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 معماری مایکروسرویستعاریف و مفاهیم ( 3

 تاریخچه و تعاریف( 3-3

منابع که در  هااختصار مایکروسرویس( یا بهMicroservice Architecture) معماری مایکروسرویس

شدت در حال گسترش و نیز ترجمه شده است، در چندسال اخیر به هافارسی گاهی به نام میکروسرویس

ه ب "هامایکروسرویس"اگرچه اولین اشاره مستقیم به واژه  است.دهندگان و معماران میان توسعهفراگیری در 

و  1112های سال طیاما داغ شدن این موضوع در  ،گرددمیافزار برو در یک کارگاه معماری نرم 1111سال 

شود افزار و معماری محسوب میدنیای نرمدر  جذابیکی از موضوعات  هامایکروسرویساکنون هم ؛بود 1112

-سمینارهای تجارییا  هاشود و در کنفرانسن منتشر میهای جدیدی از آها و ارایههرماه مقاالت، کتابو 

 جستجویرشد گوگل از میزان  هایگزارشحتی بر اساس  ؛کندمیعلمی نیز عالقمندان زیادی را به خود جذب 

 برد.  پی هاتوسعه سیستممعماری و در نقش محوری آن توان به می هامایکروسرویست مرتبط با اعبار

 توان بهاند که از جمله میسازی و استقرار آن بودهشگام پیادهیپهای مطرحی شرکتدر دنیای تجاری نیز 

بر اساس تحقیقاتی اشاره نمود.  Sound Cloud و Uber  ،Netflix  ،Amazon  ،Ebayهای شرکت

انجام شده است، بیش از  3Dimensional Researchو   1Forrester  ،1Redhat  متفاوتی که توسط 

  ارند.د معماری مایکروسرویسسازی ای برای توسعه و پیادهاند که برنامهشوندگان اعالم کردهدرصد پرسش 01

                                                 
1 Forrester Data Global Business Technographics® Developer Survey, 2017 

1 Redhat 2017 Microservices Survey 

3 Global Microservices Trends: A Survey of Development Professionals  

http://karizsystem.ir/
http://soea.sbu.ac.ir/
http://ieaf.ir/
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های های آن و چالشمایکروسرویس، ابزارها و تکنیکمعماری در این مطلب در خصوص اصول و مفاهیم 

جع که توسط مرا یفشد. در ابتدا تعاریف مختل ارایه خواهد یمطالبدر مقیاس سازمانی، سازی روی پیادهپیش

 گردد:ارایه شده، مرور می معتبر

 ت گرا اسافزار مشتق شده از سبک معماری سرویسیک تکنیک توسعه نرم هامایکروسرویس

تعریف تشکیل شده است. در معماری مایکروسرویس های خوشای از سرویسکه از مجموعه

ن دامنه و مسئولیت معییها سبک و مستقل از پلتفرم هستند و سرویس های ارتباطیپروتکل

ار و ، استقر، مزایای این معماری بهبود ماژوالریتی سیستم و تسهیل توسعهو مشخصی دارند

االتر و سرعت بپذیری باال رای مقیاسایافته دهمچنین سیستم توسعه ؛ستتست سیستم ا

 هاافزاردر توسعه و پشتیبانی نرم DevOpsد رویکر بااست. این معماری تغییر اعمال 

 (Wikipedia. )ی داردهماهنگ

  افزار متشکل از تعدادی سرویس رویکردی برای توسعه یک نرمسبک معماری مایکروسرویس

منابع و زیرساخت خودش اجرا شده و از طریق  ءاتکاکوچک و مستقل است که هر سرویس به

-ها براساس قابلیتسرویس با دیگران ارتباط دارد. این HTTPهای سبک مبتنی بر پروتکل

نویسی های برنامهفناوری با زبان هایشوند و بر بستروکار طراحی و ساخته میهای کسب

ها حداقل نیاز به مدیریت متمرکز را دارند و هر مختلفی قابل استقرار هستند. این سرویس

 (Martin Fowler) کند.یسرویس پایگاه داده مخصوص به خود را مدیریت م

 ریز و خودمختاری هستند که با یکدیگر های دانهصورت خالصه سرویسها بهمایکروسرویس

کنند. هر سرویس باید بتواند مستقال تغییر کند بدون اینکه منجر به تغییر دیگر همکاری می

