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Product Sheet

Microservisler

MİKROSERVİSLER
Mikroservis mimarisi, her biri bağımsız olarak
çalışan ve açık protokoller vasıtasıyla birbiri ile iletişim
kuran sistemlerin, servisler arası bağımlılıklarının projenin
bütününe etki etmesini, yatayda genişleyerek yüksek performans
sağlamasını, projenin ilerleyişini ve bakım maliyetlerinin olumsuz etkisinin
ortadan kaldırılmasını sağlar. Aynı zamanda atomik yapıların sırasının ve hiyerarşisini değiştirme imkanı vermesi, uygulamanın daha esnek, daha ölçeklenebilir
olmasına imkan verecektir.
Teknoloji çeşitliliği ve programlama dili bağımsızlığı sayesinde değişen şartlar ve
isterler çerçevesinde farklı programlama dilleri ile aynı ekosistem içerisinde
çalışabilir vaziyette hizmetlerin sunulmasına olanak tanımaktadır.

Çekirdek Komponentler

BOILER-BASE
Boiler-Base, standardizasyon

kurallarına dayalı kütüphane kon-

septlerinin mikroservis metodolojisine

uygun şekilde nesneye yönelik ve cephe

yönelimli programlama prensiplerini içeren bir dizi
kod paketlerinden oluşur.

Platform, XSS saldırılarını ve SQL enjeksiyonlarını önlemek için varsayılan olarak güvenlik önlemleri sağlar.

Geliştirmeleri kolaylaştırmak için en iyi teknik yaklaşımları benimseyen boilerrum,

global error handling yapıları, veri standardizasyon yapıları, sıfır SQL ile veri erişim

katmanları, maven modül ve bağımlılık yönetimi gibi geliştirme kurallarını uygular.
Mikroservis yapılandırma ayarlarının tek bir yerden yönetilmesini sağlayan konfigürasyon servis/servislerini barındırmakla beraber, temel kütüphanelerinin özelliklerinin
konfigüratif olması sağlanmıştır.

Mikroservislerin kimliklendirme bilgilerinin tek bir yerden yönetilmesini sağlayacak olan
bir discovery servis kullanılmaktadır.

Boilerrum, SonarQube analiz sonuçlarından geçmiştir ve QualityGate puanı A olarak
derlenmiştir.

Gerçek ZamanlI Ölçeklnebilirlik
ve Mikroservis İzleme Modülü

BOILER-MONITOR

Mikroservislerin bir dasboard üzerinden izlenmesini sağlayan teknolojiler, standart olarak kullanılabilir
ve müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda sunulabilir vaziyettedir.
Mikroservislerin mevcut yaşam bilgilerini barındıran bu komponentler, ayrıca
bu hizmetlerin performans ve yoğunluk bilgilerini de sunar. Hizmetlerin herhangi birinde sorun oluştuğu zaman, aksiyon alınabilecek bir durum için altyapı
sağlar. Konteyner orkestra aracı ve cluster yöneticisi olarak, sistemin ölçeklenebilmesi ve bileşenler arasında kontrollerin yapılmasını sağlayan Kubernetes
framework implemente edilir vaziyettedir. Tüm altyapının tek bir bütün olarak
görülmesine ve yürütülmesine olanak sağlar. Altyapı üzerinde health check
yaparak kontrollü çalışmasını sağlar. Konteynerlar herhangi bir sebeple bozulursa yenisinin ayağa kaldırılmasını sağlayabilir.

API Gateway Çözümü

BOILER-GATEWAY

Mimaride bulunan mikroservisler için gönderilen
tüm isteklerin karşılandığı ve yönlendirildiği gatewaydir.
Discovery server ile birlikte istemci taraflı veya sunucu taraflı
load balancing, filtreleme ve yönlendirme işlerini yürütür. Mikroservislerin güvenliğini sağlar, ve istemcilerin gereksiz isteklerini engeller. Ağ
geçidinin (api-gateway) ardındaki bir hizmetin başarısız olması durumunda
hata kurtarma stratejileri uygulayabilir. (Circuit Braker)

Kullanıcı Kimliklendirme
ve Yetkilendirme Sistemi

BOILER-IAM

OAuth prensipleri üzerine kurulu kimliklendirme
sistemi ile kimliklendirme ve yetkilendirme müşterilerin
ihtiyaçlarına uygun biçimde uyarlanabilir vaziyettedir.
Bellekleme ile yetkilere erişim oldukça hızlı uygulanabilir durumdadır. Bağımsız çalışan bu mikroservis hizmeti, aynı zamanda yetki
istemci kütüphanesi olan boiler-authorizer ile diğer mikroservislere hızlıca
uygulanabilir. Boilerrum, JSON tabanlı RFC 7519'de tanımlanmış açık bir standart
olan JWT token biçimini kullanır.

Yüksek Performanslı
Yüksek
Loglama
ve Yönetim
Modülü
Log
ve Yönetim
Modülü

BOILER-LOG

Loglama API-GATEWAY üzerinde gelen bir isteğe
verilen bir transactionId ile başlar. Ardından gerekli
logların işlenmesini sağlayacak olan mikroservislere komut
gönderilir.
Loglar ElasticSearch üzerinde tutulur ve diğer mikroservislerin iş yükünü aktör
mimarisi ve mesaj kuyruğu sistemiyle ele alır.
Loglar kişiselleştirilebilir ve ihtiyaca uygun görselleştirilebilir bir dashboard üzerinden sistem yöneticileri tarafından izlenir. Büyük hacimli veriler için çubuk,
çizgi ve dağıtım grafikleri, pasta grafikleri ve haritalar oluşturulabilir.

