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Sammanfattning
Att designa mjukvaruapplikationer med en viss struktur kan ofta framhäva efterfrågade
egenskaper. För att välja rätt arkitektur behövs ofta övervägningar, och ibland till och med
kompromisser, göras om applikationens planerade karaktär. Det är ofta bra att i detta stadie
ha en klar bild om vilka attribut en applikation önskas ha. Ett av de viktigare attributen på sikt
är skalbarhet. Kunskapen om olika arkitekturers skalbarhet spelar en definitiv roll i
designfasen, vilket avgör hur en applikation senare skalas. På senare år har mikrotjänstarkitektur blivit ett populärt sätt att bygga mjukvara på där den höga skalbarheten sägs vara
en bidragande faktor.
Detta arbete har till syfte att undersöka skalbarheten hos mikrotjänst-arkitektur i förhållande
till monolitisk arkitektur och visa hur detta kvalitetsattribut påverkas när en transformering
från en monolit till en mikrotjänst-arkitektur görs. Arbetet har valt att utgå ifrån en existerande
modul i en E-handelsplattform med öppen källkod. Modulen som transformerades till en
mikrotjänst, skalades horisontellt för respektive arkitektur och applikations-version. Vid
användandet av lämpliga verktyg, såsom Docker, visar resultatet att horisontell skalbarhet
finns i högre grad hos mikrotjänst-arkitekturen och fortsätter därefter vara hög. Skalning av
mikrotjänster kan göras med en högre precision av det som önskas förändras. Detta står i
kontrast till den monolitiska strukturen, där skalning begränsas av prestandan av den miljö
där mjukvaruapplikationen körs.
Efter transformationen till en mikrotjänst-arkitektur ökade skalbarheten, då
skalningsmetoden gjordes med mer finkornighet och isolering av den utvalda modulen. För
att individuellt skala den monolitiska modulen horisontellt behövdes förändringen göras
virtuellt med hjälp av bakgrundsprocesser. Denna lösning visar sig vara en indirekt skalning
av hela den monolitiska strukturen. Utöver horisontell skalbarhet fokuserar utvärderingen av
resultatet på kvalitativa attribut i form av simplicitet, autonomi och modularitet.

Abstract
In designing software applications, a chosen structure can often accentuate desired
properties. To choose the correct architecture, one must often do considerations and
sometimes even compromises, about the intended characteristics of the application. In that
stage it is often well motivated to have a clear picture about which attributes the application
shall possess. Over time, one of the most important attributes is scalability. The knowledge
about the scalability of different architectures could play a crucial part in the design phase,
determining how an application is scaled in the future. In recent years Microservice
Architecture has been a popular way of building software and its high scalability is said to be
a contributing factor.
This work has the purpose of examine the scalability of microservice architecture relative to
the monolithic architecture and how this quality attribute is affected after a transformation is
done from a monolith to a microservice system. This work is based on an existing module
from an open source E-commerce platform. The module was first transformed into a working
microservice, then both architectures was horizontally scaled. Using suitable tools such as
Docker, the result of this work shows that horizontal scalability exists in a high degree within
the microservice architecture and continues being high thereafter. Scaling of microservices
can be done with higher precision of what are to be changed. This stands in relation to the
monolithic approach where scaling is limited to the performance of the environment where
the software application is running.
The transformation to a microservice architecture resulted in an increase of scalability. The
scaling method was more fined-grained and isolated to the selected module. In contrast,
individual horizontal scaling of the monolithic module was required to be done virtually with
background processes. This concluded in an indirect scaling of the whole structure of the
monolith. Besides horizontal scalability, the evaluation is focused on the system quality
attributes of simplicity, autonomy and modularity.
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1. Introduktion
1.1.

Bakgrund
Företaget Crepido har sedan tidigare erfarenhet i att arbeta med den
klassiska monolitiska arkitekturen och även kunskap om hur distribuerade
system byggs. Efter att ha fått upp ögonen för mikrotjänster önskas nu
information om hur en centraliserad struktur transformeras efter bästa praxis,
till en decentraliserad mikrotjänst-arkitektur och vilka konsekvenser det ger för
attributet skalbarhet.

