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ÖZ
En basit tanımıyla mikroservis; kendi başına çalışabilen, tek bir işi yapmak üzere
sorumluluk atanmış ve diğer mikroservislerle tanımlı bir arayüz üzerinden etkileşime
geçen yazılım birimidir. Mikroservis mimarisi ise mikroservislerin kullanımı ile yazılım
birimlerinin modüller halinde tasarlanabilmesini sağlayan mimari yaklaşımdır.
Mikroservis mimari yaklaşımı son dönemlerde popülerlik kazanmış bir yaklaşımdır. Bu
bildiride müşterek bir harp oyunu simülasyon altyapısının tasarımında mikroservis
mimari yaklaşımının kullanılması ve bunun sonuçları ile ilgili bilgiler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Dağıtık simülasyon, harp oyunu simülasyonu, mikroservis,
mikroservis mimarisi, modülerlik.

THE ADVANTAGES OF MICROSERVICE ARCHITECTURE:
EXPERIENCES IN A WARGAME SIMULATION PROJECT
ABSTRACT
As a basic definition, microservice is the unit of software that can work autonomously,
having a single responsibility assigned and interacts with other microservices through a
well-defined interface. Moreover, microservice architecture is an architectural approach
that supports modular design of software units via the use of microservices.
Microservice architecture is becoming a popular approach in recent years. In this paper,
usage and outcomes of microservice architecture in the design of a joint wargame
simulation infrastructure are presented.
Keywords: Distributed simulation, microservice, microservice architecture, modularity,
wargame simulation.
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1.

GİRİŞ

Mikroservis mimarisi yazılım birimlerinin modüler bir şekilde tasarlanmasını
amaçlayan mimari yaklaşımdır. Mikroservis mimarisi görece yeni bir yaklaşım olduğu
için literatürde farklı tanımlamalar bulmak mümkündür. Genel olarak mikroservisler
birbirleri ile bağımlılığı olmayan, farklı teknolojiler kullanılarak geliştirilebilen,
bağımsız birer işlem olarak çalışabilen, birbirleri ile mesaj gönderimini ağ üzerinden
gerçekleştiren ve tek sorumluluğa sahip birimlerdir [1]. Bu bildiride CEY Savunma ve
Simülasyon Sistemleri şirketinde Ar-Ge projesi olarak geliştirilmekte olan Müşterek
Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Projesi'nde kullanılan mikroservis mimarisi
anlatılmaktadır.
Harp oyunu simülasyonları, harbe hazırlık, stratejik plan geliştirme, yeni envanterin
mevcut sistemlerde kullanımı, tatbikat ya da harp öncesi envanter ve lojistik
çalışmaların yapılması, analiz ve raporlamalar ile taktik ve stratejilerin iyileştirilmesi ve
daha çok çeşitli harp hususları için kullanılan önemli araçlardan birisidir. Harp oyunu
simülasyonları stratejik konseptin belirlenmesi, senaryo planlama, harp oyunu icrası ile
analiz ve değerlendirme aşamalarını içerir. Canlı, sanal veya yapısal türlerde harp oyunu
simülasyonları mevcuttur. Kullanım amacı dikkate alındığında harp oyunu
simülasyonları taktik, stratejik veya operasyonel olarak sınıflandırılabilir [2]. Bu
simülasyonlar kara, hava veya deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları dikkate alarak ayrı ayrı
geliştirilebileceği gibi [3], bu kuvvetlerin birlikte ele alındığı müşterek bir ortamda da
geliştirilebilir. Müşterek simülasyonlar birlikte çalışabilirlik kavramı içinde farklı
kuvvetler için geliştirilen simülasyonların entegre bir biçimde birlikte çalışması [4],
veya doğrudan tek bir simülasyon içinde ele alınması şeklinde gerçeklenebilir.
Müşterek Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Projesi kapsamında stratejik, operasyonel
ve taktik amaçlı kullanıma olanak sağlayan, yeni nesil bir müşterek harp oyunu
simülasyon altyapısı geliştirilmektedir. Bu altyapının en önemli bileşenlerinden birisi
simülasyon modellerinin çalıştırıldığı, senaryonun koşturulduğu ve simülasyon
servislerinin yönetildiği koşum altyapı yazılımıdır. Farklı kuvvetlerin farklı
seviyelerdeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, sistemde değişken çözünürlük ve sadakat
seviyelerinde modeller geliştirilmektedir. Simülasyonun takip edildiği ve oyunun
oynandığı istemci uygulaması klasik desktop makinelerde koşabildiği gibi, dokunmatik
ve tabletop gibi teknolojik ürünlerde de çalışabilir şekilde geliştirilmektedir. Taktik
resim 2-boyutlu sayısal haritalar üzerinden takip edilebilmekte, aynı zamanda
kullanıcının ihtiyaç duyması durumunda bazı faaliyetler sanal gerçeklik gözlüklerinin
kullanıldığı 3-boyutlu ortam üzerinden de izlenebilmektedir. Sisteme coğrafi,
meteorolojik ve diğer ortam şartları verileri ölçeklenebilir bir temsili ortam sunucusu
tarafından sağlanmaktadır.
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2.