 (Sam Newmanکنندگان از سرویس شود. )های مرتبط یا استفادهسرویس

  هایافزار به ماژولمایکروسرویس یک رویکرد مهندسی مبتنی بر شکست یک نرممعماری 

گر تعریف با دیهای خوششوند و با واسطکارکردی است که مستقال تولید و مستقر می-تک

وند شهای کوچکی تولید و پشتیبانی میها توسط تیمها ارتباط دارند. این سرویسسرویس

 (IBMکند )شتیبانی میکه از تمام چرخه حیات سرویس پ

 های خودمختار و کوچک تشکیل شده است ای از سرویسمعماری مایکروسرویس از مجموعه

 (Microsoftنماید )سازی میوکار را پیادهکه هر سرویس مستقل بوده و یک قابلیت کسب
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 افزار است که برخالف معماری مایکروسرویس یک رویکرد چابک و ماژوالر به توسعه نرم

 -اندهای سیستم بایکدیگر آمیخته شدهها و قابلیتکه همه مولفه -تکه افزارهای یکنرم

با ارتباط سست است. هر  از هم تر و مستقلهای کوچکای از سرویسمبتنی بر مجموعه

انجام وظایف و پردازش خود است و یک کارکرد مشخص از کل سیستم را  مسوولسرویس 

 (Oracleارتباط دارد ) APIها از طریق  سرویسکند و با دیگر پشتیبانی می

 

-افزار و مشتق، سبک خاصی از معماری نرممعماری مایکروسرویس" :توان گفتبندی تعاریف شده میدر جمع

ای و داده-ها از نظر منطق کارکردیسرویسباالی گرا است که هدف آن خودمختاری شده از معماری سرویس

د رخدا معماری مفاهیمگرا از را است. این سبک معماری عالوه بر معماری سرویسسازی و اجنیز پلتفرم پیاده

 "برده است.شده نیز بهرههای توزیعسیستممحور و 

 معماری مایکروسرویس در شکل زیر نشان داده ای از عناصر یک سیستم ساده فروش اینترنتی مبتنی برنمونه

 .شده است

 
 سیستم ساده فروش اینترنتی مبتنی بر معماری مایکروسرویس نمونه: 3-3شکل 

 

 های معماری مایکروسرویساصول و ویژگی( 3-2

 به قرار زیر است: مایکروسرویسمعماری های ویژگیاصول و مهمترین 

 تقال مسکه  است مساله(از سیستم)صورت شدهخوبی تعریفو به هر سرویس مسوول یک دامنه مشخص

 یابد.( میDeployاستقرار) ( وBuildتولید)
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 های یک و لزومی ندارد همه سرویس بردمی ها و ابزارهای مناسب خود بهرههر سرویس از فناوری

 پلتفرم استفاده کنند.نویسی یا برنامهزبان، سیستم از یک فناوری

 واند تخروجی هر سرویس باید بعریف و سبک با یکدیگر تعامل دارند، های خوش تبا واسطها سرویس

 های دیگری قرار گیرد.ورودی سرویس

  تواند از انواع ابزارهای های خود است و میمدیریت داده مسوولهر سرویسDBMS .استفاده نماید 

 گرا در این معماری نیز صادق است.اصول کلی معماری سرویس 

 ترجیح استفاده از روش پیام(رسانی غیرهمزمانAsynchronous)  نسبت به همزمان 

 (ترجیح استفاده از روش همکاری کاریگرافیChoreographyنسبت به ارکستریشن ) 

 

 (Monolithicتکه)معماری مایکروسرویس دربرابر معماری یک( 3-1

، برای توضیح ویژگی و تمایز معماری وجود دارد که درباره معماری مایکروسرویس قاالتیها و مبسیاری از کتاب

ای هبر مبنای نظر این نویسندگان در سیستم اند.کرده استفادهتکه معماری یکمایکروسرویس از مقایسه با 

های سازنده این توان بلوکها چنان در هم آمیخته است که نمیداده-هاسرویس-هاتکه، مجموعه مولفهیک

ین است اما در معماری مایکروسرویس هدف ا ؛نمود (جایجا)تغییر یاها را مستقال از هم جدا کرده و سیستم

تقسیم شود که هر سرویس همه  (خودمختار)ای از ماژول)سرویس( کامال مستقلکه یک سیستم به مجموعه

