:40:50.888 Thread Group 1-53 MSA CardPayment 86 Success 400 354 158 

66 22:40:50.974 Thread Group 1-53 MSA PhonePayment 63 Success 381 335 70 

67 22:40:51.038 Thread Group 1-53 MSA ProductOrder 63 Success 356 313 102 

68 22:40:03.879 Thread Group 1-6 MSA CardPayment 85 Success 400 354 70 

69 22:40:51.887 Thread Group 1-54 MSA CardPayment 80 Success 400 354 60 

70 22:40:51.968 Thread Group 1-54 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 80 

71 22:40:52.033 Thread Group 1-54 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

72 22:40:52.887 Thread Group 1-55 MSA CardPayment 89 Success 400 354 66 

73 22:40:52.976 Thread Group 1-55 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 141 

74 22:40:53.049 Thread Group 1-55 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 73 

75 22:40:53.887 Thread Group 1-56 MSA CardPayment 93 Success 400 354 69 

76 22:40:53.981 Thread Group 1-56 MSA PhonePayment 67 Success 381 335 67 

77 22:40:54.049 Thread Group 1-56 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 91 



161 

 

78 22:40:54.888 Thread Group 1-57 MSA CardPayment 86 Success 400 354 78 

79 22:40:03.964 Thread Group 1-6 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 81 

80 22:40:54.975 Thread Group 1-57 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 69 

81 22:40:55.047 Thread Group 1-57 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

82 22:40:55.889 Thread Group 1-58 MSA CardPayment 88 Success 400 354 88 

83 22:40:55.978 Thread Group 1-58 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

84 22:40:56.049 Thread Group 1-58 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

85 22:40:56.889 Thread Group 1-59 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

86 22:40:56.969 Thread Group 1-59 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

87 22:40:57.041 Thread Group 1-59 MSA ProductOrder 65 Warning 356 313 65 

88 22:40:57.889 Thread Group 1-60 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

89 22:40:57.970 Thread Group 1-60 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

90 22:40:04.030 Thread Group 1-6 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 71 

91 22:40:58.036 Thread Group 1-60 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 149 

92 22:40:04.881 Thread Group 1-7 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

93 22:39:58.968 Thread Group 1-1 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 158 

94 22:40:04.966 Thread Group 1-7 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 70 

95 22:40:05.035 Thread Group 1-7 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 102 

96 22:40:05.881 Thread Group 1-8 MSA CardPayment 83 Success 400 354 70 

97 22:40:05.964 Thread Group 1-8 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 60 

98 22:40:06.035 Thread Group 1-8 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 80 

99 22:40:06.881 Thread Group 1-9 MSA CardPayment 83 Success 400 354 65 

100 22:40:06.964 Thread Group 1-9 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 66 

101 22:40:07.033 Thread Group 1-9 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 141 

102 22:40:07.881 Thread Group 1-10 MSA CardPayment 75 Success 400 354 73 

103 22:40:07.957 Thread Group 1-10 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 65 

104 22:39:59.043 Thread Group 1-1 MSA ProductOrder 74 Success 356 313 74 

105 22:40:08.023 Thread Group 1-10 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

106 22:40:08.881 Thread Group 1-11 MSA CardPayment 84 Warning 400 354 84 

107 22:40:08.965 Thread Group 1-11 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 69 

108 22:40:09.034 Thread Group 1-11 MSA ProductOrder 67 Warning 356 313 67 

109 22:40:09.881 Thread Group 1-12 MSA CardPayment 77 Success 400 354 76 

110 22:40:09.958 Thread Group 1-12 MSA PhonePayment 52 Success 381 335 52 

111 22:40:10.011 Thread Group 1-12 MSA ProductOrder 72 Success 356 313 72 

112 22:40:10.881 Thread Group 1-13 MSA CardPayment 92 Success 400 354 92 

113 22:40:10.973 Thread Group 1-13 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

114 22:40:11.044 Thread Group 1-13 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

115 22:39:59.880 Thread Group 1-2 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

116 22:40:11.881 Thread Group 1-14 MSA CardPayment 80 Success 400 354 80 

117 22:40:11.961 Thread Group 1-14 MSA PhonePayment 68 Warning 381 335 68 

118 22:40:12.029 Thread Group 1-14 MSA ProductOrder 64 Warning 356 313 64 

119 22:40:12.881 Thread Group 1-15 MSA CardPayment 89 Success 400 354 89 

120 22:40:12.971 Thread Group 1-15 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

121 22:40:13.042 Thread Group 1-15 MSA ProductOrder 72 Warning 356 313 72 

122 22:40:13.880 Thread Group 1-16 MSA CardPayment 84 Success 400 354 84 

123 22:40:13.964 Thread Group 1-16 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

124 22:40:14.033 Thread Group 1-16 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 64 

125 22:40:14.882 Thread Group 1-17 MSA CardPayment 73 Success 400 354 73 

126 22:39:59.967 Thread Group 1-2 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

