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Περίληψη

Η  ανάπτυξη  της  εν  λόγω  διπλωματικής  εργασίας  διερευνά  την  σχεδίαση

διαπλατφορμικών  εφαρμογών  για  φορητές  συσκευές,  μελετώντας  παράλληλα  το

αρχιτεκτονικό πρότυπο των μικροϋπηρεσιών. Ως σύνολο οι δύο παραπάνω τεχνοτροπίες

προσφέρουν  προγραμματιστική  ευελιξία  μελετώντας  τα  θετικά  και  τα  αρνητικά  τους

έναντι σε υλοποίηση μονολιθικών συστημάτων και εφαρμογών κατά πλατφόρμα.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα παρουσιαστεί το εύρος των τεχνολογιών

όπου χρησιμοποιήθηκαν τόσο από την σκοπιά της εφαρμογής-πελάτη όσο και από την

εφαρμογή της απομακρυσμένη υπηρεσίας νέφους.

Τέλος θα δοθούν παραδείγματα χρήσης της  υλοποιημένης πιλοτική εφαρμογή

και θα αξιολογηθεί η συντηρησιμότητα ενός τέτοιου συστήματος έναντι των συμβατικών

μοντέλων.

Λέξεις Κλειδιά: cross-platform mobile application,  micro-services, restful api,

cloud computing
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Abstract

The development  of this  diploma thesis  explores  the  design of  cross-platform

applications  for  mobile  devices,  while  studying  the  architectural  pattern  of  micro-

services.  As  a  whole,  the  two  above-mentioned  methodologies  offer  programming

flexibility and will presented their positive and negative points versus the implementation

of monolithic systems and native platform applications.

To achieve this goal, the breadth of the technologies used by both the customer's

parts and the remote cloud service application will be presented.

Finally, use-case examples of the implemented pilot application will be given and

will evaluate the consistency of such methodologies against conventional models.

Keywords: cross-platform mobile application,  micro-services, restful api, cloud

computing
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 1 Εισαγωγή

 1.1  Πρόβλημα – Σημαντικότητα του θέματος

Το πρόβλημα που πραγματεύεται η διπλωματική αυτή εργασία είναι η υλοποίηση

μιας  υπηρεσίας  νέφους  με  σκοπό  την  μελέτη  του  αρχιτεκτονικού  προτύπου  των

μικροϋπηρεσιών  και  χρήση  αυτού  σε  συνδυασμό  με  διαπλατφορμικές  τεχνολογίες

κινητών συσκευών και την παρουσίαση πλεονεκτημάτων και περιορισμών αυτών έναντι

στην  μονολιθική σχεδίασης και εφαρμογών κατά πλατφόρμα.

 1.2  Σκοπός – Στόχοι

Ως  σκοπός  της  συγκεκριμένης  εργασίας,  ορίζεται  η  ανάλυση,  σχεδίαση  και

υλοποίηση  μιας  διαπλατφορμικής  (cross-platform)  εφαρμογής  για  φορητές

υπολογιστικές  συσκευές  συνοδευόμενη  από  την  υλοποίηση  μιας  απομακρυσμένης

υπηρεσίας  νέφους  (RESTful  API)  χρησιμοποιώντας  το  αρχιτεκτονικό  πρότυπο  των

μικροϋπηρεσιών  (microservices)  από όπου  θα  συλλέγει,  αναλύει  και  θα  παρουσιάζει

πληροφορίες.  Απώτερος  σκοπός  είναι  η  παρουσίαση  των  πλεονεκτημάτων  και

περιορισμών  έναντι  τόσο  των  μονολιθικών  εφαρμογών  όσο  και  στην  ανάπτυξη

εφαρμογών  κατά  πλατφόρμα  (native  applications)  καθώς  και  η  μελέτη  της

συντηρησιμότητας τέτοιων συστημάτων.

Στο  πλαίσιο  της  εργασίας  πραγματοποιήθηκε  βιβλιογραφική  αλλά  και

πειραματική  μελέτη  των  τεχνολογιών  που  θα  αξιοποιήθηκαν  με  έμφαση  σε  καλές

πρακτικές σχεδίασης υπηρεσιών ιστού. Παράλληλα μελετήθηκαν οι μικροϋπηρεσίες οι

οποίες  ως  αρχιτεκτονική  προσέγγιση  δίνουν  τη  δυνατότητα  μείωσης  της  σύζευξης

μεταξύ συστατικών λογισμικού και αύξησης της συνεκτικότητας τους και επιτρέπουν

την  διαρκή  εγκατάσταση  συστημάτων  (continuously deployed systems)  μειώνοντας

δραστικά  τον  χρόνο  ανάπτυξης.  Με  την  υλοποίηση  της  εξεταζόμενης  εφαρμογής

καταγράφηκαν οι διαφοροποιήσεις από ένα συμβατικό τρόπο ανάπτυξης λογισμικού ενώ

έγινε μια ποσοτική καταγραφή τόσο της αιτούμενης προσπάθειας όσο και μετρικών που

θα αξιολόγησαν την εξέλιξη του συστήματος.
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Τέλος παρουσιάζεται η πιλοτική εκτέλεση της εφαρμογής με σκοπό τη συλλογή

νέων  λειτουργικών  απαιτήσεων  προς  έλεγχο  της  δυνατότητας  συντήρησης  στο

συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό πρότυπο λογισμικού.

 1.3  Συνεισφορά

Η  συνεισφορά  της  εργασίας  αυτής  έγκειται  στην  αποτίμηση  της  διαδικασίας

υλοποίησης  ενός  κατανεμημένου  συστήματος  μικροϋπηρεσιών  με  κύρια  χρήση  της

γλώσσας  Java  και  του  Spring  framework  ενώ  παράλληλα  την  δημιουργία

διαπλατφορμικών εφαρμογών κινητών συσκευών με χρήση του Ionic 2 framework. Η

διαδικασία αυτή περιέχει:

 Την υλοποίηση της κάθε μικροϋπηρεσίας ξεχωριστά αλλά και την ταυτόχρονη

σύσταση τους ως ένα ενιαίο σύστημα.

 Την  εγκατάσταση  υποστηρικτικών  υπηρεσιών  και  την  απαραίτητη

παρακολούθηση (monitoring)  της  υγείας  του  συστήματος  μέσω της  τριπλέτας

λογισμικού ELK (Εlastic, Logstash, Kibana)

 Την υλοποίηση μηχανισμού ώστε να είναι δυνατή η διαρκής εγκατάσταση των

υπηρεσιών μεμονωμένα και ως σύνολο μέσω συστημάτων  CI/CD (continuous

integration / continuous deployment) με την βοήθεια containerization κάνοντας

χρήση του λογισμικού docker.

 Την υλοποίηση μια εφαρμογής πελάτη (mobile client) με τρόπο ώστε ο κώδικας

να  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  πολλαπλές  πλατφόρμες  χωρίς  να  υπάρχει  η

ανάγκη δημιουργίας μεμονωμένης εφαρμογής ανά πλατφόρμα.

Με βάση τα παραπάνω, η εν λόγω διπλωματική εργασία έχει ως στόχο να αποτελέσει

σημείο  μελέτης  για  πιθανόν  μελλοντικές  υλοποιήσεις  συστημάτων  όπου  θα

απευθύνονται στην αγορά  με σκοπό την δημιουργία προϊόντων παρέχοντας όσο δυνατόν

μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με την συντηρησιμότητα ως προς τον χρόνο υλοποίησης. 
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 1.4  Διάρθρωση της μελέτης

Η  διάρθρωση  της  μελέτης  παρουσιάζεται  με  τον  εξής  τρόπο  έτσι  ώστε  στο

Κεφάλαιο  2  αναλύεται  το  προγραμματιστικό  πρότυπο  των  μικροϋπηρεσιών,  τα

προβλήματα τα οποία θεραπεύει αλλά καθώς και οι καλές προγραμματιστικές πρακτικές

που πρέπει να ακολουθηθούν για να λυθούν ή να διαχειριστούν τα ενδεχόμενα ζητήματα

που  θα  προκύψουν  από  την  χρήση  τους.  Επιπρόσθετα  στο  κεφάλαιο  αυτό  θα

παρουσιαστούν  τα  συστήματα  cross-platform  κινητών  συσκευών,  τα  θετικά  τους

στοιχεία αλλά και τα προβλήματα που προκύπτουν από την χρήση τους. Στο κεφάλαιο 3

θα παρουσιαστούν οι  συγκεκριμένες  τεχνολογίες  που χρησιμοποιήθηκαν και  ο  λόγος

επιλογής τους έναντι άλλων τεχνολογιών που υπάρχουν αυτή την στιγμή στην αγορά.

Επιπρόσθετα στο κεφάλαιο 4 θα παρουσιαστεί η ανάλυση και η σχεδίαση που έγινε σε

αυτά  τα  δύο  συστήματα  τόσο  της  απομακρυσμένης  υπηρεσίας  νέφους,  όσο  και  την

εφαρμογής  κινητής  συσκευής.  Τέλος  στο  τελευταίο  κεφάλαιο  γίνεται  η  σύνοψη των

συμπερασμάτων από αυτήν την έρευνα καθώς και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις

αυτής.
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 2 Cross-platform τεχνολογίες κινητών συσκευών

 2.1  Εισαγωγή

Καθώς η χρήση έξυπνων κινητών τηλεφώνων αυξάνεται ραγδαία η ανάγκη για

δημιουργία mobile εφαρμογών ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο ευέλικτες όσον αναφορά

την διαφορετικότητα των λειτουργικών συστημάτων όπου υπάρχουν στην αγορά είναι

απαραίτητα.  Μέχρι  και  σήμερα  (2017)  το  λειτουργικό  Android  είναι  κυρίαρχο  στην

αγορά [1] με μερίδιο 64.76% ενώ ακολουθεί  το iOS με 32.93%. Ακολουθούν έπειτα

διάφοροι  ανταγωνιστές  όπως  Windows  Phone  με  μικρότερα  ποσοστά.  Αυτή  η

ποικιλομορφία της αγοράς δημιουργεί  προβλήματα και ανάγκες καθώς τεθεί  διάφορα

ζητήματα  όπως  συντηρισιμότητας,  αύξησης  κόστους,  υψηλότερης  τεχνογνωσίας  και

ανάγκη περισσότερου επαρκώς καταρτισμένου προσωπικού από τις εταιρίες παραγωγής

προϊόντων λογισμικού που θέλουν να προωθήσουν τις εφαρμογές τους σε όλο το εύρος

χρηστών κινητών τηλεφώνων στοχεύοντας σε όσον δυνατών περισσότερες πλατφόρμες.

Λόγω  των  ζητημάτων  που  δημιουργήθηκαν  παραπάνω  δημιουργήθηκαν  λύσεις  και

εργαλεία ώστε να είναι η δυνατή υλοποίηση εφαρμογών με κοινό τρόπο για πολλαπλές

πλατφόρμες και χωρίζονται σε επιμέρους κατηγορίες όπως θα αναλυθούν στην συνέχεια.

 2.2  Τύποι cross-platform τεχνολογιών

Οι κύριοι τύποι όπου χωρίζονται οι cross-platform τεχνολογίες είναι τρεις όπου

συγκαταλέγονται στις ιστού, υβριδικές και cross-compiled.

 2.2.1 Ιστού

Ο  τύπος  αυτός  αναφέρεται  σε  εφαρμογές  ιστού  όπου  λειτουργούν  μέσω

διαφόρων browser  χρησιμοποιώντας  τεχνολογίες  διαδικτύου  όπως  HTML5,  CSS και

Javascript. Η επικοινωνία με τα υποσυστήματα της κινητής συσκευής είναι περιορισμένη

[3]  και  η  χρήση  τους  γίνεται  κυρίως  μέσω  Web  APIs  [2]  όπως  Geolocation,

Navigator.vibrate κτλ.
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 2.2.2 Υβριδικές (Hybrid)

Ο υβριδικός τύπος αποτελεί μια μέση δίοδο ανάμεσα στις τεχνολογίες ιστού και

στις native εφαρμογές συνδυάζοντας  τα χαρακτηριστικά μιας web εφαρμογής (HTML5,

CSS, Javascript)  όπου βρίσκονται  ενσωματωμένα μέσα σε ένα πακέτο εγκατάστασης

κάθε πλατφόρμας πχ. ( apk - Android, ipa -  iOS κτλ). Μέσα από αυτό γίνεται εκκίνηση

της  web  εφαρμογής  μέσα  από  ένα  native  WebView  (ενσωματωμένος  browser  της

συσκευής)  δίνοντας  την  δυνατότητα  της  κλήσης  ορισμένων  native  apis  της  κινητής

συσκευής  επιτρέποντας  στον  προγραμματιστή  να  έχει  πρόσβαση  σε  περισσοτέρων

χαρακτηριστικών όπως για παράδειγμα ο αισθητήρας δαχτυλικού  αποτυπώματος,

Κυριότερη λύση ακολουθώντας  το παραπάνω μοντέλο είναι  το Cordova όπου

δημιουργήθηκε αρχικά από την Nitobi και έπειτα εξαγοράστηκε από την Adobe.

Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική εφαρμογής με χρήση Cordova [1]
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Έχοντας σαν βάση αυτό έπειτα δημιουργήθηκε μια πληθώρα από υβριδικά 

frameworks που έχουν σαν βάση την τεχνολογία Cordova ενώ παρουσιάζοντας διαφορές

ως προς τις βιβλιοθήκες Javascript που χρησιμοποιούν για την υλοποίησης του κώδικα 

web όπως ΑngularJS, jQuery κ.α. Κάποια από αυτά είναι το Ionic Framework, KendoUI 

και Sencha Touch.

 2.2.3 Javascript-Native

Η κατηγορία αυτή έχει ομοιότητες με την προηγούμενη καθώς χρησιμοποιεί κατά

κύριο λόγο την γλώσσα Javascript για την συγγραφή του κώδικα της εφαρμογής αλλά

δεν γίνεται χρήση WebView για την προβολή του γραφικού περιβάλλοντος στον χρήστη.

Αντίθετα χρησιμοποιεί μια ενδιάμεση γέφυρα όπου καλούνται τα γραφικά στοιχεία της

πλατφόρμας  (Platform  UI  Components).   Τέτοιες  λύσεις  είναι  το  ReactNative  και

NativeScript  όπου  εσωτερικά  χρησιμοποιούν  τα  Javascript  frameworks  ReactJS  και

Angular αντίστοιχα.

Εικόνα 2: Αρχιτεκτονική εφαρμογής React Native [2]
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 2.2.4 Cross-compiled

Στην  κατηγορία  αυτού  του  είδους  συγκαταλέγονται  οι  εφαρμογές  όπου  η

συγγραφή τους γίνεται αρχικά σε μία μόνο γλώσσα και έπειτα κατά την διάρκεια της

μεταγλώττισης ο κώδικας αυτός μεταφράζεται σε αντίστοιχο κώδικα κάθε πλατφόρμας.

Σε αντίθεση με τις υβριδικές προσεγγίσεις το τελικό προϊόν τρέχει native κώδικα πάνω

στην κινητή συσκευή και όχι μέσω ενδιάμεσων στρωμάτων συμβατότητας (compatibility

layers).  Σε  αυτήν την κατηγορία συγκαταλέγονται  τα Xamarin (σε γλώσσα C#) και

RubyMotion (σε γλώσσα Ruby).

 2.2.5 Σύγκριση προσεγγίσεων

Συνοψίζοντας  τα στοιχεία  όπου αναφερθήκαμε προηγουμένως  σχετικά  με  την

απόδοση,  ευκολία  διανομής,  κόστος  και  επαναχρησιμοποίηση  κώδικα  παρατίθεται

παρακάτω ο συγκριτικός  πίνακας των τύπων τεχνολογιών διακρίνοντας τους σε επτά

άξονες.  

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα μας μπορούμε να βγάλουμε το  συμπέρασμα

πως η επιλογή της κάθε τεχνολογίας έχει άμεσο αντίκτυπο στον τύπο εφαρμογής που

έχουμε σκοπό να υλοποιήσουμε. Για παράδειγμα μια εφαρμογή όπου απαιτεί  μεγάλη

υπολογιστική ισχύ από την συσκευή χρησιμοποιώντας εκτεταμένα πχ. 3D Rendering θα

είχε  αρκετά  χαμηλές  επιδόσεις  για  μια  hybrid  λύση  ενώ  η  cross-compiled  να  μην

επαρκούσε  πλήρως  από  άποψη  κοινών  βιβλιοθηκών  κάνοντας  την  κώδικα  κατά

πλατφόρμα (native) πολλές φορές ίσως και μονόδρομο. Από την άλλη για μια εφαρμογή

όπου  κατά  βάση  λαμβάνει  και  εμφανίζει  δεδομένα  χωρίς  να  χρειάζεται  μεγάλος

υπολογιστικός  φόρτος  στη  συσκευή  οποιαδήποτε  από  τις  λύσεις  Hybrid,

Javascript/Native  ή cross-compiled  θα  επαρκούσε  έχοντας  η κάθε  μια  τα  θετικά  και

αρνητικά της. Οι δύο τελευταίες εμφανίζονται ισχυρότερες σε επιδόσεις λόγο της χρήσης

εμφάνισης γραφικών στοιχείων από το ίδιο το λειτουργικό της συσκευής (Νative UI)

αλλά με το κόστος της μειωμένης επαναχρησιμοποίησης κώδικα ανά πλατφόρμα. Τέλος

η web εφαρμογές ή αλλιώς PWA (Progressive web applications) τείνουν να εξελιχθούν

πολύ περισσότερο μελλοντικά και ίσως να ανατρέψουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα για

τις εφαρμογές κινητών συσκευών. Ένα σημαντικό παράδειγμα τέτοιου είδους έχει ήδη
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δημιουργηθεί από το Twitter με την εφαρμογή Twitter Lite [44] όπου είναι μια PWA,

ενώ  η  Google  παράλληλα  σχεδιάζει  να  χρησιμοποιήσει  την  τεχνολογία  αυτή  στο

φυλλομετρητη  Google  Chrome  για  την  δημιουργία  πρόσθετων  [43],  πράγμα  που

σηματοδοτεί πως οι μεγάλες εταιρίες στον χώρο έχουν ήδη αρχίζει να επενδύουν πάνω

σε αυτή.

Web Hybrid Javascript–Native Cross-compiled Native

Επαναχρ/μότητα
κώδικα

+++ +++ ++ +++ +

Επιδόσεις + ++ +++ +++ +++

Διανομή + +++ +++ +++ +++

Κόστος + + + ++ +++

Συνέπεια UI + ++ +++ +++ +++

Πρόσβαση
συσκευής

+ ++ ++ +++ +++

Ευελιξία
Αναβάθμισης

+++ +++ +++ + +

Γλώσσες 
προγρ/τισμού

HTML,
CSS,

JS

HTML,
CSS,

JS
Javascript

C#,
Ruby

Objective-
C/Swift,

Java

Frameworks - Phonegap,
Ionic

ReactNative,
NativeScript

Xamarin,
Rubymotion

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας cross-platform τεχνολογιών
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 3 Μικροϋπηρεσίες ως αρχιτεκτονικό πρότυπο

 3.1  Εισαγωγή

Όπως ορίζεται κατά τον Fowler [4] οι μικροϋπηρεσίες αναφέρονται ως ένα τρόπο

σχεδιασμού  προϊόντων  λογισμικού  αποτελούμενο  από  ομάδες  αυτόνομων  υπηρεσιών

όπου  μεταξύ  τους  διέπονται  κοινά  χαρακτηριστικά  όπως  αυτοματοποιημένη

εγκατάσταση, η αποκεντρωμένη γλώσσα και πηγή δεδομένων. Υπάρχουν περιπτώσεις

όπου το μέγεθος του συνολικού κώδικα μιας εφαρμογής (codebase) γίνεται τόσο μεγάλο

όπου δεν είναι  εύκολα κατανοητό το που και  πως πρέπει  να γίνει  μια συγκεκριμένη

αλλαγή. Οι μικροϋπηρεσίες ακολουθούν τον ορισμό που έχει θέσει ο Robert Martin για

την αρχή της μεμονωμένης αρμοδιότητας (single responsibility principle) αναφέροντας

συγκεκριμένα ”Συγκεντρώστε αυτά τα πράγματα που αλλάζουν για το τον ίδιο λόγο, και

να  διαχωρίστε  αυτά  που  αλλάζουν  για  διάφορους  λόγους.“.  Ο  ορισμός  αυτός

ακολουθείται σε επίπεδο υπηρεσιών, όπου η καθεμιά τους πρέπει να είναι αρμόδια για

μία συγκεκριμένη χρησιμότητα/δραστηριότητα.

Στην συνέχεια θα αναφερθούν σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια οι αρχές που ορίζουν

τις  μικροϋπηρεσίες,  τα χαρακτηριστικά  τους  καθώς  και  τα όποια πλεονεκτήματα  και

μειονεκτήματα συνεπάγει η χρήση τους.

 3.2  Αρχές των μικροϋπηρεσιών

Αρχικά από τον Sam Newman [34] περιγράφηκαν μια σειρά από σημεία τα οποία

θεωρήθηκαν ως βασικοί πυλώνες του προτύπου των μικροϋπηρεσιών,  αναλύοντας τα

στην συνέχεια.

1. Μοντελοποίηση  με  βάση  του  επαγγελματικού  τομέα.  Ακολουθώντας  το

μοντέλο του επαγγελματικού τομέα δημιουργούνται σταθερά θεμέλια καθώς η

κάθε λειτουργικότητα ή το σύνολο μιας λειτουργικής  οντότητας στο σύστημα

χωρίζεται σε ξεχωριστές υπηρεσίας που εξυπηρετούν τον κάθε σκοπό.  

2. Δημιουργία  κουλτούρας  αυτοματισμού.  Με την χρήση των μικροϋπηρεσιών

είναι  επόμενο πως δημιουργούνται  περισσότερα κινητά σημεία και συνδετικοί

κρίκοι ανάμεσα τους, ως συνέπεια την ύπαρξη μεγάλου όγκου πολυπλοκότητας
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στο σύστημα. Η δημιουργία αυτοματισμών έχει πολύ μεγάλη σημασία για την

υποστήριξη του συστήματος καθώς και της συντήρησης του.

3. Απόκρυψη λεπτομερειών υλοποίησής.  Πρέπει οι υπηρεσίες να γνωρίζουν όσο

τον δυνατόν λιγότερα για της λεπτομέρειες υλοποίησής των άλλων υπηρεσιών

(πχ. Βάση δεδομένων, συγκεκριμένες τεχνολογίες) με σκοπό την αποφυγή της

υψηλής σύζευξης. Για παράδειγμα οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να επικοινωνούν

απευθείας με την βάση δεδομένων μιας άλλης υπηρεσίας. Πρέπει να αγνοούν την

ύπαρξη  της,  ενώ  ιδανικά  θα  πρέπει  να  γίνεται  χρήση  μιας  τεχνολογικά

αγνωστικιστικής διεπαφής (API) όπου θα είναι ανεξάρτητη κάθε τεχνολογίας.

4. Αποκέντρωση (Decentralization). Αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό των

μικροϋπηρεσιών για την δημιουργία αυτόνομων υπηρεσιών.

5. Ανεξάρτητη εγκατάσταση  (Independently Deployable).  Κάθε υπηρεσία όντας

αυτόνομη θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα σύστημα ανεξάρτητα από

τις άλλες υπηρεσίες.

6. Απομόνωση αποτυχιών. Λόγω του γεγονότος ότι ένα σύστημα αποτελείται από

πολλές υπηρεσίες συνδεδεμένες μεταξύ τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι η

αποτυχία μιας από αυτές μπορεί να πυροδοτήσει προβλήματα σε ολόκληρο στο

σύστημα.  Για  τον  λόγο  αυτό  οι  αποτυχίες  θα  πρέπει  να  προβλεφθούν,

προληφθούν και να απομονωθούν όσο τον δυνατόν περισσότερο.