ها نیاز نداشته باشد ها و قوانین مورد نیاز را در خود داشته باشد و برای اجرا به سایر سرویسمحاسبات، داده

 )شکل زیر(.یا حداقل وابستگی وجود داشته باشد
 

 
 در برابر مایکروسرویس تکهمعماری یکمقایسه مفهومی : 2-3شکل 
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 هاطراحی و استخراج مایکروسرویس( 3-4

ای که این ها است بگونهبندی سرویس، نحوه استخراج و دانهمعماری مایکروسرویسموضوع در مهمترین 

در سیستم وجود داشته باشد، برای  تمرکز(م)ها کامال خودمختار بوده و حداقل نیاز به مدیریت مرکزیسرویس

-سازیپیاده-ها شکسته شده و هر تیم مسوول طراحیای از دامنهاستخراج سرویس فضای مساله به مجموعه

برای استخراج سرویس و  ؛نیز همخوانی دارد DevOpsها خواهد بود که با مفاهیم پشتیبانی یکی از دامنه

ن تریشود که معروفمعموال از چندین روش و تکنیک استفاده میها در معماری مایکروسرویس انتخاب دامنه

های مختلفی در این حوزه وجود دارد ( است، کتابDomain Driven Designبر دامنه )ها طراحی مبتنیآن

های ای از تکنیکعالوه بر متد گفته شده مجموعه شد.ابمی 2Eric Evansها نوشته ترین آنکه معروف

های شکه در بخ گیردگرایی نیز مورد استفاده قرار میگرا و شیمبتنی بر معماری سرویسشناسایی سرویس 

 .بعدی معرفی خواهند شد

، این اصل پذیرفته شده است که معماری مایکروسرویسنظر از تکنیک و روش شناسایی سرویس در صرف

د رتبط یک تیم تخصصی با رویکرهای مبرای چابکی در توسعه و تغییرات سرویس، برای هر مجموعه از سرویس

DevOps .)اختصاص یابد)شکل زیر 

 

 
 سازی سرویس پیاده-های طراحینحوه تقسیم مسوولیت تیم: 1-3شکل 

  

                                                 
2 Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software  
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 معماری مایکروسرویس با گرامعماری سرویسارتباط ( 3-5

دلیل  ؛گرا استبا معماری سرویس معماری مایکروسرویسنسبت  ،دراین حوزه یکی از موضوعات مورد بحث

یدگاه کلی وجود است. در این خصوص دو د ها دراین دو معماریمتد-ها و اشتراکات فناوریاین امر شباهت

و به نوعی  ددانگرا میرا رویکردی در تقابل با معماری سرویس معماری مایکروسرویس دیدگاه اول ؛دارد

که معماری مایکروسرویس برای تغییر آن آمده  کندقلمداد میتکه گرا را نوعی معماری یکمعماری سرویس

است معتقد است معماری سرویس گرا یک پارادایم فکری  تر. دیدگاه دوم که مورد تایید مراجع معتبراست

 یهایها نمونهگرا( یا مایکروسرویسسرویس)نسل اول تحقق معماری سرویس-هایی مانند وباست و فناوری

 دارند.  قاط قوت و ضعفینآن هستند که هرکدام  از تحقق

)هفده  1111 سالدر که  IBMگرا توسط کنیم به تعریف معماری سرویسبرای بررسی موضوع نگاهی می

منتشر  1331در سال  اکه بعد 6و کتابی 2نامه کارشناسی ارشدارایه شده بود و نویسنده نیز در پایانسال قبل( 

 ، به آن ارجاع داد:نمود

که کارکردهای نرم افزاری است گرا رهیافتی برای ساخت سیستم های توزیع شده معماری سرویس"

را در قالب سرویس ارائه می کند. این سرویس ها هم توسط دیگر نرم افزارها قابل فراخوانی هستند 

و هم برای ساخت سرویس های جدید مورد استفاده قرار می گیرند، این رهیافت برای یکپارچه سازی 

در محیطی که انواع مختلفی از سکوهای نرم افزاری و سخت افزاری وجود دارد ایده آل فناوری ها 

 "است.