MİKROSERVİS ÖZELLİKLERİ

Mikroservis, monolitik yazılım geliştirim sürecinde karşılaşılan problemlere çözüm
olmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Mikroservis mimarisi gibi Servis Odaklı Mimari de
modülerleştirme üzerine odaklanmıştır. Bu bölümde mikroservis özelliklerin, monolitik
ve Servis Odaklı Mimari tabanlı sistemlerle özet bir karşılaştırması verilmektedir.
Monolitik tasarımlarda karşılaşılan sorunlardan biri monolitik birimlerin büyüklüğü ve
tek parça yapısı nedeniyle “sürekli entegrasyon” (continuous integration) çevriminin
uygulanmasının zorlaşmasıdır. Mikroservis mimarisinin yazılım sistemini birbirinden
bağımsız küçük birimlere (mikroservis) ayırarak modülerliği sağlaması, sürekli
entegrasyon aktivitelerinin yazılımın bütünü yerine bu küçük birimler için
yapılabilmesinin önünü açmıştır [5].
Bağımsız mikroservis birimlerinin sağladığı esneklik nedeniyle geliştiricilerin yazılım
geliştirme safhasında daha rahat hareket etmesi mümkün kılınmıştır. Monolitik
mimariye sahip yazılım sistemlerinde ise geliştirici bir birimi değiştirdiğinde bu
değişikliğin diğer birimler üzerinde yarattığı sorunlar geliştiricinin yazılım üzerinde
daha az değişiklik yapmasınave test için ayrılan işgücü ve zamanları artırımına olanak
sağlamıştır.
Bağımsız mikroservis birimlerinin getirdiği diğer bir avantaj ise yazılım yeteneklerinin
istenildiğinde kolayca değiştirilmesine imkân sağlanmasıdır. Müşterek harp oyunu
örneğinde ortam şartları servisinin sistemden çıkarılması için sadece ortam şartları ile
ilgili mikroservislerin yazılım paketinden çıkarılması yeterlidir. Herhangi bir derleme ve
konfigürasyona gerek duyulmamaktadır. Monolitik sistemlerde bu esnekliği sağlamak
daha zordur. Monolitik sistemlerin ölçeklenebilirliği mikroservis tabanlı sistemlere göre
daha düşüktür. Bir mikroservis istenildiği kadar çoklanabilir ve farklı donanım
kaynaklarına dağıtılabilir.
Mikroservislerin bağımsız birimler olması ve ağ üzerinden haberleşmesi nedeniyle
farklı teknolojiler kullanarak geliştirilmesi mümkündür. Örneğin performans
problemlerine sahip olan bir mikroservisin farklı bir teknoloji ya da programlama dili
ile eşdeğerinin yazılması mümkündür [5] .
Monolitik yazılım birimlerinde oluşan herhangi bir problem yazılım biriminin
sonlanması ile sonuçlanmaktadır. Mikroservis mimarisinde ise bir mikroservisin
sonlanması, sistemin daha kısıtlı işlevsellik ile de olsa çalışmasını sürdürmesini
sağlamaktadır. Bağımsız birimlerin eşdeğerleri ile değiştirilebilir olması ve bu işlemin
sistemin diğer birimlerini etkilememesi avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda
yazılım yeteneklerinin genişletilmesi daha az iş gücü ile sağlanması mümkün olmuştur.
Müşterek Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Projesi kapsamında, monolitik sistemlerde
varolan problemlere çözüm olmak adına Mikroservis mimarisi Servis Odaklı Mimari’ye
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tercih edilmiştir. Mikroservis mimarisi Servis Odaklı Mimari ile birçok ortak özelliğe
sahiptir. Ancak bazı konularda iki mimari birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin; Servis
Odaklı Mimaride servisler arasındaki iletişimi yöneten bir arakatmana ihtiyaç varken,
mikroservis mimarisinde servisler iletişimi sağlayacak olay mesajlarının tanımlanması
ve gönderilmesinden sorumludur. Benzer şekilde, Mikroservis mimarisinde servisler
sınırlı bağlama (bounded context) sahip iken, Servis Odaklı Mimaride işlevselliğin
yeniden kullanımı esastır.