127 22:40:14.955 Thread Group 1-17 MSA PhonePayment 66 Success 381 335 66 
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128 22:40:15.021 Thread Group 1-17 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

129 22:40:15.883 Thread Group 1-18 MSA CardPayment 78 Success 400 354 77 

130 22:40:15.961 Thread Group 1-18 MSA PhonePayment 72 Success 381 335 72 

131 22:40:16.033 Thread Group 1-18 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

132 22:40:16.883 Thread Group 1-19 MSA CardPayment 96 Success 400 354 96 

133 22:40:16.980 Thread Group 1-19 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

134 22:40:17.050 Thread Group 1-19 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

135 22:40:17.883 Thread Group 1-20 MSA CardPayment 88 Success 400 354 88 

136 22:40:17.971 Thread Group 1-20 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 70 

137 22:40:00.038 Thread Group 1-2 MSA ProductOrder 73 Success 356 313 73 

138 22:40:18.041 Thread Group 1-20 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

139 22:40:18.883 Thread Group 1-21 MSA CardPayment 81 Success 400 354 81 

140 22:40:18.964 Thread Group 1-21 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 68 

141 22:40:19.033 Thread Group 1-21 MSA ProductOrder 73 Success 356 313 73 

142 22:40:19.883 Thread Group 1-22 MSA CardPayment 87 Success 400 354 87 

143 22:40:19.971 Thread Group 1-22 MSA PhonePayment 78 Success 381 335 78 

144 22:40:20.049 Thread Group 1-22 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 77 

145 22:40:20.884 Thread Group 1-23 MSA CardPayment 83 Success 400 354 72 

146 22:40:20.968 Thread Group 1-23 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 65 

147 22:40:21.037 Thread Group 1-23 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 96 

148 22:40:00.880 Thread Group 1-3 MSA CardPayment 73 Success 400 354 70 

149 22:40:21.883 Thread Group 1-24 MSA CardPayment 84 Success 400 354 70 

150 22:40:21.968 Thread Group 1-24 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 88 

151 22:40:22.039 Thread Group 1-24 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 70 

152 22:40:22.883 Thread Group 1-25 MSA CardPayment 86 Success 400 354 73 

153 22:40:22.969 Thread Group 1-25 MSA PhonePayment 70 Success 381 335 69 

154 22:40:23.040 Thread Group 1-25 MSA ProductOrder 67 Success 356 313 67 

155 22:40:23.883 Thread Group 1-26 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

156 22:40:23.969 Thread Group 1-26 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

157 22:40:24.041 Thread Group 1-26 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 65 

158 22:40:24.884 Thread Group 1-27 MSA CardPayment 85 Success 400 354 85 

159 22:40:00.954 Thread Group 1-3 MSA PhonePayment 64 Success 381 335 64 

160 22:40:24.969 Thread Group 1-27 MSA PhonePayment 71 Success 381 335 71 

161 22:40:25.041 Thread Group 1-27 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 70 

162 22:40:25.884 Thread Group 1-28 MSA CardPayment 79 Success 400 354 79 

163 22:40:25.963 Thread Group 1-28 MSA PhonePayment 69 Success 381 335 68 

164 22:40:26.032 Thread Group 1-28 MSA ProductOrder 68 Success 356 313 68 

165 22:40:26.885 Thread Group 1-29 MSA CardPayment 83 Success 400 354 244 

166 22:40:26.968 Thread Group 1-29 MSA PhonePayment 63 Success 381 335 70 

167 22:40:27.032 Thread Group 1-29 MSA ProductOrder 69 Success 356 313 69 

168 22:40:27.885 Thread Group 1-30 MSA CardPayment 79 Success 400 354 180 

169 22:40:27.965 Thread Group 1-30 MSA PhonePayment 68 Success 381 335 407 

170 22:40:01.020 Thread Group 1-3 MSA ProductOrder 63 Success 356 313 72 

171 22:40:28.033 Thread Group 1-30 MSA ProductOrder 65 Success 356 313 69 

172 22:40:28.885 Thread Group 1-31 MSA CardPayment 77 Success 400 354 86 

173 22:40:28.962 Thread Group 1-31 MSA PhonePayment 65 Success 381 335 406 

174 22:40:29.027 Thread Group 1-31 MSA ProductOrder 64 Success 356 313 67 

175 22:40:29.885 Thread Group 1-32 MSA CardPayment 83 Success 400 354 83 

176 22:40:29.969 Thread Group 1-32 MSA PhonePayment 74 Success 381 335 72 

177 22:40:30.044 Thread Group 1-32 MSA ProductOrder 71 Success 356 313 70 
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178 22:40:30.885 Thread Group 1-33 MSA CardPayment 90 Success 400 354 85 

179 22:40:30.976 Thread Group 1-33 MSA PhonePayment 68 Warning 381 335 77 

180 22:40:31.045 Thread Group 1-33 MSA ProductOrder 70 Success 356 313 69 

 