د، ارایه ش معماری مایکروسرویسگرا با اصول و تعاریفی که درباره تعریف فوق از معماری سرویسمقایسه با 

 ویسمعماری مایکروسرای بین این دو نیست، و شاید بتوان عمده (تفاوت)شود که تقابلبه روشنی مشخص می

سرویس و استانداردهای آن -گرا نسبت به فناوری وبتر از تحقق معماری سرویستر و اصولیکامل را گونه

 . که طی دو دهه گذشته معرفی شدند دانست

 

  

                                                 

 "تدوین متدولوژی معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش به  چارچوب زکمن "پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 2 

ت دانشگاه شهید بهشتی: نویسندگان دکتر فریدون شمس و امیررضا انتشارا " گرا سیسرو یسازمان یمعمار یو روش ها یاصول، مبان "کتاب 6 

 مهجوریان
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 معماری مایکروسرویسنتایج و مزایای ( 3-6

 به قرار زیر است: معماری مایکروسرویسمهمترین مزایا و نتایج حاصل از 

 :انتخاب فناوری/ابزارحق

  های طراحی و ابزارها برای تیم-هاحق انتخاب سبد متنوعی از فناوری معماری مایکروسرویسدر

ای هبرای مایکروسرویس ،تولید یک سیستم در فرایندتوان که میصورتیهبسازی مهیا است پیاده

استفاده کرد بدون اینکه نگرانی از مشکالت بعدی یکپارچگی ها و ابزارهای مختلفی مختلف از فناوری

 وجود داشته باشد.

 :پایداری سیستم

 در  ا(ه)مایکروسرویسهاهای پایدار امکان ادامه فعالیت سایر سرویسهای اصلی سیستمیکی از ویژگی

شابه ونه مبا نم صورت ازکار افتادن یک سرویس است)و در صورت نیاز جایگزینی سرویس ازکار افتاده

ا هبه دلیل خودمختاری و عدم وابستگی سرویس معماری مایکروسرویس(، این موضوع در پشتیبانیا 

 شود.محقق می

 :هدفمندو  باالپذیری مقیاس

 معماری صورت همه یا هیچ است، اما در تکه بههای یکپذیری سیستم در سیستممقیاس نامکا

ازای هر سرویس دلخواه میسر است. بنابراین هر بخش از به موثر پذیری امکان مقیاس مایکروسرویس

ار تواند منابع پردازشی بیشتر نیز دراختیکاری بیشتری داشته باشد، متناسبا می (load)سیستم که بار

 انجام شود.یکنواخت پذیری های سیستم مقیاسگیرد و نیازی نیست برای همه مولفه

 :تغییراتو  توسعه

   ها به دلیل هر سرویس بدون نگرانی از تاثیرات منفی در سایر سرویسامکان تغییر در منطق

تر است، این موضوع البته برای تغییر منطق داخلی است و در صورتیکه ها سادهخودمختاری سرویس

 کنندگان( اطالع داده شود.ها)استفادهواسط سرویس تغییر کند باید به سایر سرویس

 پذیری:مجدد و ترکیب استفاده

 ها، امکان استفاده مجدد و ترکیب گرا یکی از اهداف اصلی از توسعه سرویسمانند معماری سرویسبه

 های جدید است. های موجود برای ایجاد سرویسسرویس

 :گراتطابق با معماری سازمان سرویس

 ود شمحوری و ارایه سرویس باکیفیت به مشتریان خالصه نمی-گرا صرفا در مشتریسازمان سرویس

معماری داخلی سازمان و نحوه چیدمان عناصر و منابع برای پویایی بیشتر و  تر،بلکه موضوع مهم
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را گمنطبق با معماری سازمانی سرویس معماری مایکروسرویساستقالل هر واحد از سایر واحدها است، 

 کننده آن است. و تسیهل

 :هاولت جابجایی و جایگزینی سرویسهس

 توان یک سرویس را که عملکرد ها، به سادگی میارکردی و فناوری سرویسبا توجه به خودمختاری ک

گر تنهایی به یک محیط/سیستم دین مناسب نبوده با نمونه بهتر جایگزین نمود یا یک سرویس را بهآ

 منتقل نمود و از آن استفاده نمود

 

 

 معماری مایکروسرویسمرتبط با  یابزارهاو  . متدها2

2-3 )Containers 

و همه متعلقات  سرویس-افزار( نرمPackageبندی)، یک روش استاندارد برای بسته(Containers)هاکانتینر

انتینرها کهای دیگری منتقل و بدون مشکل اجرا نمود. پلتفرم-صورتیکه بتوان آن را به محیطو اجزاء آن است به