3.

MİKROSERVİS MİMARİ BİLEŞENLERİ

Literatürde mikroservis mimarisini destekleyen Java tabanlı bazı açık kaynaklı
altyapılar mevcuttur. Müşterek harp oyunu simülasyon altyapısının C++ dilinde
geliştirildiği düşünüldüğünde kullanılabilecek altyapı alternatifleri azalmaktadır. Bu
nedenle projede mikroservis mimarisini destekleyecek basit bir altyapı geliştirilmiştir.
Bu altyapı “servis yöneticisi” (service manager), “servis temsilcisi” (service agent),
“servis örneği” (servis instance) ve “monitör kontrol arayüzü”nden oluşmaktadır. Bu
birimler birbirleri ile TCP/IP soketleri üzerinden haberleşirler. Birimler Şekil 1’deki
yerleşim diyagramında görülebileceği gibi, istemci ve sunuculara dağıtılırlar.

Şekil 1. Mikroservis yerleşimi
Diyagramdan da görülebileceği üzere sunucu bilgisayarında servis çalışmaktadır. Her
bir istemcide bir servis temsilcisi çalışmaktadır. Servis örneği, servis temsilcisi
tarafından ilklendirilmektedir.
Servis yöneticisi; her bir simülasyon oturumu için çalıştırılan sunucu bileşenidir. Servis
temsilcileri ve monitör kontrol arayüzü, servis yöneticisine bağlanırlar. Servis yöneticisi
servis temsilcilerinden gelen olay mesajlarını ilgili servis temsilcilerine yönlendirir ve
servis temsilcilerinin çalışıp çalışmadığını takip eder.
Servis temsilcisi; mikroservis altyapısının kullanılacağı bilgisayarların her birinde
çalıştırılması gereken birimdir. Servis temsilcisi tekil bir ada sahip olmalıdır. Her bir
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makinede tek bir servis temsilcisi çalıştırılabilir. Servis temsilcisinin servis
örneklerinden aldığı olay mesajlarını servis yöneticisine ve servis örneklerine
göndermek, servis örneklerinin canlılık durumunu periyodik olarak bildirmek, servis
örneklerini ayaklandırmak/duraklatmak/sonlandırmak, servis yöneticisinden gelen
eşleme isteklerini işlemek ve servis örnekleri için paketlemek, paket dağıtımın
gerçekleştirmek ve çalışan servis örneklerinin listesini servis yöneticisine göndermek
gibi işlevleri vardır.
Servis örneği; servisleri yükleyip ilklendiren ve yaşam döngüsünü takip eden birimdir.
Servis örneği servis temsilcisinden aldığı olay mesajlarını servislere ve servis
temsilcisine aktarmak, servisleri ilklendirmek/çalıştırmak/duraklatmak/sonlandırmak,
olay mesajı abonelik işlemlerini yerine getirmek, olay mesajlarının monitör kontrol
arayüzünden takip edilebilmesi için gerekli “prob” ekleme/silme işlemlerini yürütmek
ve monitör kontrol arayüzünden talep edilmesi durumunda servis ile ilgili bilgiyi servis
temsilcisine iletmek gibi işlevleri yerine getirir.
Mikroservisler, iki alt birimden oluşan dinamik kütüphanelerdir. Bu alt birimler “mesaj
işleyici” ve “bileşen” birimleridir. Mesaj işleyici diğer servislerden gelen olay
mesajlarını işleyen ve sonrasında bileşen çağrılarını tetikleyen birimdir. Olay mesajları
için abonelik işlemlerini yürütür. Bileşen ise dinamik kütüphane olarak geliştirilen iş
alanına ait işlevselliği içeren birimdir. Servis; servis örneğinden gelen olay mesajlarını
işlemek ve mesaj işleyici vasıtasıyla gerekli bileşen çağrılarını yapmak, mesaj işleyici
vasıtasıyla olay mesajlarını üretmek ve servis örneğine göndermek, olay mesajları için
abonelik tanımları yapmak, periyodik yapılması gereken işlemleri yürütmek, bileşen
ilklendirmesi ve sonlandırmasını yürütmek, monitör kontrol arayüzünden talep edilmesi
durumunda servis ile ilgili bilgiyi servis örneğine iletmek, bileşen vasıtasıyla iş alanına
ait işlevselliğin işletilmesini sağlamak gibi görevleri yerine getirir.
Monitör ve kontrol arayüzü, adından da anlaşılabileceği üzere simülasyon altyapısını
monitör ve kontrol etmek için kullanılan arayüzdür. Bu arayüz; istenilen servis
temsilcisi ile iletişime geçerek yeni servis yüklemek, oluşturulan servisleri
sonlandırmak, servis aktivitesini izleyebilmek için prob oluşturup silmek, servisin
çalışmasını durdurmak, servise enjekte olay mesajı göndermek, prob vasıtasıyla alınan
mesajların içeriğini göstermek gibi işlevlere sahiptir.