Servisler Arası Transactional
Tasarım ve Yönetimi

BOILER-FLOW
Karmaşık iş süreçlerinin rahat yönetilmesini
sağlayan bir yapı olan sistem, birkaç teknolojinin
implementasyonu ile oluşur. Hazırlanan iş akışlarının
sunucuya deploy edilmesi ile başlayan süreçte, iş akışlarında
meydana gelebilecek bir aksaklık veya arıza durumu anında tespit edilir.
İş akışları canlı olarak izlenebilir ve anlık loglanır.
YYatay ölçeklenebilir bir mimariye sahiptir ve bundle bir veritabanı ile uygulanır.
Fault tolerance yapısı ile, herhangi bir yazılım hatasında veri kaybını imkansız
hale getirip, kesinti süresini de minimum düzeyde garanti eder. Message Driven
mimarisi sayesinde veriler append-only loglanır ve istenirse harici bir sisteme
aktarılabilir vaziyettedir. Visual Workflow yapısı ISO standartlarında olan BPMN
2.0 ile tasarlanmıştır.

Gerçek Zamanlı Kural
Motoru İmplementasyonu

BOILER-RULE

Bir veya birden fazla dış sistemden elde edilen
verilerin gerçek zamanlı veri üzerinden koşturulmak
üzere kurallar tanımlanabilen ve bu kuralların oluşması durumunda alınacak aksiyonlar ile alarm üretebilen veya bu aksiyonları işlenmesi için ihtiyaca göre entegrasyon yapılabilen bir sistemdir.
Boilerrum bu konuda iki yaklaşımla kural motoru sunar. Full-text search yaklaşımıyla kuyruk yapısı kullanılarak aktör mimarisi ile geliştirilen sistemde kullanıcılar sisteme gelen veri modelini kullanarak web tabanlı ekranlar üzerinden
oluşturacağı kurallar ile gerçek zamanlı, çalışma süresi (runtime) içinde kurala
uygun durumları yakalar. Reactive programlama yaklaşımı ile kullanılarak
geliştirilen altyapıda ise hem gerçek zamanlı ve hem de geriye dönük veriye
özgü kurallar, ihtiyaca uygun Drools kompleks sorguları sayesinde işlenir.

Bulut Tabanlı
Bildirim Servisi

BOILER-INFORMER

SMS, E-posta, Push Notification gibi istemcilerin
ve/veya yetkililerin bilgilendirilmesini sağlayan ve
sistemdeki iş yükünü hafifleten bir mikroservistir.
Dağıtık aktör mimarisi üzerine kurulu sistem mesaj kuyruk yapısı üzerinden işlenmektedir. Belli bir kural veya işlerlik içerisinde uygulama kendisine
gelen veriyi işlediğinde bildirim servisleri tetiklenir. Bildirim servisi üçüncü parti
firmalar ile hızlıca entegre edilebilir mimari yapıya sahiptir.

Yüksek Performanslı
Rapor Servisi

BOILER-REPORT

Son kullanıcı tarafından istenen raporların farklı
mikroservisler üzerinde bir mesajlaşma kuyruğu üzerinden işlenmesi ve sunulmasını sağlar.
Asenkron veri alışverişini sağlayan yapıda, isteklerin yoğunluğuna ve
çeşidine göre hazırlanan raporları NoSQL bir veri tabanında tutar ve kullanıcının kullanımına sunar. Cluster olarak ayarlanabilen rapor servisleri için,
diğer mikroservis istemcileri tarafından load balancing sağlanabilir, dolayısıyla
mimari yatay olarak genişletilebilir vaziyettedir. Boiler-Report, özel raporların
hazırlanması için üçüncü parti rapor sunucular ile entegre edilebilir vaziyettedir.

Çevrimiçi Bulut Disk
Yönetim Modülü

BOILER-STORAGE
Çevrimiçi depolama alanları farklı bir mikroservis
üzerinden kontrol edilir. Bulut hizmetleri veya on promise depolama sistemleri ile uygulanacak olan çözüm;
yedekleme, senkronizasyon, kota ve limit tanımlamaları, bucket
sistemi, dosya kontrol ve uyarlanacak olan bir arayüz üzerinden
yönetilebilir olacaktır.
Söz konusu çözüm ile birlikte farklı mikroservisler üzerinden çalıştırılacak olan
hizmet, diğer servisler üzerindeki yükü azaltacaktır. Boilerrum bu hizmet için
Google Cloud Storage API desteklemektedir. Diğer bulut sistemleri ile olan entegrasyonlar devam etmektedir.

Gerçek Zamanlı Kural
Motoru İmplementasyonu

BOILER-DELIVERY

Sürekli Entegrasyon ve Sürekli dağıtım (CD/CI)
yaklaşımıyla altyapı içerisinde aşağıdaki adımların
tetiklenerek, bir pipeline akışında otomatik gerçekleşmesi için
otomasyon aracı kullanılmıştır.
-Kodun checkout edilmesi
-Kod testlerinin koşturulması
-Kodun derlenmesi
-Sonar kod analizi
-İmajların sunucularda dağıtılması
-İmajların konteyner olarak derlenmesi
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