ها در عین بدین صورت سرویس شوند فناوری داخل هر سرویس از محیط بیرون مخفی مانده وباعث می

 سکوهای مختلف، از نظر بیرونی به روش استاندارد قابل استفاده و تعامل باشند.-هااستفاده از فناوری

 : (Cloudمبتنی بر ابر) هاهای مدیریت کانتینراز جمله ابزارها و فناوری

 Kubernetes 
 Docker Swarm 

 Amazon ECS 

 Azure Service Fabric 

 Cloud Foundry 

 Google Cloud Functions 

 IBM Bluemix OpenWhisk 

 Oracle Application Container 

 

2-2 )API Gateway 

مسوول انجام یک کارکرد مشخص در دامنه سیستم است اما با حداکثر خودمختاری اگرچه هر سرویس 

یری، مانیتورینگ،  و .. نیاز گبار، مجوزدهی، الگمدیریت کل سیستم و انجام اموری نظیر احرازهویت، تقسیم

شود، سازی پیاده API Gatewayتواند توسط ها دارد که میبه یک مدیریت/ابزار متمرکز غیر از سرویس
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ده توسط شاستفاده نشود، کلیه موارد مدیریتی ذکرشده به صورت کامال توزیع )روش(الگودرصورتیکه از این 

 ها مدیریت خواهد شد.سرویس

 : API Gateway برای های مطرحاز جمله ابزار

 Apigee API Management 
 Amazon API Gateway 
 IBM API Connect 
 WSO2 API Management 

 MuleSoft Anypoint API Management 
 Oracle API Manager 
 Kong API Gateway 

 Azure API Gateway 
 

 متشکل از تعدادی سرویس خودمختار معماری مایکروسرویسای از یک سیستم مبتنی بر شکل زیر مثال ساده

 ( دسترسی است.Gatewayو یک دروازه)

 

 
 API Gatewayکاربرد و جایگاه : 3-2شکل 
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 احرازهویت و مجازشماریهای روش( 2-1

 ( :Authorization( و مجازشماری)Authenticationهای احراز هویت)از جمله روش

 Token based solution  

 3rd party Authentication Federation 

 API Gateway A&A services 

 Cognito 

 

 های شناسایی و کشف سرویسروش( 2-4

 :گیرندگان( سرویس برای سرویسDiscoveryهای شناسایی و کشف)روشاز جمله 

 Client Side-Service Discovery 

 Application Load Balancer-based Service Discovery 

 DNS-Based Service Discovery 

 Service Discovery using ECS Event Stream 

 

 طراحیتحلیل و های متدلوژی( 2-4

های شناخته شده و مدونی برای تحلیل و طراحی سرویس وجود ها متاسفانه متدلوژیدر حوزه مایکروسرویس

ینده باید آهای در سالی، به دلیل جدید بودن این معمارها تجربه آموزی است و ندارد)متدلوژی حاصل سال

ای از منابع و رهنمودهای قابل استفاده را های مایکروسرویس باشیم(، اما مجموعهمتدلوژی انتشارمنتظر 

 توان به صورت زیر معرفی نمود:می

 روش(های طراحی مبتنی بر دامنهDDDخصوصا کتاب )ی آقا هایEric Evans 

 ( مانیفست واکنشگرReactive Manifesto) 

 های مفاهیم و تکنیکDevOps  از جملهTwelve-Factor App 

 ( الگوهای کارکردی سرویسFunctional Decomposition Pattern) 

  تئوریCAP 

 

 های طراحی و تولیدپلتفرم( 2-5

 ها:های طراحی و تولید مایکروسرویساز جمله پلتفرم

 Ballerina 

 Netflix OSS 

 MSF4J 
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 Akka 

 Vert.X 

  Fabric8 

 Cocaine 

 Deis 

 Lightbend 

 OpenWhisk 

 VAMP 

 

 

نداردها ها، استانیاز به دانستن تکنیک معماری مایکروسرویس، برای طراحی موفق در گفته شده مواردعالوه بر 

وار به -خارج است و تنها به صورت تیتر نوشتهاز حوصله این  هانآو مفاهیم مهم دیگری نیز هست که تشریح 

،  Bounded Context  ،Conway’s Law  ،Platform Services ، SOEA  ،MDMشود: آنها اشاره می