4.

MİKROSERVİS ETKİLEŞİMİ

Mikroservisler birbirleri ile jenerik mesajlar yardımıyla haberleşirler. Mikroservis ilgi
duyduğu bir olay mesajına koşum zamanında abone olabilir. Eğer bu mesaj diğer
mikroservis tarafından yayınlanırsa abone olan tüm mikroservisler tarafından alınır.
Tanımlanan mesajlar POCO (Plain Old C Object) yapısındadır. Bu mesaj yapıları
altyapı tarafından kodlama ve ayrıştırma için gerekli yapılar eklenerek jenerik bir
şekilde işlenecek hale getirilir. Monitör ve kontrol arayüzü bu jenerik yapıyı kullanarak
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yeni tanımlanan mesajları da değişiklik gerektirmeden gösterebilmekte ve sisteme
enjekte edebilmektedir.
Müşterek harp oyunu simülasyon altyapısındaki mesaj iletişimi Şekil 2’de
verilmektedir. Bu şekilden de görülebileceği gibi, birinci servis örneğinden (Service
Instance A) gönderilen mesaj birinci servis temsilcisi (Service Agent A) tarafından
alınarak servis yöneticisine (Service Manager) gönderilir. Servis yöneticisi ise kendisine
bağlı tüm servis temsilcilerine mesajı iletir. Bu durumda şekilden de görüleceği üzere;
mesaj ikinci servis temsilcisi (Service Agent B) tarafından alınır. Bu servis temsilcisi ise
mesajı kendisine bağlı tüm servis örneklerine (Service Instance B, C ve D) iletir.
Örnekte ikinci servis örneği (Service Instance B) ve üçüncü servis örneği (Service
Instance C) tarafından mesaj alınır. Dördüncü servis örneği (Service Instance D) ise
mesaja abone olmadığı için mesajı alamaz.
class Class Model

ServiceInstanceA

1

ServiceAgentA

ServiceManager

2

3

ServiceInstanceD

ServiceAgentB

4

ServiceInstanceB

4

ServiceInstanceC

Şekil 2. Mikroservis iletişimi
Yukarıdaki anlatımdan da anlaşılabileceği üzere, mesaj aktarımı servis yöneticisi ve
servis temsilcileri vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Tasarımın basit olması açısından böyle
bir yöntem izlenmiştir. Bu yöntemin performans problemleri yarattığı durumda,
abonelik bilgileri servis temsilcileri ile paylaşılacak, ilgili mesaj sadece abone olan
servis temsilcilerine iletilecek ve böylece altyapı servis temsilcilerinin birbirleri ile
haberleşeceği şekilde güncellenmiş olacaktır.

5.