7. Υψηλή παρατηρησιμότητα (Highly observable). Σε αντίθεση με ένα μονολιθικό

σύστημα όπου είναι απλό να ελέγχεται η κατάσταση του, δεν ισχύει το ίδιο και σε

ένα αντίστοιχο σύστημα μικροϋπηρεσιών με δεκάδες ή εκατοντάδες υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος ανάμεσα στα κινητά σημεία του

συστήματος  για  την  διάγνωση  της  κατάστασης  του.  Ένα  παράδειγμα  είναι  η

χρήση μηχανισμών ενοποίησης και λήψης αρχείων καταγραφής.
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Εικόνα 3: Αρχές μικροϋπηρεσιών [6]

 3.3  Πλεονεκτήματα

Η  χρήση  μικροϋπηρεσιών  προσφέρει  ορισμένα  πλεονεκτήματα  έναντι  μιας

μονολιθικής  λύσης  για  ένα  προϊόν  λογισμικού  όπου  ορίζονται  τα  παρακάτω βασικά

σημεία [5].

Ισχυρά όρια αρμοδιοτήτων μονάδας  (strong module boundaries). Χωρίζοντας

τις υπηρεσίες σε μικρότερες μονάδες (modules) εισάγονται καλύτερα και  τα όρια  της

κάθε μιας στα οποία έχει σύνολο καθορισμένων αρμοδιοτήτων χωρίς να περιπλέκεται η

μια στα όρια της άλλης.

Ανεξάρτητη εγκατάσταση (independent deployment). Οι μικροϋπηρεσίες είναι

σχεδιασμένες ώστε να είναι αυτόνομες, έχοντας ως συνέπεια να υπάρχει η δυνατότητα

ανάπτυξης  τους  ξεχωριστά  χωρίς  να  επηρεάζει  η  μία  την  άλλη.  Στον  αντίποδα  μια

μονολιθική  εφαρμογή  έχει  μεγαλύτερες  πιθανότητες  εάν  σε  μια  εγκατάσταση

(deployment)  υπάρξει  μια  αστοχία  (failure)  τότε  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  την

κατάρρευση  ολόκληρης  της  εφαρμογής  και  όχι  μιας  μεμονωμένης  υπηρεσίας.  Το
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πλεονέκτημα  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι  πως  η  εφαρμογή  θα  συνεχίσει  να  είναι

λειτουργική  αλλά  με  περιορισμένες  κάποιες  δυνατότητες  λόγω  της  αποτυχίας  των

υπηρεσιών αυτών όπου μπορούν να προσωρινά με εφεδρικές (fallback)  μεθόδους πχ.

ανακατευθύνοντας τα αιτήματα σε άλλες υπηρεσίες. Παρέχεται σε γενικά πλαίσια μια

ευελιξία που ενισχύει την πρακτική της συνεχούς εγκατάστασης (continuous delivery)

καθώς αυξάνει περισσότερο τους κύκλους ανάπτυξης, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν

μπορεί να εφαρμοσθεί ως ένα βαθμό και σε μονολιθικές λύσεις. 

Πολυμορφία  τεχνολογιών (technology  diversity).  Εισάγεται  η  έννοια  της

πολυμορφίας τεχνολογιών που δεν είναι εφικτή χωρίς την χρήση μικροϋπηρεσιών. Όπως

αναφέρθηκε  και  προηγουμένως  οι  υπηρεσίες  είναι  απομονωνόμενα   και  αυτόνομα

υποσυστήματα  ενός  μεγαλύτερου  συνόλου,  ενισχύοντας  το  γεγονός  ότι  πρέπει  να

επιλεχθεί το κατάλληλο εργαλείο για μια συγκεκριμένη εργασία (Folwer 2015),  χωρίς

να  υπάρχει  οποιοδήποτε  εμπόδιο  ώστε  να  γίνει  χρήση  της  όποιας  γλώσσας

προγραμματισμού ή βάση δεδομένων χρειάζεται χωρίς να υπάρχει περιορισμός από την

υπάρχουσα τεχνολογία. 
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Εικόνα 4: Πολυμορφία τεχνολογιών 

Με την χρήση των μικροϋπηρεσιών έναντι μιας μονολιθικής λύσης υπάρχουν τα

εξής πλεονεκτήματα [11]:

1) Το codebase κάθε υπηρεσίας είναι μικρότερο, ευκολότερα κατανοήσιμο και

διαχειρίσιμο.

2) Ευκολότερη  επεκτασιμότητα  (scalability)  με  την  δημιουργία  πολλαπλών

instances  ορισμένων  εκ  των  υπηρεσιών  και  όχι  κατά  ανάγκη  ολόκληρης  της

εφαρμογής.

3) Κάθε  υπηρεσία  ως  μεμονωμένο  σύστημα  μπορεί  να  είναι  υλοποιημένο  από

διαφορετικές  τεχνολογίες  και  γλώσσες  προγραμματισμού  σε  σχέση  με  τις

υπόλοιπες (Polyglot) κάτι που δεν υφίσταται σε μια μονολιθική εφαρμογή.

4) Αυτόνομη υλοποίηση (development)  και  εγκατάσταση (deployment)  από κάθε

προγραμματιστική ομάδα ξεχωριστά.
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 3.4  Περιορισμοί

Πέρα  από  τα  οφέλη  του  προτύπου  αυτού  δεν  παύουν  να  υπάρχουν  και  τα

αντίστοιχα μειονεκτήματα που απορρέουν από την χρήση του. 

Πολυπλοκότητα (Complexity).  Οι  μικροϋπηρεσίες  όντας  ένα  κατανεμημένο

σύστημα φέρει άμεσα και ένα αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας. Σε ένα σύστημα όπως

το παραπάνω ο αριθμός των κλήσεων ανάμεσα στα υποσυστήματα αυξάνεται  και  σε

συνδυασμό με την πιθανής καθυστέρησης του δικτύου (latency) έχει ως αποτέλεσμα να

υπάρχει μείωση της απόδοσης (performance). 

Πιθανής  συνέπεια  δεδομένων (Eventual  Consistency).  Ένα  στοιχείο  που  θα

πρέπει  να  ληφθεί  υπόψιν είναι  το  γεγονός  ότι  σπάζοντας  τις  υπηρεσίες  σε κομμάτια

έχοντας η κάθε μια την δική της προσωπική βάση δεδομένων αυτομάτως μας φέρνει

στην κατάσταση της “Πιθανής συνέπειας δεδομένων”.  Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό

και ως το θεώρημα CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance) αναφέροντας τις

σχέσεις  μεταξύ  συνέπειας  δεδομένων,  διαθεσιμότητας  και  ανοχή  κατάτμησης.  Το

θεώρημα αναφέρει πως μόνο δύο από τα τρία αυτά στοιχεία είναι δυνατό να επιτευχθούν

σε μια δεδομένη στιγμή.

Ένα απλό παράδειγμα που αντικατοπτρίζει  μια τέτοια κατάσταση είναι η εξής:

έστω πελάτης Χ εκτελεί ενέργεια για πληρωμή σε ένα σύστημα στέλνοντας τα στοιχεία

πληρωμής.  Ο  πελάτης  δεν  ενημερώνεται  άμεσα  για  την  κατάσταση  της  καθώς  η

υπηρεσία Α δέχεται τα στοιχεία και επικοινωνεί με την υπηρεσία Β για την επιβεβαίωση

της πληρωμής ελέγχοντας  το διαθέσιμο υπόλοιπο του πελάτη.  Έπειτα  η υπηρεσία Α

ενημερώνει  τον  πελάτη  για  το  αποτέλεσμα  τις  διαδικασίας.  Με  αυτό  τον  τρόπο  τα

δεδομένα  από  την  αρχική  χρονική  στιγμή  μέχρι  το  τέλος  της  διαδικασίας  δεν  είχαν

συνέπεια σε όλο το εύρος της εφαρμογής αλλά το σύστημα μας εγγυάται ότι σε κάποια

χρονική στιγμή στο μέλλον θα υπάρξει.

 3.5  Πρότυπα σχεδίασης

Οι  μικροϋπηρεσίες  είναι  ένα  από  τα  δημοφιλέστερα  αρχιτεκτονικά  πρότυπα

καθώς  ολοένα  υιοθετείται  από  επιχειρήσεις  και  οργανισμούς  που  παρουσιάζουν

προβλήματα επέκτασης (scaling). Με ευρεία αυτή επέκταση τους δημιούργησε με σειρά

από προγραμματιστικά πρότυπα όπου επιλύουν με όσο δυνατόν πιο βέλτιστο τρόπο την
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πολυπλοκότητα που φέρουν. Παρακάτω θα παρατεθούν μερικά από τα πιο βασικά από

αυτά τα οποία έγινε και χρήση τους στην πιλοτική εφαρμογή που αναπτύχθηκε. 

 3.5.1 Εξωτερικευμένη πηγή ρυθμίσεων (Externalized configuration)

Αυτό  το  πρότυπο  σχεδίασης  εξωτερικεύει  την  πηγή  των  ρυθμίσεων

(configuration) μιας υπηρεσίας (πχ. κωδικοί σύνδεσης στην βάση δεδομένων) με τρόπο

ώστε  να  γίνεται  αίτημα  και  ανάγνωση αυτών  των πληροφοριών  μια  φορά κατά την

εκκίνηση  της  από  μια  άλλη  εξωτερική  πηγή  ή  υπηρεσία.  Με  αυτό  τον  τρόπο

πετυχαίνουμε  την  δημιουργία  διάφορων  περιβαλλόντων  χρήσης  (production,  test,

development) χωρίς να είναι αναγκαία η δημιουργία του εκτελέσιμου αρχείου εκ νέου με

τις καινούργιες ρυθμίσεις [14]. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν υπάρχει ένα

μεγάλο  πλήθος  υπηρεσιών  όπου  η  ανακατασκευή   (recompile)  τους  και

επανεγκατάσταση τους (re-deployment) θα ήταν αρκετά χρονοβόρα, ενώ στην παρούσα

περίπτωση χρειάζεται  μόνο η επανεκκίνηση τους.  Συγκεκριμένα στην περίπτωση του

Spring Cloud Config όπου εφαρμόζει το πρότυπο αυτό η ανανέωση των πληροφοριών

αυτών μπορεί να γίνει και με μια απλή κλήση ενός rest endpoint. [15]

 3.5.2 Κανάλι μηνυμάτων (Message bus /Messaging)

Χρησιμοποιείται  για  την  ασύγχρονη  ενδοεπικοινωνία  μεταξύ  των  υπηρεσιών

μειώνοντας την σύζευξη μεταξύ τους. Η επικοινωνία γίνεται μέσω ουρών (queues) και

ανταλλαγών (exchanges) όπου προσφέρει εγγύηση ότι το μήνυμα θα παραδοθει ακόμα

και  εάν  αποτύχει  στην πρώτη μετάδοση [16].  Υπάρχει  δυνατότητα αποθήκευσης και

επανεκπομπής  των  μηνυμάτων  κάτι  που  δεν  είναι  δυνατό  στην  περίπτωση  της

επικοινωνίας  μέσω  REST.  Παραδείγματα  εφαρμογών  που  υλοποιούν  το  παραπάνω

πρωτόκολλο είναι το RabbitMQ και Apache Kafka. 
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@Bean
    public RouteBuilder routeBuilder(){
final JacksonDataFormat dataFormat = new JacksonDataFormat(User.class);
        return new RouteBuilder() {
            @Override
            public void configure() throws Exception {
                onException(Exception.class)
                        .maximumRedeliveries(5)
                        .redeliveryDelay(3000)
                        .useExponentialBackOff()
                        .logRetryStackTrace(true)
                        .logStackTrace(true)
                        .logHandled(true)
                        .retryAttemptedLogLevel(LoggingLevel.WARN)
                        .retriesExhaustedLogLevel(LoggingLevel.ERROR);
                from(endpointProperties.getUserAuthUri())
                        .filter(body().isNotNull())
                        .log("Data received for unmarshalling:${body}")
                        .unmarshal(dataFormat)
                        .choice()
                        .when(body().isInstanceOf(User.class))
                            .log("Data successfully unmarshaled to 
object")
                            .bean(UserServiceImpl.class, "create")
                            .log("Data sent to UserServiceImpl@create")
                        .end()
                 .log("Data operation completed");
            }
        };
    }

Πίνακας 2: Παράδειγμα υλοποίησης message queue σε γλώσσα Java (Spring) με χρήση

Apache Camel

Στο παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε τον ορισμό μιας ουράς μηνυμάτων   και τις

παραμέτρους που μπορούμε να θέσουμε. Για παράδειγμα βασικές παραμέτρους όπως η

διεύθυνση εισόδου της ουράς (παράμετρος from) αλλά και άλλες πιο σύνθετες όπως τον

μέγιστο  αριθμό  επαναλήψεων  (maximumRedeliveries)  και  τον  ορισμό  της  πολιτικής

επαναποστολής μηνυμάτων (useExmponentialBackOff) αυξάνοντας εκθετικά τον χρόνο

ανάμεσα στις προσπάθειες αποστολής.