BCM  ،Command Query Responsibility Segregation ،Data-Access pattern  ، EDA ، 

NoSQL Data Design ... و 
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 ها و راهکارهای پیشنهادی چالش( 1

آنجا قرار دارد، ازگرایی پارادایم سرویستری است که در معماری مایکروسرویس مبتنی بر اصول و مبانی کالن

روز به روز نیز این نیازها  )ووکار و فناوری است گرایی و اصول آن منطبق با نیازهای واقعی کسبکه سرویس

ورت صبهو  های اطالعاتی، سیستمسازمانمعماری گرایی در ، بکارگیری سرویس(شودتر میتر و گستردهمهم

معماری  ؛دار استدار و آیندهروند ادامهنه یک موج گذرا که یک  ،اطالعات نیز فناوریکالن در حوزه 

مستثنی نیست و باید انتظار داشت که این معماری و یا مشتقات بعدی آن  همایکروسرویس نیز از این قاعد

ی گرایرویسگیران با نگاهی راهبردی به پارادایم سلذا مدیران و تصمیم ،همچنان در محور توجهات قرار گیرد

ای بلندمدت و هدفمند یابند باید برنامهسازی آن که در گذر زمان تکامل میالگوهای پیاده-هاو انواع فناوری

 وکار داشته باشند. های فاوا متناسب با سرعت تغییرات کسبها و سرویسسازی سیستمبرای مدرن

عی کننده موفقیت و نتایج واقین معماری تضمینگیران به استفاده از اصرف تمایل مدیران و تصمیماز آنجاکه 

هایی برای راهکارشود و سپس های معماری مایکروسرویس مرور میچالشنیست، به همین منظور ابتدا 

ر های مبتنی بسیستمسازی این معماری جهت افزایش میزان موفقیت در طراحی و پیادههدفمند بکارگیری 

 گردد.ارایه می هامایکروسرویس

 

 های معماری مایکروسرویسچالش( 1-3

توان در سه دسته ها را میتوان نادیده گرفت، این چالشسازی معماری مایکروسرویس را نمیهای پیادهچالش

 بندی نمود:طبقه

 :های معماریچالش

 سایر  ازتر ها به مراتب سختها، تضمین امنیت و کنترل مایکروسرویسمانیتورینگ، مدیریت نسخه

 است. ایمتمرکز یا الیههای ها و سیستممعماری

 تری نیاز به ابزارها و متدهای پیچیده های خودمختار(سرویسبا ) شدههای توزیعسازی معماریپیاده

 سازی و نگهداشت دارد. برای پیاده

 سی نویبرنامهکاری در االیی دارد، حجم زیادی از دوبارهدلیل اینکه هر مایکروسرویس خودمختاری ب هب

 شود. انجاممشترک باید -امنیتی-های کنترلیبرای اعمال مکانیزمهر سرویس 

 :های سازمانیچالش

 مایکروسرویس نیازمند نیروی انسانی بسیار ماهر و توانمند است که تامین آن  سازی معماریپیاده

 برای هر سازمانی ممکن نیست.
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 افزار مبتنی بر تقسیم افقی های توسعه نرمات و تیمساختار سازمانی بیشتر واحدهای فناوری اطالع

های به تیماین ساختار ل گرفته است و تغییر ک( شUI-Application-Databaseابزارها )-هافناوری

 است.  برزمانسخت و وکار، با یک دامنه محدود کسب DevOpsمبتنی بر 

  های قدیمی است، هر صورتچالشانتخاب سبک مناسب معماری بنا بر نیاز هر سازمان یکی از-

و قرار نیست هر سیستم کوچک یا بزرگی مبتنی بر  ای نیاز به راهکار مناسب خود داردمساله

ه ها از جملراهکارهای مختلف و نحوه یکپارچگی بین آن-ها. انتخاب بین معماریمایکروسرویس باشد

 .استگیران های مدیران و تصمیمدغدغه

 :فناوری/ابزارهای چالش

 های جدید اگرچه یک مزیت است اما از نگاه دیگر تهدیدی برای از حد ابزارها و فناوریتنوع بیش

نویسی است که در جنگلی از ابزارها سردرگم شده و تا مهارت کافی برای استفاده از های برنامهتیم

شدن کافی روی کرده و فرصت مسلطهای جدیدی ظهور آورند، ابزارها و فناوریمییک ابزار را بدست 