MİKROSERVİS BİLEŞEN TASARIMI

Mikroservisin iç tasarımı en az mikroservislerin iletişim mekanizmasının kurgulanması
kadar önemlidir. Mikroservis tasarımında meydana gelebilecek bağımlılık sorunlarının
önlenmesi için teknik karmaşıklığın iş alanındaki karmaşıklıktan ayrılması
gerekmektedir. Bu durum “ilgilerin ayrılması prensibi” benimsenerek sağlanabilir. Bu
prensibe göre veritabanı, kullanıcı arayüzü, iletişim altyapısı gibi teknoloji içeren ilgiler,
iş alanı ilgilerinden soyutlanmalıdır. Böylece, örneğin kullanıcı arayüzünde yapılacak
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herhangi bir değişikliğin iş alanı kavramları içeren birimlerde karmaşıklığa yol açması
önlenebilmektedir. Buna ek olarak uygulama mimarisinin karmaşık iş alanı kurallarını
“kullanım durumları” (use case) kullanarak soyutlaması ve iş alanı kavramlarını
oluşturan birimlere doğrudan erişimi engellemesi gerekmektedir.
İlgilerin ayrılması prensibini desteklemek için müşterek harp oyunu simülasyon
altyapısında mikroservis bileşenleri için katmanlı bir yapı kullanılmasına karar
verilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. Katmanlar arası bağımlılık
İş alanı katmanı iş alanına ait kullanım örneklerinin ihtiyaç duyduğu problem alanını
modelleyen birimlerin bulunduğu katmandır. Bu katman teknolojiden bağımsızdır. İş
alanı katmanı ile diğer katmanlar arasında bağımlılık bulunmamaktadır. İş alanı katmanı
uygulama katmanından aldığı istekleri işler ve geri dönüşleri standart arayüzler
üzerinden bağımlılık oluşturmayacak şekilde gönderir. İş alanı katmanının oluşturduğu
bileşenlerin tasarımında “alan odaklı tasarım” (domain driven design, DDD)
pratiklerinden yararlanılmıştır. Bu bileşenlerin sahip olduğu alan bilgisinin dış
katmanlara aktarılmamasına özen gösterilmiştir.
Uygulama katmanı iş alanının düşük düzeyli detaylarını soyutlar. Uygulama
katmanında kullanım durumları bulunur. Uygulama servisleri ilgili kullanım durumunun
gerçekleştirimi için gerekli koordinasyonu iş alanı ve teknik servis katmanlarına delege
eder. Bu katmanda bulunan servisler iş alanı katmanında bulunan servislere göre daha
üst düzey soyutlamaya sahiptirler. Uygulama katmanı, iş alanı katmanı için bir
“uygulama programlama arayüzü” (application programming interface, API) gibi
görülebilir.
Teknik servis katmanı teknik detaylara sahip birimleri içeren katmandır. Örneğin
loglama, geri bildirim, soket işlemleri, dosya işlemleri, kullanıcı arayüzleri, veritabanı
işlemleri gibi teknik detaylar burada yürütülür.
Katmanlı mimari yapısı Şekil 4’de verilmiştir. Katmanlar arası bilgi paylaşımı olay
mesajları kullanılarak sağlanmaktadır. Burada önemli olan iş alanı katmanını oluşturan
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birimlerin sahip olduğu iş alanı bilgisinin dış katmanlara çıkmasının engellenmesidir.
Aynı şekilde dış katmanlar tarafından oluşturulmuş verinin iç katmanlara işlenmeden
iletilmesinin önüne geçilmelidir. Şekil 4’de katmanlar arası bağımlılık ve mesaj iletimi
de görülebilir. Her katmanda “birleşik kök” (aggregate root) tipinde bir sınıf
bulunmaktadır. Bu sınıf katmana gelen mesaj ve istekler için giriş kapısıdır. Birleşik
kök sınıfı diğer katman sınıflarını yaratmaktan ve mesajların iletiminden sorumludur. İş
alanı ve uygulama katmanındaki birleşik kök sınıfları giriş ve çıkış portlarına sahiptir.
Giriş portu sınıfın alt katmandan kullanılmasını sağlar. Çıkış portu ise katman
tarafından üretilen bildirim mesajlarını alt katmana taşır. Şekilde 1'den 4'e kadar
numaralandırılan mesaj iletişimi aşağıdan yukarı doğru; 5'den 9'a kadar
numaralandırılan mesaj iletişimi ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Bu durumda
bağımlılıklar aşağıdan yukarıya doğrudur.
class Class Model