 3.5.3 Πύλη Αpi (Api gateway)

Ενοποιεί τα APIs των διαφόρων υπηρεσιών κάτω από ένα ενιαίο σημείο εισόδου.

Με τον τρόπο αυτό μειώνουμε την πολυπλοκότητα τους συνολικού API καθώς ως προς

τον  χρήστη  (client)  καθώς  υπάρχει  πλέον  ένας  κοινός  σύνδεσμος  (url).  Ο  τρόπος
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λειτουργίας  του γίνεται  με την προώθηση των αιτημάτων στην αντίστοιχή υπηρεσία.

Ένα από τα αρνητικά του προτύπου αυτού είναι η αύξηση της πολυπλοκότητας καθώς

είναι δημιουργεί ένα ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα στον πελάτη και τις υπηρεσίες . [17] 

 3.5.4 Μητρώο υπηρεσιών (Service registry)

Είναι  μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί  ως ευρετήριο  των ενεργών υπηρεσιών

καταγράφοντας το πλήθους τους (instances) και την ακριβής τοποθεσία τους (διεύθυνση

IP  και  θύρα).  Οι  υπηρεσίες  κατά  την  εκκίνηση  τους  στέλνουν  αρχικά  ένα  παλμό

(heartbeat)  στην  υπηρεσία  μητρώου γνωστοποιώντας  την  έναρξη  τους  και  μετέπειτα

συνεχίζουν περιοδικά να στέλνουν παλμούς για όσο διάστημα είναι σε εν ενεργεία [18]

[19].  Με  αυτό  το  πρότυπο  συνήθως  σε  περίπτωση  που  μια  υπηρεσία  θέλει  να

επικοινωνήσει  μια κάποια άλλη αρχικά κάνει  ερώτημα στο μητρώο για να λάβει την

διεύθυνση  της.  Για  τον  λόγο  ότι  ο  ίδιος  ο  πελάτης  είναι  υπεύθυνος  εύρεση  μιας

υπηρεσίας  η  μέθοδος  αυτή  ονομάζεται  ανακάλυψη  από  πλευράς  πελάτη (client  side
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discovery).  Αυτό  το  μοντέλο  χρησιμοποιείται  όταν  οι  υπηρεσίες-πελάτες  έχουν

δυναμικές  διευθύνσεις  οι  οποίες  μπορεί  να  μεταβάλλονται  συχνά.  Τέτοιου  είδους

υπηρεσίες είναι το Netflix Eureka, Consul, etcd, Apache Mesos κ.α.

Εικόνα 6: Μητρώο υπηρεσιών

 3.5.5 Διακόπτης (Circuit breaker)

Το πρότυπο αυτό δανείστηκε την φιλοσοφία του από το ηλεκτρικά κυκλώματα με

την λογική του ανοιχτού/κλειστού κυκλώματος για την προστασία του συστήματος [18].

Εφαρμόζοντας την λογική λειτουργεί  σαν ενδιάμεσος μεταξύ του παραλήπτη και του

αποστολέα  εφαρμόζοντας  ένα  μέγιστο  χρόνο  αναμονής  (timeout)  ανά  κλήση.  Ο

διακόπτης  παραμένει  κλειστός  έως  ότου  εμφανιστούν  προβλήματα  σε  αυτήν  την

επικοινωνία. Εάν ο ρυθμός τον προβλημάτων (αποτυχιών) κατά τα ερωτήματα αρχίσει

να  αυξάνεται  και  ξεπεράσει  ένα  άνω όριο  (threshold)  τότε  ο  διακόπτης  ανοίγει  και

σταματάει τα προωθεί ερωτήματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θεωρώντας
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πως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την συνδεσιμότητα του παραλήπτη. Μετά το πέρας

του χρόνου αναμονής για την ανάκαμψη της επικοινωνίας ο διακόπτης κλείνει ξανά.  

Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα υποβαθμισμένης λειτουργικότητας (degraded

functionality),  δηλαδή  αντικατάστασης  της  παρούσας  λειτουργίας  με  μια  εφεδρική.

Λόγου  χάρη  σε  ένα  σύστημα  χρησιμοποιείται  μια  μικροϋπηρεσία  για  την  λήψη  της

ισοτιμίας νομισμάτων υπάρχει πρόβλημα στην απόκριση και ο διακόπτης ενεργοποιείται,

υπάρχει  η  δυνατότητα κλήσης  μιας  τρίτης  εξωτερικής  υπηρεσίας  για  την  προσωρινή

λειτουργία του συστήματος.

Με  το  τρόπο  αυτό  προστατεύεται  το  δίκτυο  από  πιθανές  πολλαπλές

αποτυχημένες  κλήσεις,  ειδικά  στην  περίπτωση  επικοινωνίας  μέσω  πολλαπλών

υπηρεσιών (chained-requests).  

 3.5.6 Κατανεμημένος εντοπισμός (Distributed tracing)

Για  τον λόγο ότι  μια κλήση σε ένα  κατανεμημένο  σύστημα προκαλεί  με την

σειρά του πιθανότατα επιμέρους άλλες περιέχει έναν αυξημένο κίνδυνο αποτυχίας. Το

πρότυπο αυτό έχει  ως  σκοπό να διευκολύνει  την διάγνωση και  αποσφαλμάτωση και

προβλημάτων μεταξύ μιας ενέργειας ή επικοινωνίας ανάμεσα σε πολλαπλές υπηρεσίες.

Η  λειτουργία  του  βασίζεται  στην  τοποθέτηση  μοναδικών  αναγνωριστικών  (UID)
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ανάμεσα στις κλήσεις του συστήματος. Αρχικά γίνεται έλεγχος εάν υπάρχει ήδη κάποιος

μοναδικός  αριθμός  και  εάν  όχι  ορίζεται  ένας  νέος  μαζί  με  μια  χρονοσφραγίδα

(timestamp) όπου οριοθετεί τον χρόνο εκκίνησης της. Έπειτα η υπηρεσία που θα λάβει

με την σειρά της την κλήση αυτή θα ελέγχει εάν υπάρχει ήδη κάποιο UID σε αυτήν. 

2017-11-08 00:27:24.828  INFO [gateway,,,] 

17319 --- [n(10)-127.0.0.1] c.c.c.ConfigServicePropertySourceLocator : 

Fetching config from server at: http://localhost:8888

2017-11-08 00:27:24.786  INFO 

[registry,bcd75f4f5c6c2bc0,bcd75f4f5c6c2bc0,false] 17116 --- [nio-8761-

exec-8] c.n.e.registry.AbstractInstanceRegistry  : Registered instance 

GATEWAY/192.168.1.16:gateway:9000 with status UP (replication=true)

2017-11-08 00:28:39.238  INFO 

[registry,0f3f61154266a627,0f3f61154266a627,false] 17116 --- [nio-8761-

exec-2] c.n.e.registry.AbstractInstanceRegistry  : Registered instance 

GATEWAY/192.168.1.16:gateway:9000 with status DOWN (replication=true)

Πίνακας 3: Παράδειγμα αρχείου καταγραφής με χρήση tracing

Εφόσον θα βρεθεί  θα δημιουργήσει  εκ  νέου μια  καινούργια  και  θα τοποθετήσει  την

παλαιά ως γονική (parent id), δημιουργώντας ξανά επίσης μια νέα χρονοσφραγίδα. Κατά

την δημιουργία τους στέλνονται μέσω ενός καναλιού μηνυμάτων (message queue) και

λαμβάνονται μέσα από αυτό σε μια υπηρεσία αφιερωμένη στην συλλογή τους [21].
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Εικόνα 8: Διάγραμμα υπηρεσιών κατανεμημένου εντοπισμού

Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται  για κάθε άλμα (hop) χαρτογραφώντας την

κίνηση δίνοντας πληροφορίες όπως την καθυστέρηση του δικτύου (latency) αλλά και το

ακριβές σημείο του ερωτήματος πχ. Βάση δεδομένων, υπηρεσία Α/Β κτλ. 

 3.5.7 CQRS

Είναι  ένα  πρότυπο  που  αρχικά  περιγράφηκε  από  τον  Bertrand  Meyer  και

προέρχεται από το ακρωνύμιο Command Query Responsibility Segregation. Διαχωρίζει

τις  λειτουργίες  ανάγνωσης  δεδομένων  από  τις  λειτουργίες  εγγραφής  δεδομένων  σε

διαφορετικές διεπαφές (interfaces) και οντότητες. Λόγω του διαχωρισμού αυτού μπορεί

η αποθήκευση των δεδομένων να μην γίνεται σε μία μόνο βάση δεδομένων αλλά σε

πολλές διαφορετικές ταυτόχρονα καθώς το μοντέλο δεδομένων είναι διαφορετικό για την

ανάγνωση όσο και για την εγγραφή αυτών. [39][40]

Συνδυάζεται αποτελεσματικά με το πρότυπου της προέλευσης συμβάντων (event

sourcing) όπου ο τρόπος λειτουργίας του βασίζεται στην αποθήκευση κάθε συμβάντος

(event)  σε  μία  βάση  δεδομένων  ως  ιστορικό,  δίνοντας  την  δυνατότητα  δημιουργίας

αντιγράφων αυτών, καθώς και επανάληψης τους. Μια τυπική χρήση του event sourcing

είναι  η  επανάληψη  του  ιστορικού  των  συμβάντων  για  την  εύρεση  και  λύση  ενός

προβλήματος  (bug)  με  σκοπό  την  δημιουργία  των  ίδιων  ακριβώς  συνθηκών  που  το

προκάλεσαν σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον. [41][42]

21



 3.6  Σύγκριση επεκτασιμότητας με το μονολιθικό μοντέλο

Η εξέλιξη της τεχνολογίας (δίκτυα οπτικών ινών, Internet of things) έχει φέρει

την  ανάγκη  εξυπηρέτησης  μεγάλου  όγκου  δεδομένων  σε  πολύ  μεγαλύτερο  αριθμό

χρηστών  από  ότι  ίσχυε  τα  προηγούμενα  χρόνια.  Συγκεκριμένα  στην  περίπτωση  της

Netflix με τον αριθμό των χρηστών της αυξάνει την κίνηση του διαδικτύου παγκοσμίως

σε σημείο που φτάνει έως και το 37% σε ώρες αιχμής ενώ στην περίπτωση του Youtube

το 15.6% [38]. Αρκετές εταιρίες στον χώρο όπως η Netflix, Amazon , Uber και eBay

[33] προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα σπάζοντας το πρόβλημα σε μικρότερα.

Οι  Abbott  και  Fisher  (The  Art  of  Scalability,  2009)  ανέλυσαν  την

επεκτασιμότητα μιας εφαρμογής με βάση το μοντέλου του κύβου.  Στο μοντέλο αυτό

περιγράφονται  τρεις  βασικοί  άξονες  όπου  αντιστοιχούν  με  τους  τρόπους  και  τις

προσεγγίσεις όπου μπορεί να επιτευχθεί η επέκταση σε κάθε περίπτωση.

Εικόνα 9: Κύβος επεκτασιμότητας (scaling cube)

Αρχικά στον οριζόντιο άξονα X περιγράφεται η επέκταση επιτυγχάνεται με την

δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων ολόκληρης της  εφαρμογής σε συνδυασμό με την

χρήση ενός συστήματος διαμοίρασης του φορτίου (load balancer), όπου κάθε αντίγραφο

διαχειρίζεται  το  1/Ν  του  φόρτου  εργασίας  [32].  Η  προσέγγιση  αυτή  είναι  αρκετά

κλασσική  πλέον  στις  μονολιθικές  εφαρμογές  αλλά  παρόλα  αυτά  έχει  δύο  βασικά

μειονεκτήματα [31]:
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1. Τα αντίγραφα της  μονολιθικής  εφαρμογής είναι  πιθανό να προσπαθήσουν τα

έχουν πρόσβαση σε κοινά δεδομένα κάποια χρονική στιγμή με αποτέλεσμα να

γίνεται χρήση κλειδωμάτων για την αποφυγή συγκρούσεων.