1.2.

Motivation
Ambitionen med detta arbete är att ge klarhet i vilken arkitektur, av monolitisk
eller mikrotjänst-arkitektur, som är mest skalbar. Om systemarkitekter har koll
på vilken arkitektur som är mest skalbar ger det ett bättre beslutsunderlag för
ett kommande val av arkitektur. Arbetet ger också större förståelse om vilka
applikationer som lämpar sig bäst för denna arkitektur och vad som bör
beaktas när skalbara system designas och implementeras. All denna
information leder till ökad effektivitet av utvecklingsarbete och underhåll av
system, men kan också hjälpa en verksamhet att tackla senare
strukturproblematik som den ställs inför. Att förändra den interna strukturen
hos en omfattande monolitisk applikation innebär mycket arbete. Om en
monolit önskas transformeras till en mikrotjänst-arkitekturens, är det
intressant att känna till vilka tillvägagångssätt som finns och vilka
konsekvenser en sådan förändring leder till.

1.3.

Problemställning
Skalbarhet är ett attribut som värderas relativt högt när det gäller mjukvara.
Detta arbete handlar om att undersöka hur pass skalbar mikrotjänstarkitekturen är i förhållande till den klassiska monolitiska arkitekturen. För att
lyckas med uppgiften att utvärdera ett systems skalbarhet krävs en
genomgående förståelse om begreppets definition. Här behövs också
kunskapen om vilka kompromisser som behöver göras i form av andra
kvalitetsattribut då en skalbar lösning skall implementeras.
I området skalbarhet och mikrotjänst-arkitektur finns en uppsättning relevanta
frågor som önskas besvaras. Frågorna, som kan ses som delmål i arbetet
som helhet, listas som följer.
Delmål:
● Vad skiljer en monolitisk struktur från mikrotjänster?
● Hur transformeras en monolitisk arkitektur till en mikrotjänst-arkitektur
och hur påverkar detta skalbarheten?
● Hur skalas en applikation med mikrotjänst-arkitektur?
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●
●
●

1.4.

Finns det någon bästa praxis gällande skalning av distribuerad
mjukvara? Om en sådan existerar, hur lyder denna praxis?
Vad skiljer i skalbarhet och skalnings-typer hos de båda
arkitekturerna?
Vilken arkitektur är enklast att skala?

Avgränsning
Att undersöka en mjukvaru-arkitekturer är svårt och kräver en hel del
resurser, inte minst tid. På grund av det har detta arbete exkluderat vissa
aspekter som annars stärkt resultatet i sin helhet. Arbetet har istället ägnat
fokus åt sådant som ansetts vara relevant och möjligt att inkludera inom
ramen av projektets resurser.
Under pågående arbete fastställdes att en undersökning av hela attributet
skalbarhet skulle kräva alltför mycket arbete och ställa högre krav på resurser
än vad som faktiskt fanns tillgängligt när det kommer till tester. Därför valdes
att endast utvärdera horisontell skalbarhet och fokusera på kvalitativa
mätvärden. En komplett undersökning av skalbarhet skulle innebära att först
skala båda arkitekturerna i alla tre dimensioner (vertikalt, horisontellt och på
djupet) och sedan utföra genomgående tester. Testerna skulle innebära
resurskrävande last-genomgångar, där mjukvaran förmodligen behövt vara
upplagd hos en molntjänst-plattform, vilket implementationen i detta arbete
inte innefattar.
En annan avgränsning handlar om vilka arkitekturer som mikrotjänstarkitekturen jämförs med. På grund av lämplig arbetsmängd undersöks här
endast hur mikrotjänster står sig mot den monolitiska arkitekturen. Istället
skulle jämförelsen kunna göras mot en mängd andra arkitekturer, såsom
andra vanliga SOA-mönster, för att få en tydligare uppfattning i hur skalbar
mikrotjänst-arkitektur faktiskt är. Övriga avgränsningar som gjorts är
exkludering av automatisk skalning och undersökning av andra
kvalitetsattribut som eventuellt faller bort på bekostnad av en skalbar
implementation.