Domain Layer
«aggregate root»
DomainObject

4

«interface»
InPort

5

«interface»
OutPort

3

6

Application Layer
«aggregate root»
ApplicationObject

2

«interface»
InPort

7

«interface»
Outport

1

8

Infratructre Layer
«aggregate root»
InfrastructureObject
9

InfrastructureObject

Şekil 4. Katman İletişimi
Mikroservislerin birbirleri ile olan ilişkileri tanımlandıktan sonra mikroservisler
belirlenerek sorumluluk ataması yapılabilir. Bunun için yapılması gereken ilk aktivite iş
modeli ve iş alanının anlaşılmasıdır. İş modeli iş alanına ait birçok kavramı içerir.
Örneğin “müşterek harp oyunu simülasyonu” kavramları kullanılacak iş modelinin
sahip olduğu kavramlardır. Bunun yanında müşterek harp oyunu simülasyonu iş alanına
ait olmayan “log oluşturma” gibi destekleyici modeller de bulunmaktadır. Bu durumda
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ilk gerçekleştirilecek aktivite iş alanının alt iş alanlarına ayrılmasıdır. Bu ayrım “ana iş
alanı” (core), “destekleyici iş alanı” (supporting) ve “genel iş alanı” (generic) olarak
ayrılabilir. Ana iş alanı müşterek harp oyunu simülasyonu kavramlarını barındırır.
Başka bir deyişle son kullanıcının problemlerine çözüm olacak iş adımlarını içerir. Bu iş
alanı teknoloji içermez. Bu iş alanına ait birimler iş alanı katmanında bulunur. Genel iş
alanı ana iş alanının parçası olmayan fakat ana iş alanının gereksinim duyduğu iş
kavramları ve iş adımlarını içerir. Örneğin “harp oyunu faaliyet etkinlik raporlarının
oluşturulması” buna örnek olarak verilebilir. Genel iş alanında tanımlanan birimler
uygulama katmanında bulunur. Destekleyici iş alanı ise “log oluşturma”, “mesaj
gönderme”, “veritabanı iletişimi” gibi teknoloji tabanlı iş adımlarını içerir. Bu alana ait
birimler teknik servis katmanında bulunur. Bu şekilde iş alanlarının ayrılması
sonucunda karmaşıklığı yönetmenin daha kolay olacağı değerlendirilmektedir.
Ana, destekleyici ve genel iş alanlarını içerecek kavramları belirlemek için ilk iş olarak,
iş alanı işlem adımlarını içeren senaryolar oluştuldu. Bu senaryoların içerdiği kavramlar
kullanılarak kavramsal model oluşturuldu. Kavramsal model senaryolarda bulunan
kavramlara sahip olduğu gibi türetilmiş kavramları da içermektedir. Bu kavramlar
iterasyonlar boyunca nesne yönelimli analiz ve tasarım teknikleri kullanılarak türetildi.
Birbirleri ile ilgili kavramları oluşturan bileşenler paketler içine konuldu ve bu paketler
içerisindeki birimlerle birlikte katmanlara atandı. Katmanlara atanan mikroservislerin
birbirleri ile olan etkileşimi senaryo kapsamında tanımlanarak olay mesajları üretildi.
Olay mesajlarına abone olacak ve olay mesajını yaratacak servisler belirlendi. Olay
mesajları tanımlandı. Olay mesajlarının işlenmesi için gerekli işlevsellik bileşenlere
eklendi.

6.