2. Δεν αποφέρει μείωση πολυπλοκότητας και σύζευξης καθώς μεταφέρεται στον

ίδιο βαθμό σε κάθε ένα από τα αντίγραφα της.

Ο άξονας Υ υλοποιείται με την διάσπαση της εφαρμογής σε μικρότερα τμήματα

και χωρίζοντας τα με βάση την λειτουργικότητα τους (πχ. παραγγελία, εγγραφή κτλ) ή

με  βάση  την  οντότητα  την  οποία  διαχειρίζονται  (πχ.  Πελάτης).  Οι  μικροϋπηρεσίες

ακολουθούν κατά βάση τον άξονα  ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει συνδυαστικά με την

προηγούμενη  περίπτωση  του  άξονα  Χ.  Δηλαδή  μπορεί  να  γίνει  κατάτμηση  της

λειτουργικότητας  αλλά  και  ταυτόχρονη  δημιουργία  πολλαπλών  αντιγράφων  αυτών.

Υπάρχουν δύο τρόποι όπου είναι πιο συνηθισμένοι στην κατάτμηση λειτουργικότητας

ανάλογα με την ονομασία κάθε οντότητας ή υπηρεσίας [31] [32]:

1. Κατάτμηση  κατά  ουσιαστικό:  Αναφέρεται  στις  οντότητες  και  την

λειτουργικότητα γύρω από αυτές πχ. Πελάτης (customer service) 

2. Κατάτμηση κατά ρήμα: Αναφέρεται σε μια λειτουργία και τις ενέργειες γύρω από

αυτή πχ. Αυθεντικοποίηση (Authorization service)
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Τα μειονεκτήματα αυτού του είδους είναι τα παρακάτω [31]:

1. Οι  υπηρεσίες  χρησιμοποιούν  δεδομένα  από άλλες  υπηρεσίες  αυξάνοντας  την

κίνηση και την χρήση του διαθέσιμου εύρους ζώνης του δικτύου.

2. Πολυπλοκότητα  ανάμεσα  στην  διαχείρισή  δεδομένων  όπου  βρίσκονται  σε

περισσότερα από ένα σημεία.

Τέλος  ο  άξονας  Ζ  είναι  ένας  συνδυασμός  των  προηγμένων  δύο  αξόνων  με

μερικές  διαφορές.  Παρόμοια  με  τον  άξονα Χ χρησιμοποιεί  πολλαπλά αντίγραφα και

χρησιμοποιείται κατάτμηση όπως στον άξονα Υ με την διαφορά ότι η κατάτμηση πλέον

γίνεται σε επίπεδο δεδομένων (data sharding). Ο κάθε κόμβος είναι υπεύθυνος για ένα

υποσύνολο των δεδομένων και όχι ολόκληρης της βάσης. Ο διαχωρισμός γίνεται επίσης

με  την  χρήση  load  balancer  όπου  διοχετεύει  την  κίνηση  ανάλογα  με  το  είδος  του

ερωτήματος. Για παράδειγμα έστω ότι υπάρχει μια βάση δεδομένων μιας βιβλιοθήκης,

με χρήση data sharding τα ερωτήματα με χρονολογίες 1700-1800 δρομολογούνται στον

κόμβο Α ενώ αντίστοιχα από 1900-2000 στον κόμβο Β [32].

Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μία κοινή υπηρεσία αλλά σε περισσότερα από ένα

αντίγραφα  με  συνέπεια  την  ταχύτερη  επικοινωνία  (καθώς  δεν  χρειάζεται  να  γίνει

ενδοεπικοινωνία  από  την  μία  στην  άλλη  όπως  την  περίπτωση  του  άξονα  Υ)  αλλά

συνεχίζοντας  την αυξημένη πολυπλοκότητα του μονόλιθου.
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Εικόνα 12: Επέκταση κατά άξονα Z

Συνοψίζοντας, όπως αναφέρθηκαν τα θετικά και αρνητικά κάθε μεθόδου με βάση

τον άξονα διαχωρισμού στο μοντέλο του κύβου. Στην περίπτωση ενός μονόλιθου είδαμε

πως  οι  δυνατές  επιλογές  είναι  οι  άξονες  Χ  και  Ζ  ενώ  στην  περίπτωση  των

μικροϋπηρεσιών ο άξονας Υ με δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης. Η υπεροχή σε σχέση

με  τις  άλλες  μεθόδους  είναι  ότι  είναι  η  μοναδική  που  προσφέρει  μείωση  της

πολυπλοκότητα  σε  επίπεδο  εφαρμογής  και  καλύτερη  αξιοποίηση  πόρων  χωρίς

δημιουργία  πλεονάσματος  (performance  overhead)  με  την  αποφυγή  αντιγραφής

ολόκληρης  της  λειτουργικότητας  αλλά  μόνο  τον  τμημάτων  αυτής.  Παράλληλα  στον

αντίποδα μια υπάρχει μια διάσπαρτη κατανομή δεδομένων ανάμεσα στις υπηρεσίες.  
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 4 Ανάλυση & σχεδίαση εφαρμογής

Σε  αυτό  το  μέρος  της  μελέτης  παρουσιάζεται  ο  σχεδιασμός  της  πιλοτικής

εφαρμογής  που  υλοποιήθηκε,  με  αναφορά  στις  τεχνολογίες  που  χρησιμοποιήθηκαν

καθώς και τις αρχικές απαιτήσεις. 

Το αντικείμενο της υλοποιηθείσας εφαρμογής πραγματεύεται την καταγραφή της

γεωγραφικής  τοποθεσίας  αθλητών  σε  πραγματικό  χρόνο  δίνοντας  την  δυνατότητα

δημιουργίας και διαχείρισής διαδρομών άθλησης σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Παρέχει

υπολογισμό τελικών αποστάσεων και χρόνου καθώς και την δυνατότητα πρόσκλησης

πλησιέστερων  χρηστών για συμμετοχή σε κοινές διαδρομές.

Η  σχεδίαση  της  εφαρμογής  είχε  ως  σκοπό  την  αξιοποίηση  τεχνολογιών  και

μεθόδων με σκοπό την αύξηση της απόδοσης,  την ευελιξία και  την παραγωγικότητα

τόσο του συστήματος αλλά και όσο του προγραμματιστή. Προκειμένου να επιτευχθεί ο

στόχος  αυτός  η  αρχιτεκτονική  στην  οποία  έχει  βασιστεί  έχει  κύριους  γνώμονες  την

μακροπρόθεσμη  συντηρησιμότητα  και  όσον  δυνατότερες  περισσότερες  βάσεις  για

καλύτερη κλιμάκωση της εφαρμογής μελλοντικά. 

 4.1  Απαιτήσεις

Κατά την φάση της σχεδίασης της εφαρμογής τέθηκαν  οι βασικές απαιτήσεις

όπου έπρεπε να πληρεί το σύστημα κατά την ολοκλήρωση του. Οι κύριες απαιτήσεις του

πιλοτικού συστήματος που σχεδιάστηκε αφορούν τα εξής σημεία:

Αποκεντρωμένη διαχείριση δεδομένων: Για την δημιουργία χαλαρής σύζευξης

μεταξύ  των  υπηρεσιών  τα  δεδομένα  δεν  θα  πρέπει  να  βρίσκονται  σε  μία  ενιαία

τοποθεσία αλλά η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη μόνο για τα δεδομένα που

την ενδιαφέρουν.

Αυτοθεραπευόμενο  σύστημα:  Λήψη  μέτρων  ώστε  το  σύστημα  να  είναι

ανθεκτικό  σε  αποτυχίες  ώστε  να  υπάρχει  η  δυνατότητα  της  αυτοματοποιημένης

ανάκαμψης από αυτές.

Εύκολη επανεγκατάσταση: Δυνατή η εύκολη επανεγκατάσταση των υπηρεσιών

σε οποιοδήποτε σύστημα χωρίς πρέπει να λαμβάνονται όσον δυνατών υπόψιν λιγότερα

χαρακτηριστικά σχετικά με το περιβάλλον εγκατάστασης (server). 
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Ενοποιημένο API: Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει μια ενιαία διεπαφή (API)

ως προς τον τελικό πελάτη χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει εσωτερικές πληροφορίες

σχετικά με την δομή του συστήματος.

Επεκτάσιμο: Δυνατότητα κλιμάκωσης της εφαρμογής τόσο κατά τον άξονας Χ

όσο και κατά τον άξονα Υ όπως αναλύθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο.

 4.2  Τεχνολογίες

Στην παρούσα εργασία έγινε χρήση ποικίλων τεχνολογιών με σκοπό την επίτευξη

του  καλύτερου  δυνατού  αποτελέσματος.  Παρακάτω  παρατείθονται  και  αναλύονται

συνοπτικά οι πιο κύριες από αυτές.

 4.2.1 Ionic 2

Όπως  προαναφέρθηκε  και  σε  προηγούμενο  κεφάλαιο  αποτελεί  ένα  πλαίσιο

(framework) για την δημιουργία υβριδικών εφαρμογών κινητών συσκευών. Η επιλογή

της  συγκεκριμένης  τεχνολογίας  έγινε  με  σκοπό  την  κάλυψη  όσον  των  δυνατών

περισσοτέρων  πλατφορμών  (Android,  iOS,  Windows  Phone)  με  χρήση  ενός  ενιαίου

κοινού κώδικα για την εφαρμογή πελάτη (mobile client).

 4.2.2 Spring Framework

Το Spring  είναι  ένα  δημοφιλές  framework για  την γλώσσα Java  που έχει  ως

σκοπό την πιο ευέλικτη ανάπτυξη εφαρμογών αρχικά μέσω dependency injection και

αργότερα ως μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για περισσότερους  τομείς  (πχ.  Spring

Data,  Cloud,  Security  κ.α).  Η  επιλογή  του  του  συγκεκριμένου  framework

χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των μικροϋπηρεσιών με εκτενέστερη χρήση του

Spring Cloud, όπου παρέχει εργαλεία για την δημιουργία κατανεμημένων συστημάτων

χρησιμοποιώντας καλές προγραμματιστικές πρακτικές [7].
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 4.2.3 MongoDB

Είναι  μια  NoSQL  βάση  δεδομένων  εγγράφων  (document  oriented)  όπου  τα

δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή JSON (Binary JSON - BSON). Προσφέρει ευελιξία

ως  προς  την  δομή  της  βάσης  καθώς  είναι  ιδιαίτερα  χρήσιμη  όταν  η  μορφή  των

δεδομένων  (schema)  αλλάζει  συχνά  καθώς  είναι  schemaless.  Παρέχει  χρήσιμες

λειτουργίες  όπως  κατάτμηση  (sharding),  αντιγραφή  (replication)  και  ανάνηψη  από

αποτυχία (fail-over) [8]. 

 4.2.4 Redis

Είναι  μια  NoSQL  βάση  δεδομένων  τύπου  (key-value).  Το  ιδιαίτερα

χαρακτηριστικό είναι  ότι  διατηρεί τα δεδομένα της στην μνήμη ram (in-memory)  ως

αποτέλεσμα  να  είναι  εξαιρετικά  γρήγορη.  Χρησιμοποιείται  ως  ενταμιευτής  (cache)

κυρίως για αποθήκευση αυξημένου όγκου δεδομένων που τείνουν να χρησιμοποιούνται

συχνότερα [9]. Η χρήση της στην παρούσα εφαρμογή εξυπηρετεί την αποθήκευση των

συντεταγμένων  των χρηστών για σύντομο χρονικό διάστημα και  παρέχει  λειτουργίες

υπολογισμού των κοντινότερων χρηστών σε ακτίνα, μέσω των γεωχωρικών (geospatial)

λειτουργιών που παρέχει.

