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МОЛБА
ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Молим да ми се одобри израда мастер рада под насловом:
,,Развоj микросервисне апликациjе за Android коришћењем окружења Lumen”
Значаj теме и области:
Архитектура заснована на микросервисима представља модеран начин организациjе софтвера као
колекциjе лабаво повезаних сервиса коjи имплементираjу жељену пословну логику, а коjи међусобно
комуницираjу jедноставним механизмима комуникациjе, тj. путем веома jедноставних интерфеjса
за програмирање апликациjа (енг. Application Programming Interface, скраћено API). Микросервиси
омогућаваjу брзо локализовање грешака, добро скалираjу и jедноставно се интегришу са другим
сервисима. Jедан од наjчешћих приступа дизаjну микросервиса jе коришћењем REST архитектуре и
у том случаjу одговараjући API коjим се микросервиси излажу спољашњем свету назива се RESTful API.
Развоjни оквир Lumen, настао 2015. године, омогућава развоj ефикасних микросервиса и RESTful API-ja.
OAuth 2 jе протокол за ауторизациjу коjи омогућава развоj апликациjа коjе могу да остваре ограничен
приступ корисничким налозима у оквиру постоjећих мрежа (нпр. мрежа Facebook или GitHub) користећи
HTTP сервис. Оваj протокол омогућава делегирање аутентикациjе сервису коjи садржи кориснички налог,
и омогућава ауторизациjу апликациjи тако да може да приступи подацима корисничког налога. OAuth 2
се користи за развоj апликациjа за десктоп рачунаре и мобилне уређаjе, као и за развоj веб апликациjа.
Специфични циљ рада:
Коришћењем развоjног оквира Lumen, развити RESTful API са OAuth2 ауторизациjом, и применити
га на развоj Android апликациjе за проналажење друштва за трчање. Апликациjа треба да искористи
интерфеjсе за приступ спољашњим сервисима коjи ће омогућити повезивање корисничког налога са неким
од налога на постоjећим спортским апликациjама за трчање, у циљу преузимања података коjи ће бити
коришћени приликом проналажења друштва на основу различитих критериjума. Анализирати предности
и мане овакве архитектуре, као и могућа унапређења.
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