ZORLUKLAR, ÇÖZÜMLER VE KAZANIMLAR

Mikroservisle bağımlılıkların azalması, büyük resmin görülmesini zorlaştırmaktadır.
Burada karşılaşılan en temel sorun mikroservislerin birbirleri ile ilişkilerinin kolaylıkla
görülememesidir. Monolitik mimaride bir birimden diğer bir birimi kullanabilmek için
bu birimin başlık dosyasının eklenmesi gerekmektedir. Her ne kadar bu birimler
arasında bağımlılık yaratılması tekrar kullanılabilirliği azaltsa da böyle bir bağımlılığı
kaynak koddan takip edip birimler arası ilişkiyi anlamak kolaylaşmaktadır. Mikroservis
mimarisinde ise servisler arası bağımlılıkların olmaması nedeniyle bir servisin
yayımladığı olay mesajının hangi servisler tarafından alındığını görmek ilk bakışta
zordur. Müşterek harp oyunu simülasyon altyapısında bu ilişkileri görselleştirmek için
monitör ve kontrol arayüzü geliştirilmiştir. Bu arayüz ile servisler arasındaki ilişkiler
görünür hale getirilip akış takibinin kolaylıkla yapılması sağlanmıştır.
Mikroservis iş alanına ait tekil bir işlevselliği gerçekleştirmek için kullanılır. Bu
fonksiyoneliteyi diğer mikroservisler ile iletişimde bulunarak gerçekleştirmektedir. Bu
iletişimin iş alanına ait fonksiyonalite ile birlikte kullanımı servisi karmaşık hale
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getirmektedir. Mikroservisin başka bir projede kullanımı o projede kullanılacak diğer
servislerin farklı iletişim ihtiyaçlarına sahip olması açısından zorlaşmaktadır. Bu
durumda yeni projeye özel yeni iletişim mesajlarının tanımlanmasını yani mikroservisin
değiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Mikroservisin olay mesajlarını işleyen kısımları iş
alanına sahip kısımlarından ayrılarak gereken işgücü ihtiyaçları azaltılmıştır.
Projede mikroservisleri dağıtık çalıştırmanın getirdiği bazı zorluklar ile karşılaşılmıştır.
Dağıtık servislerin birbirleri ile ağ üzerinden haberleşme zorunluluğu mesaj iletim ve
cevaplama sürelerinin artmasına neden olmuştur. Bu durumda bazı servisler için “vekil”
(proxy) kullanılmış ve bazı servisler aynı donanım kaynağında çalışacak şekilde
yeniden konfigüre edilmiştir. Ağ bağlantısında meydana gelen bağlantı kopma
durumlarının ayrı bir şekilde ele alınmak zorunda kalınması, fazladan geliştirme eforu
harcanmasına neden olmuştur.
Mikroservislerin kolayca yaratılması ve kolayca değiştirilmesi sonucunda sürüm
karmaşası oluşabilmektedir. Bu durum her bir mikroservisin ayrı bir sürümü olma
zorunluluğu getirmiştir. Farklı mikroservis sürümlerinden oluşan sistem sürümünün de
kayıt altına alındığı sürüm yönetimi gerekmiştir. DevOps pratikleri devreye alınarak
çıkabilecek sorunların önlenmesi sağlanmıştır.
Projede mikroservis büyüklüğünün belirlenmesi önem kazanmıştır. Mikroservis
büyüklüğü belirlenmediği durumda bazı mikroservislere çok fazla sorumluluk
yüklenerek mikroservis mimarisinin sağladığı avantajların kaybolabileceği
değerlendirilmektedir. Bu durumda mikroservis büyüklüğünün belirlenmesi için bazı
kriterlerin ortaya konulması gerekmektedir. Literatürde mikroservis büyüklüğü için
farklı görüşler mevcuttur. Bu görüşlerden birisine göre bir mikroservis ortalama 100 ilâ
1.000 kod satırı büyüklüğünde, ya da satır sayısı bir ekranı oluşturan satırlardan fazla
olmamalıdır. Diğer bir görüşe göre mikroservis bir haftada eşdeğerinin yazılabileceği
kadar büyüklükte olmalıdır.
Diğer taraftan mikroservislerin ayrık işlemler olarak çalışması ve birbirleri ile ağ
üzerinden haberleşmek zorunda olması performans sorunlarını da beraberinde
getirmektedir. Bu nedenle mikroservislerin büyüklüğünün satır sayısı ile değil, içerdiği
işlev olarak tanımlanmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu yöntemde bir
mikroservisin büyüklüğünün sınırını belirlemek için alan odaklı tasarım
metodolojisindeki “sınırlı bağlam” (bounded context) kavramı kullanılmıştır. Her bir
mikroservis sınırlı bağlam kapsamında tek bir sınırlı iş alanına sahip olacak büyüklükte
geliştirilmektedir. Bu geliştirme sırasında gerçekleştirilen iş alanına ait dilin (ubiquitous
language) değişmeyeceği vurgulanmaktadır [6].
Mikroservislerin sağladığı modülerlik özellikleri ve mikroservisler arasındaki iletişimin
jenerik mesajlar ile asenkron bir şekilde sağlanması mikroservislerin ayrık olarak
geliştirmesinin önünü açmıştır. Böylece farklı mikroservisler ekipteki farklı geliştiriciler
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tarafından geliştirilebilmiştir. Bağımlılıkların azalması nedeniyle mikroservisler tek
başına ayrık olarak test edilebilmiştir. Benzer şekilde mikroservislerin entegrasyon
testleri daha kolay yapılabilmektedir. Herhangi bir mikroserviste hata tespit edildiğinde
o mikroservisin önceki sürümünü monitör ve kontrol arayüzü vasıtasıyla sisteme
yüklemek ve hatanın kaynağına inmek kolaylaşmıştır. Müşterek harp oyunu simülasyon
altyapısında, koşum zamanında herhangi bir mikroservisin önceki sürümünün
yüklenmesi için gerekli altyapı geliştirmeleri tamamlandığında mevcut sistemin
çalışmasını etkilemeden hata analizi yapmak mümkün hale gelecektir.
Mikroservisler arasında etkileşim amaçlı gönderilen mesajların jenerik olması, bu
mesajların kolaylıkla izlenmesine, kaydedilmesine ve sisteme tekrar enjekte edilmesine
olanak sağlamaktadır. Müşterek harp oyunu simülasyon altyapısı projesinde monitör ve
kontrol arayüzünün mikroservisler arasında oluşan tüm etkileşim verisini kaydederek,
sonrasında bu verinin test amacıyla kullanılması yeteneği geliştirilerek testlerin
otomatik bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
Herhangi bir mikroservis yerine bir önceki sürümü kullanılarak hata ve performans
analizleri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bu amaçla monitör kontrol arayüzünün
mikroservis bazında bellek performansı, işlemci performansı, hata oranı, sistem yük
dağılımı, etkileşim mesaj yoğunluğu gibi metrikleri görselleştirmesi için gerekli çalışma
başlatılmıştır. Bu verilerin değerlendirilmesi ile sistemde oluşacak hataların daha kısa
sürede tespit edilip giderileceği ve test için ayrılan işgücünün azalacağı
öngörülmektedir.
Asenkron iletişimin TCP/IP soketleri vasıtasıyla gerçekleştirilmesi farklı
mikroservislerin farklı programlama dilleri kullanılarak gerçekleştirilmesine olanak
sağlamaktadır. Örneğin müşterek harp oyunu simülasyon altyapı projesinde tüm
uygulamalar C++ dilinde yazılmış olmakla birlikte bir istemci uygulamasının kullanıcı
arayüz ihtiyacına göre C# dilinde yazılması mümkündür. Benzer şekilde önceden farklı
bir dilde geliştirilmiş bileşenin mikroservis mimarisine entegre edilmesi kolaylaşmıştır.
Mikroservisler bir önceki bölümde anlatıldığı üzere, iki birimden oluşmaktadır. İlk
birim mikroservisler arasında iletilen uygulama alanına ait etkileşim mesajlarını işleyip
yönlendiren “mesaj işleyici” birimidir. İkinci kısım ise dinamik kütüphane olarak
geliştirilen ve iş alanı işlevlerini barındıran “bileşen” birimidir. Mikroservisin bu şekilde
tasarlanmasının nedeni tekrar kullanım olasılığını artırmaktır. Mikroservis mimarisine
sahip başka bir projede bütünleşik bu iki birim kullanılarak mikroservisin tamamını
yeniden kullanmak mümkündür. Mikroservis mimarisinin kullanılmadığı durumda ise
dinamik kütüphane olan bileşen birimi kullanılabilir. Alana ait işlevsellik bu birim
içinde olduğu için sadece entegrasyon faaliyeti ile birim yeni sisteme entegre edilebilir.
Monolitik uygulamalarda koşum zamanında çıkan sorunlar sistemin çökmesine neden
olabilmektedir. Mikroservis mimarisinde ise bir mikroservis çöktüğünde sistem kısıtlı
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yetenek ile işleyebilmekte ve çöken mikroservis tekrar ayağa kaldırılabilmektedir.
Örneğin monolitik bir uygulamada log alan birimde mevcut olan bir hata sonucu
birimin istisna yaratması tüm uygulamanın sonlanmasına neden olabilmektedir. Aynı
durumda mikroservis mimarisinde sadece log servisi sonlanmakta ve geri kalan
servisler çalışmaya devam edebilmektedir. Log servisinin sonlanması hatanın kaynağını
göstermesi açısından da geliştiriciye kolaylık sağlamaktadır. Diğer durumda monolitik
uygulamanın neden sonlandığını araştırmak gerekmektedir.