Παρακάτω περιγράφεται ένα παράδειγμα χρήσης της γεωχωρικής λειτουργικότητας για

την εύρεση κοντινότερων χρηστών σε ακτίνα 100 χιλ. Με σημείο έναρξης τον ίδιο, τόσο

σε γλώσσα ερωτημάτων redis τόσο και σε αναπαράσταση (mapping) μέσω του Spring

Data:

redis-cli> GEOADD locations 40.6362022 22.9292039 "user1"

redis-cli> GEOADD locations 40.6261709 22.9604463 "user2"

redis-cli> GEORADIUSBYMEMBER locations user1 100 km

1) "user1"

2) "user2"

Πίνακας 4:  Γεωχωρική αναζήτηση ατόμων με χρήση Redis
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Με την χρήση της εντολής GEOADD προσθέτουμε στην βάση μια γεωγραφική θέση

καθώς και το όνομα του χρήστη. Αντίστοιχα η εντολή GEORADIUSBYMEMBER μας

επιτρέπει  να αναζητήσουμε καταγεγραμμένες  τοποθεσίες  σε δεδομένη απόσταση από

τον user1.  

Επιπρόσθετα  με  την  χρήση  του  Spring  Data  αναπαριστούμε  μια  οντότητα  τύπου

Location  όπου  περιλαμβάνει  το  όνομα  του  χρήστη  και  την  τοποθεσία  του  μετρόπο

παρόμοιο  όπως  προηγουμένως,  αλλά  με  την  διαφορά  πως  με  τον  τρόπο  αυτό

διαχειριζόμαστε  τα  δεδομένα  στα  αντικείμενα  μιας  συγκεκριμένης  οντότητας.

Επιπρόσθετα δεν χρειάζεται να διαχειριστούμε την διάρκεια ζωής των δεδομένων αυτών

καθώς η ίδια η βάση έχει εσωτερικό μηχανισμό για αυτή τη λειτουργία, το μόνο που

χρειάζεται να ορίσουμε είναι το TTL (Time to live) και τα δεδομένα τα διαγραφούν μετά

το πέρας αυτού του χρόνου.

@Data

@EqualsAndHashCode(exclude = {"position"})

@NoArgsConstructor

@RedisHash("locations")

public class Location {

    @Id

    @Indexed

    private String id;

    private String username;

    @GeoIndexed

    private Point position;

    @TimeToLive

    public long getTimeToLive() {

        return 3600;

    }

}

Πίνακας 5: Γεωγραφική οντότητα redis με χρήση Spring Data
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 4.2.5 RabbitMQ

Το RabbitMQ είναι ένας message broker γραμμένος στην γλώσσα Erlang όπου

εφαρμόζεται  για  την  δημιουργία  καναλιών  επικοινωνίας  ανάμεσα  στις  υπηρεσίες.

Χρησιμοποιεί το AMQP πρωτόκολλο για την επικοινωνία και μεταφορά των μηνυμάτων

μεταξύ τους [10]. Η χρησιμότητα του είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον λόγω ότι σε

περίπτωση αποτυχίας μεταφοράς ενός μηνύματος από την μια υπηρεσία σε μια άλλη

αυτό δεν χάνεται, φυλάσσεται και επανεκπέμπεται ξανά αργότερα. 

 4.2.6 ELK (Elastic, Kibana, Logstash)

Έγινε χρήση των τριών αυτών εργαλείων για την παρακολούθηση των πιθανών

προβλημάτων των υποσυστήμάτων συλλέγοντας αρχεία καταγραφής από τις υπηρεσίες

σε ένα κεντρικό ενοποιημένο σύστημα. 

Το Elastic  αποτελεί  μια μηχανή αναζήτησης και  NoSQL βάση δεδομένων  με

εξαιρετικά  μεγάλες  ταχύτητες  αναζήτησης.  Είναι  κατανεμημένη  και  κλιμακούμενη,

παρέχοντας  ένα  REST  API  για  την  επικοινωνία  όπου  είναι  πολύ  φιλικό  προς  τον

προγραμματιστή.  Οι  επιδόσεις  της  οφείλονται  στο  γεγονός  ότι  είναι  βασισμένο  στο

μηχανή  Apache  Lucene  [11].   Στην  παρούσα  εργασία  χρησιμοποιείται  για  την

αποθήκευση και αναζήτηση των αρχείων καταγραφής.

Το Logstash είναι ο ενδιάμεσος της επικοινωνίας ανάμεσα στο Elastic και στην

πηγή της πληροφορίας καθώς είναι υπεύθυνο συλλογή, μετατροπή και την προώθηση

των  αρχείων  στην  βάση.  Μετατρέπει  formats  δεδομένων  από  την  είσοδο  και  τα

διαμορφώνει έτσι ώστε να είναι σε τέτοια μορφή ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν

από την μηχανή αναζήτησης. [25]
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Εικόνα 13: Πίνακας ελέγχου του εργαλείου Kibana

Τέλος  το  Kibana  είναι  web  interface  που  χρησιμοποιείται  ως  εργαλείο

οπτικοποίησης των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Μπορεί να δημιουργήσει αναλύσει

τα δεδομένα σε γράφους, χρονοσειρές κ.α [26].

 4.2.7 Docker

Το docker  είναι  μια τεχνολογία  όπου υλοποιεί  εικονικοποίηση (virtualization)

μέσω ενός πρόσθετου στρώματος σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος. Χρησιμοποιείται

για  την  δημιουργία  ενός  ενιαίου  πακέτου  (container)  μιας  εφαρμογής

συμπεριλαμβάνοντας μαζί τις εξαρτώμενες βιβλιοθήκες της (dependencies). Με αυτό τον

τρόπο μπορούμε να εγγυηθούμε ότι υπάρχουν πάντα οι σωστές συνθήκες και ρυθμίσεις

όπου απαιτούνται ανεξάρτητα το περιβάλλον που γίνονται εγκατάσταση κάθε φορά. Τα

containers  είναι  βασιζόμενα  στην  λειτουργικότητα  του  πυρήνα  του  Linux  χωρίς  να

απαιτείται ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Με  αυτόν  τον  τρόπο  λειτουργούν  έτσι  ώστε  να  απομονωμένα  (isolated)  χωρίς  να

καταναλώνουν τους πόρους όπου θα απαιτούσε μια ολόκληρη εικονική μηχανή [12][23].
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Εικόνα 14: Διαφορές εικονικών μηχανών έναντι containers [4]

Στον αντίποδα, η χρήση του περιορίζεται στην χρήση του kernel του linux καθώς

μέχρι πρότινος δεν ήταν δυνατή η χρήση του docker σε περιβάλλοντα Windows. Μετά

από προσπάθειες πρόσφατα πλέον υποστηρίζεται και η πλατφόρμα των Windows [28]

αλλά  δεν  είναι  πλήρως  γνωστό  κατά  πόσο  είναι  ακόμα  κατάλληλο  για  περιβάλλον

παραγωγής.

 4.2.8 Docker Compose

Το docker compose είναι ένα εργαλείου που χρησιμοποιείται επιπρόσθετα με την

μηχανή docker (docker engine) και είναι υπεύθυνο για την ενορχήστρωση πολλαπλών

docker containers [24]. Χρησιμοποιεί την markup γλώσσα YAML (.yml) παρόμοια με το

παράδειγμα παρακάτω για την έναρξη (λειτουργία up) ή διακοπή (λειτουργία down) μιας

σειράς ομαδοποιημένων containers όπου είναι λογικά συνδεδεμένα μεταξύ τους σε ένα

κοινό ιδιωτικό δίκτυο επικοινωνίας (docker network). 

Με  αυτόν  τον  τρόπο  η  διαδικασία  της  έναρξης  περίπλοκων  εφαρμογών  σε

διάφορα περιβάλλοντα ελέγχου (test environment) είτε παραγωγής απλουστεύεται κατά

μεγάλο βαθμό. Επιπρόσθετα μπορούν τα τεθούν κανόνες και ρυθμίσεις σε περιπτώσεις
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αποτυχίας  των  containers  αλλά  και  ο  τρόπος  αντιμετώπισης  τους,  όπως  ταχείας

αποτυχίας (fail-fast), αυτόματης επανεκκίνησης, αριθμός επαναλήψεων κτλ. 

Παρακάτω  περιγράφεται  τμήμα  του  αρχείου  yaml  που  χρησιμοποιήθηκε  στα

πλαίσια της εφαρμογής.

version: '3.3'

services:

# Profile Service

  profile-service:

    image: vvasiloud/vento-profile:latest

    restart: always

    ports:

        - "1000:1000"

    deploy:

      replicas: 2

      update_config:

        parallelism: 1

        delay: 10s

      restart_policy:

        condition: on-failure

      resources:

        limits:

          cpus: '0.25'

          memory: 256M

    depends_on:

      - profile-db

      - rabbitmq

# Profile Database Service

  profile-db:

    image: mongo:3.5

    restart: always

    ports:

        - "1001:27017"

Πίνακας 6: Τμήμα αρχείου docker-compose.yml
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 4.2.9 Ansible

Το Αnsible ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για την αυτοματοποίηση

εργασιών  για  την  δημιουργία  ενός  περιβάλλοντος  σε  ένα  σύστημα.  Για  παράδειγμα

χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση λογισμικών, εφαρμογή ρυθμίσεων (όπως IPtables

και δικαιώματα φακέλων) ή διεξαγωγή έλεγχων [26]. 

Για  την  ρύθμιση  των  διαδικασιών  αυτών  χρησιμοποιεί  αρχεία  οδηγιών  όπου

αναλύονται  βηματικά  την  διαδικασία  εκτέλεση  κάθε  εργασίας  όπου  ονομάζονται

playbooks.  Τα  playbooks  αποτελούνται  από  μικρότερα  τμήματα  εργασιών  τα

επονομαζόμενα modules και συντάσσονται στην markup γλώσσα YAML όπου είναι πιο

απλή και κατανοητή στον χρήστη σε αντίθεση με αντίστοιχα εργαλεία όπως το Puppet

και Chef όπου χρησιμοποιούν την γλώσσα Ruby [27] . 

Επιπρόσθετα,  η  εκτέλεση  των  playbooks  γίνεται  απομακρυσμένα  μέσω  SSH

(secure shell) χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης συγκεκριμένων agents σε κάθε κόμβο.  

- hosts: webservers

  remote_user: user

  become: true

  tasks:

    - name: Ensure depdencies are installed.

      apt:

        name: "{{ item }}"

        state: present

      with_items:

        - apt-transport-https

        - ca-certificates

    - name: Add Docker apt key.

      apt_key:

        url: https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg

        id: 9DC858229FC7DD38854AE2D88D81803C0EBFCD88

        state: present

      register: add_repository_key

      ignore_errors: true

    - name: Add Docker repository.
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      apt_repository:

        repo: "{{ docker_apt_repository }}"

        state: present

        update_cache: yes

    - name: Install Docker.

      package:

        name: "{{ docker_package }}"

        state: "{{ docker_package_state }}"

    

    - name: Ensure Docker is started and enabled at boot.

      service:

        name: docker

        state: started

        enabled: yes

Πίνακας 7: Παράδειγμα playbook για την εγκατάσταση docker

Όπως φαίνεται  και  στο παράδειγμα του παραπάνω τμήματος  ο τρόπος με  τον  οποίο

δηλώνονται οι εργασίες (roles/tasks) είναι πολύ κοντά στην φυσική γλώσσα καθώς πέρα

από την περιγραφή της εργασίας (name) μπορεί εύκολα κάποιος χωρίς κάποια επαφή με

το  Ansible  να  κατανοήσει  τα  βήματα.  Για  παράδειγμα  στο  τελευταίο  βήμα  του

παραδείγματος  με  την  χρήση  του  “service”  αναφερόμαστε  σε  μια  υπηρεσία  του

συστήματος  με  όνομα  “docker”  και  ζητάμε  η  κατάσταση  της  (state)  να  είναι

ενεργοποιημένη (started)  και  επίσης να είναι  ενεργοποιημένη (enabled)  και κατά την

εκκίνηση του συστήματος μέσω του systemd.

 4.3  Διάρθρωση mobile client

Η δομή  της  εφαρμογής  πελάτη  ακολουθεί  την  αρχιτεκτονική  MVW (Model-

View-Whatever)  της  Angular  όπου  ο  κώδικας  χωρίζεται  σε  αυτόνομες  κλάσεις

(modules)  για  την  διαχείριση,  την  δημιουργία  περιβαλλόντων  χρήσης  του  χρήστη

(components)  καθώς  και  υπηρεσίες  (services)  όπου  περιέχουν  το  business  logic  της

εφαρμογής.  
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Εικόνα 15: Διάγραμμα κλάσεων mobile client

Η δομή της χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες κλάσεων :

Providers:  Αρμοδιότητα τους είναι να παρέχουν ή να παράγουν αποτελέσματα μέσω

καθορισμένων λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα χωρίζονται σε services και storages.

