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випадках зручно використовувати для того, щоб не їхати на СТО, але є випадки
коли без візиту СТО не обійтись ніяк.
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В роботі розглянуто особливості створення розподілених систем
заснованих на REST-архітектурі із використанням Spring Boot.
REST (скор. англ. Representational State Transfer) – це стиль проектування
розподілених систем за допомогою певних обмежень. Застосунки, які реалізують
REST архітектуру називають – RESTful. Перелік вимог до RESTful застосунків є
наступним:
- клієнт-серверна модель;
- взаємодія без збереження стану;
- система має підтримувати кешування;
- однорідний інтерфейс.
В останні роки розробники всього світу почали активно використовувати
REST-архітектуру. Згідно статистичних даних за 2019 рік більше 80% webзастосунків написані згідно даної архітектури [1]. REST набув популярності
завдяки наданню можливостей для розробників створювати загальнодоступний
прикладний програмний інтерфейс (API). Якщо завдяки REST розробники
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продумують архітектуру застосунка, то інверсію управління найчастіше
реалізують за допомогою інфраструктури програмних рішень Spring Boot [2].
Spring Boot – це прокт із відкритим вихідним кодом, ціллю якого є
спрощення створення програм на основі Spring Framework. Він дозволяє
створити web-застосунок, вимагаючи від розробника мінімум зусиль по
налаштуванню і написанню коду.
Для того, щоб зрозуміти, наскільки доцільними і перспективними є дані
технології, необхідно розглянути їх переваги та недоліки. Проаналізувавши всі
аспекти та сторони REST і Spring Boot можна навести наступні плюси та мінуси
їх використання.
Переваги REST:
- проста інтеграція програми із web-застосунком;
- уніфікований інтерфейс;
- зручність у документуванні платформи;
- покращена мобільність коду клієнта;
- надає дані у вигляді ресурсів.
Недоліки REST:
- HTTP-методи не повністю підтримуються;
- HTTP-методи не розширюються;
- Важкість переходу API із HTTP на інший протокол [2].
Переваги Spring Boot:
- Проект є повністю безкоштовним;
- Вбудований сервер Tomcat;
- Автоматична конфігурація;
- Модульність;
- Спрощений імпорт зовнішніх бібліотек;
- Автоматичний підбір сумісних версій бібліотек;
- Забезпечує моніторинг стану сервера і розширені конфігурації;
- Всі налаштування здійснюються завдяки Java-коду(анотації);
- Активна підтримка даного проекту.
Недоліки Spring Boot:
- Важкий для розуміння;
- Важко знайти помилки пов’язані із роботою ядра фреймворку;
- Високий поріг входження для новачків [3].
Можна стверджувати, що REST у поєднанні із Spring Boot є досить
популярною зв’язкою і часто використовується для розробки веб-додатків.
Враховуючи всі переваги та недоліки, поєднання цих технологій є досить
ефективним інструментом для розробки web-застосунків.
Вимоги для налаштування і запуску Spring Boot застосунків є наступними:
- Java версії 8+;
- Spring Framework версії 4.3.24+ RELEASE;
- Apache Maven версії 3.2+ або Gradle версії 3.x+ [4].
Найвдалішими проектами у світі із використанням REST архітектури є
наступні:

38

- NASA API – веб-додаток, який надає дані про астероїди, галактики,
астрономічну карту дня, природні явища зафіксовані обсерваторією, служба
погоди на Марсі, патенти і звіти про отримані технології, дані про екзопланети
[5];
- US Government Data API – веб-додаток, який надає урядові США дані, які
охоплюють інформацію про зареєстровані організації в регіонах, злочинність
у штатах, витрати уряду, минулорічну і цьогорічну урожайність, кількість
посівних площ і типи культур [5];
- WeatherBit API – веб-додаток, який надає дані про поточну погоду,
вологість, температуру, опади, швидкість повітря, якість (вміст O2, CO2, NO2)
повітря із можливістю прогнозування. Також надається доступ до архіву
погоди, в якому міститься інформація про кожну країну. [5];
- TransLoc OpenAPI – веб-додаток, який надає доступ до даних громадського
транспорту у США в реальному часі [5].
Отже, REST архітектура у поєднанні із Spring Boot все частіше
використовуються для розробки веб-застосунків. Можна визначити позитивну
динаміку розвитку і підтримки даних інструментів розробки. Тому дана
технологія і надалі буде активно використовуватись у високонавантажених
проектах, де потрібна стабільна робота застосунка.
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