7.

SONUÇ

Bu çalışmada CEY Savunma’da bir Ar-Ge projesi olarak geliştirilmekte olan Müşterek
Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Projesi’nde kullanılan mikroservis mimarisi ile ilgili
bilgi verilmiştir. Projede mikroservis mimarisinin kullanılması ile önemli avantajlar
sağlanmıştır. Örneğin mikroservislerin birbirinden bağımsız olması, projede farklı ekip
elemanları tarafından paralel geliştirmenin önünü açarak, üretkenliği ve ekip iş yapma
hızını artırmıştır. Örneğin yeni mezun bir personel 2 hafta süre içerisinde
TimeManagement servisini geliştirmiştir. Bu faaliyet diğer geliştirme faaliyetlerine
parallel olarak yapılabilmiştir. Benzer şekilde, bağımsız mikroservislerin testlerini
yapmak kolaylaşmış ve test için ayrılan işgücü miktarları azalmıştır. Mikroservislerin
iki parçalı yapı şeklinde tasarlanması sonucunda yeniden kullanılabilirlik artmıştır.
Mikroservis tasarımı sırasında kullanılan alan odaklı tasarım teknikleri ile karmaşıklığın
kontrol altına alınması projede tasarlanan yazılım birimlerinin kalitesinin artmasını
sağlamıştır. Müşterek harp oyunu simülasyon altyapısını oluşturan mikroservislerin
tasarımı sırasında durum yapılarının paylaşılmaması sonucu sistemin kararlılığı
artmıştır.
Mikroservis mimarisi ile sağlanan bu kazanımların geliştirilmekte olan Müşterek Harp
Oyunu Simülasyon Altyapısı Projesi’ne olan katkılarının yanı sıra, ileride geliştirilecek
benzer projeler için de önemli bir yol gösterici olması beklenmektedir.
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