 Τα  Services είναι  υπηρεσίες  τύπου  singletons όπου  εμπεριέχουν τμήματα  της

λογικής της εφαρμογής παρέχοντας πχ. υπηρεσίες κλήσεων REST

 Τα  Storages (repositories)  είναι  υπηρεσίες  όπου  χρησιμοποιούν  εσωτερικά  το

LocalStorage του  browser για να αποθηκεύσουν δεδομένα στην μνήμη.

Components: Αποτελούν το γραφικό περιβάλλον του χρήση όπου εμπεριέχουν τμήματα

κωδικά λογικής για την μορφοποίηση των δεδομένων στην σελίδα.
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Εικόνα 16: Πρόσκληση παίκτη #1 Εικόνα 17: Πρόσκληση παίκτη #2

Εικόνα 18: Αναμονή πρόσκλησης Εικόνα 19: Συμμετοχή παικτών 
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Εικόνα 20: Σελίδα Login Εικόνα 21: Κεντρικό Dashboard

Εικόνα 22: Δημιουργία διαδρομής Εικόνα 23: Σελίδα στατιστικών
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 4.4  Διάρθρωση RESTful Api

Η απομακρυσμένη υπηρεσία νέφους διακρίνεται σε δύο κατηγορίες με βάση το

είδος των μικροϋπηρεσιών της. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στις υπηρεσίες πυρήνα

όπου περιλαμβάνεται όλη η επιχειρησιακή λογική της εφαρμογής (business logic). Ενώ η

δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις υπηρεσίες υποδομής, όπου δεν σχετίζονται με την

λειτουργικότητα της εφαρμογής αλλά δρουν επικουρικά πχ. ελέγχοντας την κατάσταση

και  τους  διαθέσιμους  πόρους,  ή  είναι  απαραίτητες  για  την  σωστή  και  την  ομαλή

λειτουργία του συστήματος. Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται η αρχιτεκτονική η

οποία θα αναλυθεί αναλυτικότερα στην συνέχεια.

Εικόνα 24: Αρχιτεκτονικό διάγραμμα των υπηρεσιών
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Όνομα υπηρεσίας Θύρα

Config 8888

Registry 8761

Auth 3000

Gateway 80

Profile 1000

Match 2000

Monitoring (Hystrix Dashboard) 8080

Tracing 9411

RabbitMQ Management 5672

Logging (Kibana) 5601

Πίνακας 8: Αντιστοιχία θυρών ανά υπηρεσία Rest Api

 4.4.1 Υπηρεσίες υποδομής

Configuration  service:  Είναι  μια  κεντρική υπηρεσία  ρυθμίσεων  όλων  των  άλλων

υπηρεσιών όπου δίνει την δυνατότητα της ανανέωσης των ρυθμίσεων κάθε υπηρεσίας με

την  κλήση ενός  απλού endpoint  χωρίς  την  ανάγκη της  επανεκκίνησης  της  εκάστοτε

υπηρεσίας.  Η  χρήση  του  καθιστά  αναγκαία  συνθήκη  από  όλες  τις  υπηρεσίες  να

συνδέονται με αυτήν αλλά μόνο κατά την πρώτη κλήση κατά την εκκίνηση τους. 

Gateway  service:  Γίνεται  υλοποίηση  του  API  gateway  pattern  [7]  ενοποιώντας  τα

διάφορα api endpoints των άλλων υπηρεσιών σε ένα κοινό αλλά παράλληλα συμβάλλει

και στην μείωση των επανακλήσεων (call roundtrips) από την μία κλήση στην άλλη για

ευκολότερη  διαχείριση  από  τον  πελάτη.  Γίνεται χρήση του Zuul  Proxy  [8]  και του

Ribbon (Client Side Load Balancer) [9].

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα από το αρχείο ρυθμίσεων που χρησιμοποιήθηκε

στην υπηρεσία για την ανακατεύθυνση των κλήσεων στην αντίστοιχή υπηρεσία.
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zuul:

  ignoredServices: '*'

  prefix: /api

  addProxyHeaders: true

  host:

    connect-timeout-millis: 50000

    socket-timeout-millis: 50000

  routes:

    profile-service:

        path: /profiles/**

        serviceId: profile-service

        stripPrefix: false

        sensitiveHeaders:

    match-service:

        path: /matches/**

        serviceId: match-service

        stripPrefix: false

        sensitiveHeaders:

    auth-service:

        path: /uaa/**

        serviceId: auth-service

        stripPrefix: false

        sensitiveHeaders:

Πίνακας 9: Τμήμα αρχείου ρυθμίσεων Ζυul Proxy

Monitoring  service:  Η  υπηρεσία  αυτή  είναι  υπεύθυνη  για  τον  έλεγχο  της  ομαλής

λειτουργίας  των  υπόλοιπων  υπηρεσιών  υλοποιώντας  το  πρότυπο  Circuit  Breaker  [4]

χρησιμοποιώντας  το  Hystrix  [5].  Ελέγχει  τις  αποτυχημένες  κλήσεις  μεταξύ  των

μικροϋπηρεσιών και όταν φτάσει ένα συγκεκριμένο όριο μέσα σε ένα χρονικό διάστημα

(threshold) αποτρέπει την εκτέλεση άσκοπων κλήσεων μεταξύ τους. Επιπρόσθετα έχει

την  δυνατότητα  υλοποίησης  fallback  μεθόδων  στην  παραπάνω  περίπτωση.  Είτε  για

αντικατάσταση της λειτουργίας πχ. χρήση ενός 3rd party API για την ομαλή εκτέλεση

των  κλήσεων  κρατώντας  την  ποιότητα  της  υπηρεσία,  είτε  σε  μετάβαση  με  κάποια

υποβαθμισμένη λειτουργία (graceful degradation) (πχ. Λήψη δεδομένων από την cache).
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Registry/Discovery service: Η υπηρεσία αυτή υλοποιεί το πρότυπο Service discovery

[1]. Κατά την έναρξη μιας υπηρεσίας, η εκάστοτε υπηρεσία “δηλώνει” τον εαυτό της

(client-side discovery [3]) και την κατάσταση της (up/down μέσω heartbeat) ορίζοντας

ένα instance id (σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλά replicas) και την διεύθυνση της.

Η  χρησιμότητας  αυτής  είναι  πως  μειώνεται  η  σύζευση  (decoupling)  ανάμεσα  στην

επικοινωνίες μεταξύ των υπηρεσιών χωρίς την δημιουργία στατικών (hardcoded) urls

ανάμεσα τους. Στην παρούσα υλοποίησή γίνεται χρήση του Netflix Eureka.[2][6]

Logging service:  Είναι  μια κεντρική υπηρεσία  ενοποίησης των αρχείων καταγραφής

(centralized logging) χρησιμοποιώντας το ELK stack (Elastic-Logstash-Kibana) για την

επίβλεψη της υγείας και πιθανών προβλημάτων των μικροϋπηρεσιών. Γίνεται προώθηση

των logs από τα docker containers στο Logstash και από εκεί διοχετεύονται στο Elastic

για  αποθήκευση.  Για  την  οπτικοποίηση  και  την  ανάλυση  τους  γίνεται  χρήση  του

γραφικού περιβάλλοντος Kibana.

Tracing service: Προστίθεται σε κάθε κλήση ένας μοναδικός αναγνωριστικός  αριθμός

(correlation id) όπου συλλέγεται από την υπηρεσία αυτή και κατασκευάζεται οπτικά το

“μονοπάτι”  από την αρχή μέχρι  το τέλος  μιας ενέργειας.  Γίνεται  ο  υπολογισμός του

χρόνου  από  κάθε  μια  από  αυτές  με  απώτερο  την  επίλυση  καθυστερήσεων  σε
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συγκεκριμένα τμήματα του συστήματος  (bottlenecks).  Γίνεται  η  υλοποίηση αυτή της

υπηρεσίας έγινε χρήση του λογισμικού Zipkin.

 4.4.2 Υπηρεσίες κορμού/πυρήνα

Profile service: Περιέχει της πληροφορίες σχετικά με το προφίλ κάθε χρήστη, ιστορικό

χρήσης, στατιστικά και διαδρομές.

Μέθοδος HTTP URI Προστατευμένο Περιγραφή

GET /{name} Όχι Λήψη πληροφοριών προφίλ με
βάση το όνομα

GET /me Ναι Λήψη αυθεντικοποιημένου προφίλ

PUT /me Ναι Διαχείριση πληροφοριών προφίλ

POST /me/routes Ναι Προσθήκη διαδρομών προφίλ

PUT /me/routes Ναι Επεξεργασία διαδρομών προφίλ

POST /me/records Ναι Προσθήκη ρεκόρ προφίλ

PUT /me/records Ναι Επεξεργασία ρεκόρ προφίλ

POST / Όχι Προσθήκη προφίλ

Πίνακας 10: REST Endpoints υπηρεσίας προφίλ

Auth service (UAA - User Αuthorization & Αuthentication): Η υπηρεσία είναι υπεύθυνη

για  την  ταυτοποίηση  και  αυθεντικοποίηση  των  χρηστών  μεταξύ  των  υπηρεσιών  με

χρήση του πρωτοκόλλου OAuth2.
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Μέθοδος HTTP URI Προστατευμένο Περιγραφή

POST / Όχι Δημιουργία προφίλ

GET /me Ναι Λήψη πληροφοριών
αυθεντικοποιημένου χρήστη

Πίνακας 11: REST Endpoints υπηρεσίας αυθεντικοποίησης

Match service: Υπηρεσία υπεύθυνη την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών σε κοινές

διαδρομές  και  εύρεση  κοντινότερων  χρηστών  από  μια  γεωγραφική  τοποθεσία  μέσω

Websocket.

Μέθοδος
Websocket 

URI Περιγραφή

Publish /track/{username} Δημοσίευση γεωγραφικής τοποθεσίας
χρήστη

Publish /request/{username} Δημοσίευση αιτήματος  συμμετοχής σε
χρήστη

Subscribe /around/{username} Εγγραφή κανάλι αλλαγών τοποθεσίας
χρηστών κοντά σε χρήστη

Subscribe /topic/requests/
{username}

Εγγραφή κανάλι αιτημάτων  συμμετοχής σε
χρήστη

Subscribe /around/me Εγγραφή κανάλι αλλαγών της τοποθεσίας
χρηστών κοντά σε αυθεντικοποιημένο

χρήστη

Πίνακας 12: Websocket Endpoints υπηρεσίας διαγωνισμών

 4.4.3 Συνεχής εγκατάσταση (Continuous Deployment)

Ως συνεχής εγκατάσταση σε ένα σύστημα ορίζεται η διαδικασία του χτισίματος,

ελέγχου (testing) και εγκατάστασης μιας εφαρμογής με αυτοματοποιημένο τρόπο τέτοιο

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης στο περιβάλλον παραγωγής (production
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enviroment) οποιαδήποτε χρονική στιγμή [29]. Συχνά χρησιμοποιείται μαζί με τον όρο

της  συνεχούς  ενσωμάτωσης  όπου αναφέρεται  σε όμοια  στάδια  αλλά άφορά μόνο το

περιβάλλον υλοποίησης (development enviroment).

Τα κύρια οφέλη της συνεχούς ενσωμάτωσης/εγκατάστασης είναι [29][30]:

 Μείωση ρίσκου: Λόγω των συχνότερων κύκλων ενσωμάτωσης του κώδικα οι

αλλαγές  είναι  μικρότερες  σε  έκταση  σε  αντίθεση  με  μεγαλύτερους  χρονικά

κύκλους.  Με αυτό τον τρόπο είναι  πιο εύκολο τα προληφθούν ή διορθωθούν

προβλήματα  παρά  σε  καταστάσεις  που  οι  αλλαγές  είναι  μεγαλύτερες  και

επηρεάζουν περισσότερα σημεία της εφαρμογής. 