 دهند.یک ابزار را از دست می

 مورد استفاده قرار واقعی های در پروژهنویسان توسط برنامهشوند و می ارایهسرعت ابزارهای جدید به

 ست.اصورت کامل ارزیابی نشدهبهگیرند در حالیکه مسایل مهمی مانند امنیت و پایداری این ابزارها می

  های خود ها را برای پشتیبانی از نیازمندیفناوری-مایکروسرویس مجموعه جدیدی از ابزارهامعماری

 .ودشمیتولید سیستم هزینه و  معرفی کرده است که خود باعث افزایش پیچیدگی و افزایش زمان

 

 بکارگیری معماری مایکروسرویسراهکارها و الزامات ( 1-2

 گرایی)به صورت عام( و معماری مایکروسرویس، پارادایم سرویسشدهمانطور که در ابتدای این بخش گفته

ز نیوکار محور کسب-دار صنعت فاوا هستند که در دنیای رقابتی و سرویسصورت خاص( روندهای آینده)به

 ،ماریمعفق این ، اما برای بکارگیری هدفمند و موهستندوکار با فاوا همراستایی بین کسبکننده تضمین

 :شودپیشنهاد میزیر  نین(الزامات)قوا

 د ای بایمساله-جا و هر سیستمی نباید مایکروسرویسی باشد، برای هر صورتقانون اول اینکه همه

شرایط مجموعه اجبارها و -هامندی(، محدودیتغیروظیفه-مندیهای معماری)وظیفهنیازمندی

 مناسب معماری انتخاب شود. (راهکار)تحلیل شود و سبک ارشد ای توسط معمارزمینه-محیطی

 باید بدانیم که ضمن تبعیت از اصول اصلی معماری مایکروسرویس انتخاب  قانون دوم اینکه در صورت

معماری منطقی و فیزیکی سیستم  )مدل(های مهم و سختی وجود دارد که نحوهاین معماری، انتخاب
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سازی های متنوعی قابل پیادهمانسرویس به اشکال و چیدرا مشخص خواهد کرد، لذا معماری مایکرو

 ناپذیری دارد.که انتخاب نامناسب در این مرحله نتایج جبران است

  افزاری که ادعا هر شرکت نرم ؛را خورد پروتکل-فناوری-عناوین ابزارنباید فریب قانون سوم اینکه

 صرفو  شودسرویس تولید کرده باید راست آزمایی کند محصوالت مبتنی بر معماری مایکرومی

حور ماستفاده از چند ابزار و پلتفرم مرتبط با معماری مایکروسرویس به معنای تولید سیستم سرویس

دهه از ظهور  یکگذشت بیش از همچنان که هنوز بعد از ها نیست)منطبق با اصول مایکروسرویس

اند، واقعا شده هایی که با این عنوان طراحی و فروختهدرصد کمی از سیستم ،گرامعماری سرویس

 (اندسازی شدهگرایی طراحی و پیادهطبق اصول سرویس

  یک سبک معماری جدید در سازمان نیازمند تغییر  "رسیدننتیجهو بهاستقرار "قانون چهارم اینکه

ال معماری مایکروسرویس نیازمند آن سازمان است، تحقق ایدهدر وکار فرهنگ و معماری کسب

توان از هر دو طرف شروع شود و گرا است. تغییرات میبا رویکرد سرویس بازنگری معماری سازمانی

سازی در پیاده Netflix  ،Amazonهاییکی از دالیل موفقیت شرکت به طرف دیگر سرایت نماید.

 شود.ها ارزیابی میوکار این شرکتگرا کسبمعماری مایکروسرویس، ماهیت سرویس

  عوامل موفقیت در طراحی و از مهمترین ها دی مناسب سرویسبنانتخاب و دانهقانون پنجم اینکه

برای آن های مدون و استانداردی هنوز استقرار معماری مایکروسرویس است که متاسفانه متدلوژی

سازی، نسبت به تدوین یک باید قبل از شروع پیاده (ها)تیمهاسازمان بنابراینارائه نشده است، 

المللی اقدام نمایند. رابطه تجارب داخلی یا بین-هاکتاب-مجموعه مراجعمتدلوژی داخلی)بومی( از 

 گرا وجود دارد.های سرویسمعنادارای بین عدم بکارگیری یک متدلوژی مناسب با شکست پروژه
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