 Εμπιστοσύνη:  Με την χρήση σουίτας ελέγχου (test cases)  για την διεξαγωγή

αυτοματοποιημένων ελέγχων δημιουργείται μια εμπιστοσύνη και σιγουριά στην

ομάδα  πως  ο  κώδικας  που  ενσωματώνεται  δεν  περιέχει  εμφανή  προβλήματα

(bugs) και δεν έχει επηρεάσει αρνητικά κάποια άλλο κομμάτι της εφαρμογής.

 Κόστος  συντήρησης:  Με  τον  αυτοματισμό  της  διαδικασίας  ενσωμάτωσης

εξοικονομείται  σημαντικός  αριθμός  εργατοωρών όπου λειτουργεί  με  ελάχιστη

επίβλεψη.

 Συνέπεια  διαδικασίας:  Η  αφαίρεση  του  ανθρώπινου  παράγοντα  από  την

διαδικασία δίνει την βεβαιότητα ότι θα τρέξουν όλες οι εργασίες που απαιτούνται

,  πάντα  με  τα  ίδια καθορισμένα  βήματα στην σωστή σειρά  όσες  φορές  αυτό

απαιτείται και οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

 Διαφάνεια  διαδικασίας:  Ο  τελικός  ενδιαφερόμενος  του  προϊόντος  έχει  την

δυνατότητα να βλέπει πότε πραγματικά έχει  ολοκληρωθεί ένα νέο  feature/task

καθώς έχει ήδη βγει στο περιβάλλον παραγωγής.

 Ανατροφοδότηση χρήστη:  Όσο μεγαλύτερη η συχνότητα των αλλαγών φέρει

και  συχνότερη  ανατροφοδότηση  από  τον  τελικό  χρήστη  για  βελτιώσεις  ή

αλλαγές.

45



Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με λογισμικά συνεχούς ενσωμάτωσης (continuous

integration servers) όπως τα TravisCI, JenkisCI, Bamboo κ.α. στα οποία καθορίζονται

εργασίες  (jobs)  και   διαδικασίες  (pipelines)  οι  οποίες  εκτελούν  αυτές  τις

επαναλαμβανόμενες πράξεις κάθε φορά που τοποθετείται ένα νέο κομμάτι κώδικα στο

κεντρικό αποθετήριο. 

Εικόνα 26: Γραφικό περιβάλλον TravisCI

Για την διαρκής ενσωμάτωση και εγκατάσταση της εφαρμογής έγινε με χρήση

της  εξωτερικής  υπηρεσίας  συνεχούς  ενσωμάτωσης  (continuous  integration  service)

TravisCI. Η λειτουργία της υπηρεσίας ενεργοποιείται μετά από κάθε commit τμήματος

κώδικα στο κεντρικό αποθετήριο του κώδικα (git repository) της εφαρμογής. Κατά την

ενεργοποίηση  ο  κώδικας  που  υπάρχει  στην  συγκεκριμένη  διακλάδωση  (branch)

“χτίζεται”  (build)  και  ταυτόχρονα  γίνεται  η  διεξαγωγή  αυτοματοποιημένων  tests.  Σε

περίπτωση  όπου  όλα  τα  tests  φέρουν  θετικό  αποτέλεσμα  δημιουργούνται  αυτόνομα

docker  containers  με  τον  εκτελέσιμο  κώδικα  της  κάθε  υπηρεσίας.  Έπειτα  ξεκινά  η

διαδικασία  του  deployment  στον  server  αντικαθιστώντας  τα  containers  της

προηγούμενης έκδοσης με αυτά της νέας. Στο παρακάτω διάγραμμα περιγράφεται και

οπτικά η παραπάνω διαδικασία.
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Επιπρόσθετα λήφθηκαν μέτρα για την διασφάλιση ποιότητας του κώδικα με την

με χρήση του εργαλείου SonarQube από την απομακρυσμένη υπηρεσία  SonarCloud.

Μέσω του εργαλείου γίνεται στατική ανάλυση του κώδικα όπου παράγεται μια αναφορά

με μετρικές όπου παρέχεται το ποσοστό κάλυψης των test cases (test coverage),  οσμές

κώδικα (code smells), πιθανά σημεία όπου είναι πηγή προβλημάτων (bugs), διπλότυπα

κομμάτια κώδικα κ.α.

Εικόνα 28: Υπολογισμός μετρικών με χρήση του SonarCloud
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Εικόνα 27: Διάγραμμα εγκατάστασης (deploy diagram)



 5 Επίλογος

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  θα  συνοψίζουμε  τα  κύρια  στοιχεία,  εντυπώσεις  και

συμπεράσματα  όπου  παρουσιάστηκαν  στα  προηγούμενα  κεφάλαια  όσον  άφορά  την

μελέτη των τεχνολογιών και προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή μιας

απομακρυσμένης υπηρεσίας νέφους με χρήση μικροϋπηρεσιών σε συνδυασμό με χρήση

διαπλατφορμικών  τεχνολογιών  για  κινητές  συσκευές.  Επιπρόσθετα  θα  τεθούν

ερωτήματα και προτάσεις σχετικά με μελλοντικές επεκτάσεις του παρόντος θέματος.

Αρχικά  έγινε  μια  σύντομη  περιγραφή  γύρω από τον  άξονα  του  θέματος,  τον

απώτερο σκοπό καθώς και τεκμηρίωση ως προς την σημαντικότητα του. 

Στην  συνέχεια  αναφέρθηκαν  και  αναλύθηκαν  βασικές  έννοιες  και

χαρακτηριστικά  των  τεχνολογιών  καθώς  και  συγκριτικά  στοιχεία  μεταξύ  τους  στα

κεφάλαια 2 & 3.  

Στο τελευταίο κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε ο τρόπος σχεδίασης και υλοποίησης

της  εφαρμογής  με  μια  σύντομη  παρουσίαση  των  εργαλείων  και  τεχνολογιών  που

χρησιμοποιήθηκαν. 

 5.1  Σύνοψη και συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα της συγγραφής της εν λόγω διπλωματικής αναφέρονται σε δύο

άξονες  σχετικά  με  τα  σχεδιαστικά  πρότυπα  και  τεχνολογίες  κινητών  συσκευών  που

μελετήθηκαν.  Από  την  ανάλυση  αυτή  προκύπτει  πως  η  χρήση  των  μικροϋπηρεσιών

μπορεί να αποφέρει αρκετά θετικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα και ένα μεγάλο κόστος

ενορχήστρωσης  των  υποσυστημάτων  μεταξύ  τους  εάν  χρησιμοποιηθεί  σε  εφαρμογές

μικρής κλίμακας.  Ως συμπέρασμα θεωρούμε πως η χρήση του προτύπου αυτού δεν είναι

πανάκεια λύση αλλά περισσότερο η χρυσή τομή ανάμεσα στην επεκτασιμότητα και την

αυτονομία ενός εκτεταμένου συστήματος. Κατά την σχεδίαση συστήνεται η δημιουργία

ενός μονόλιθου και η προοδευτική μετατροπή του στο πρότυπο των μικροϋπηρεσιών

ανάλογα  με  τις  ανάγκες,  φόρτο  και  πολυπλοκότητα  του  έργου  προς  την  αποφυγήν

αχρείαστης πολυπλοκότητας και υπερβάλλουσας μηχανικής (over-engineering) από τα

πρώιμα στάδια. 

Επιπρόσθετα  συμπεράναμε  πως  οι  υβριδικές  τεχνολογίες  κινητών  συσκευών

τείνουν να φτάνουν ένα μέγιστο ανώτατο όριο δυνατοτήτων ως προς την απόδοση της
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συσκευής ανάλογα την φύση του έργου. Ενώ ο χρόνος υλοποίησης (development time)

μειώθηκε  δραστικά  σε  σχέση  με  αυτόν  που  θα  καταναλώναμε  στην  γλώσσα  της

πλατφόρμας (native) αλλά με το γεγονός πως πολλές φορές βρεθήκαμε αντιμέτωποι σε

προβλήματα απόδοσης στα πλαίσια αυτής της εφαρμογής, χρησιμοποιώντας κατά κόρων

χάρτες,  συστήματα  πλοήγησης  και  λοιπών  υποσυστημάτων  της  συσκευής  κ.α.  Ως

αποτέλεσμα  να  φθίνουν  έναντι  των  cross-compiled/Javascript-Native   οι  οποίες

υπερέχουν σημαντικά σε θέματα απόδοσης και φτάνουν σε ικανοποιητικό βαθμό την

επαναχρησιμοποίηση του κώδικα τους. 

Βέβαια  αξίζει  να  σημειωθεί  πως  αυτό  το  χάσμα  αναμένεται  να  μειωθεί  στο

μέλλον όταν η κινητές συσκευές αυξήσουν σημαντικά την υπολογιστική τους δύναμη

τους  χωρίς  να  παρουσιάζουν  προβλήματα  απόδοσης,  σημαίνοντας  τις  προοδευτικές

εφαρμογές  ιστού  (Progressive  Web  Applications)  ως  το  μέλλον  των  διαδικτυακών

εφαρμογών.

 5.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις

Ως προτάσεις  για  μελλοντικές  επεκτάσεις  με βάση την παρούσα διπλωματική

εργασία θα μπορούσαν να είναι η εμβάθυνση των εννοιών και των προτύπων σχεδίασης

όπου παρατέθηκαν σε συνδυασμό με υλοποίησή  που θα εφαρμόζει σε σενάριο με σκοπό

την  επίλυση  ενός  πραγματικού  προβλήματος.  Παράλληλα  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  θα

παρουσίαζε  η  μελέτη  των  Progressive  Web  Applications  και  των  service  workers

αντίστοιχα.
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Παράρτημα

Παρακάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος για τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής όπου
είναι διαθέσιμος  https://github.com/Vento καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση του
σε τοπικό περιβάλλον.

1) Rest API

 Χρήση docker containers από αποθετήριο (docker registry)

Έχοντας  εγκατεστημένο  το  docker  και  docker-compose  στον  υπολογιστή
κατεβάζουμε τον πηγαίο κώδικα από το κεντρικό αποθετήριο μέσω της εντολής:

      $ git clone https://github.com/Vento/rest-api

Έπειτα  τρέχουμε  την  παρακάτω  εντολή  για  λήψη  των  containers  από
https://hub.docker.com/u/vvasiloud/

$ docker-compose up

 Δημιουργία containers από εκτελέσιμα αρχεία

Για  δημιουργία  αρχικά  τρέχουμε  την  παρακάτω  εντολή  για  την  δημιουργία
εκτελέσιμων αρχείων (.jar) των μικροϋπηρεσιών μέσω του εργαλείου Maven: 

$ mvn clean install

έπειτα για την δημιουργία των containers τοπικά:

$ docker-compose -f docker.compose.build.yml build

Και έπειτα την εντολή για εκκίνηση αυτών:

$ docker-compose -f docker.compose.build.yml up

2) Mobile Client

 Εγκατάσταση εκτελέσιμου αρχείου

Από  τον  σύνδεσμο  https://github.com/Vento/mobile-client/releases μπορεί  να
γίνει η λήψη και εγκατάσταση του εκτελέσιμου αρχείου (.apk) για λειτουργικό
Android (απαιτείται έκδοση Android 4.4 ΚitΚat ή ανώτερη)

54

https://github.com/Vento/mobile-client/releases
https://github.com/Vento/rest-api
https://github.com/Vento


 Προβολή εφαρμογής από πηγαίο κώδικα

Έχοντας  ήδη  εγκατεστημένο  το  Ionic  Framework  κατεβάζουμε  τον  πηγαίο
κώδικα από το κεντρικό αποθετήριο μέσω της εντολής:

$ git clone https://github.com/Vento/mobile-client.git

Έπειτα για προβολή της εφαρμογής στον φυλλομετρητή του υπολογιστή χρησιμοποιούμε
την εντολή:

$ ionic serve 

 Κτίσιμο από πηγαίο κώδικα

Έχοντας  ήδη  εγκατεστημένο  το  Ionic  Framework,  Android  Studio  με
εγκατεστημένα  τα  Build  Tools  και  τον  πηγαίο  κώδικα  από  το  κεντρικό
αποθετήριο χρησιμοποιούμε την εντολή:

$ ionic cordova build android

Παράγοντας το εκτελέσιμο αρχείο στην διαδρομή:

mobile-client/platforms/android/build/outputs/android.apk
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