1.5.

Rapportstruktur
I nästkommande kapitel undersöks vilka relaterade arbeten som finns i
ämnet. I kapitel 3 görs en utförlig genomgång i de teoretiska bitarna där stora
delar handlar om skalbarhet och mikrotjänst-arkitektur. Här hittas också
information om strategier över hur transformation till en mikrotjänst struktur
kan göras. Teorikapitlet lägger grund för kommande implementation (kapitel
4), utvärdering (kapitel 5) och diskussion (kapitel 6). I delavsnitt 4.1 beskrivs
metodiken av den implementation som utförts. Kapitel 7 avslutar rapporten
med en sammanställning av arbetet och tar upp vilka delar som kan utforskas
i framtida arbeten.
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2. Relaterat arbete
En stor mängd forskning har gjorts i domänen av både skalbarhet och mikrotjänstarkitekturen [3][5], likaså har skalbarheten av mikrotjänst-arkitekturen, inklusive
kompromisser i andra kvalitetsattribut undersökts. Detta arbete började med att
undersöka dessa domäner för att förstå hur skalbarhet kan jämförs mellan
mikrotjänst-arkitekturer och monolitiska strukturer.
En jämförelse av skalbarhet mellan monoliter och mikrotjänster, utförs i artikeln
”Microservices: How to make your application scale” [46]. Artikelns många författare
förklarar att ansvarskontexten avgränsas mellan mikrotjänster och gör dem enklare
att skala än monolitens ihopkopplade moduler. Monolitiska system körs som en enda
process och det leder till att hela systemet behöver förändras om en modul behöver
skalas. Alltså kan monoliter inte skalas med samma granularitet som mikrotjänster.
Författarna framhäver att samma begränsning gäller även SOA. Dessa
applikationsstrukturer har, med hög frekvens, samma kopplingsgrad som monoliter.
Artikeln lyfter också att mikrotjänster ofta paketeras i behållare med hjälp av verktyg
såsom Docker. Dessa behållare fungerar i de flesta miljöer och gör att mikrotjänstarkitekturens har en hög grad av portabilitet, dessutom är de ideala att skala
horisontellt.
Wilhelm Hasselbring och Guido Steinacker presenterar i deras vetenskapliga artikel,
“Microservice Architectures for Scalability, Agility and Reliability in E-Commerce” [4],
hur mikrotjänst-arkitekturen framhäver specifika egenskaper, såsom skalbarhet och
smidighet (“agility”) för en av Europas största e-handelsplattformar. Liknande detta
arbete fokuserar artikeln på vertikal ansvarsuppdelning av verksamhetsförmågor.
Arbetet rekommenderar mikrotjänster men också andra domän-drivna designmönster (DDD [42]) såsom själv-avgränsade system, SCS (”Self Contained Systems”)
[37]
, vilket är en arkitektur som liknar mikrotjänst-arkitekturen i många avseenden. Den
största skillnaden är att komponenterna ska vara helt självgående och får inte
kommunicera med varandra, vilket är tillåtet mellan mikrotjänster.
Hasselbrings och Steinackers artikel beskriver bland annat hur skalbara
mjukvaruimplementationer byggs med hjälp av mikrotjänster och specifikt SCS,
vilken granularitet som är lämplig för distribuerade komponenter och hur de kan
integreras och övervakas. Det som relaterar till detta arbete i störst grad är självklart
området skalbarhet. Författarna menar att de icke-funktionella attributen skalbarhet
och feltolerans är starkt relaterade till varandra när det kommer till att utveckla
mikrotjänst system. I systemet som utformades i deras implementation inkluderades
en ESB (“Enterprise Service Bus”). ESB används som en meddelande-kanal för att
få systemets olika komponenter att kommunicera och samverka som en singulär
applikation. Detta är en komponent som är central i applikationsstrukturen och
passar in för den SCS-struktur som användes.
I båda artiklar som ovan benämns, beskrivs också att mikrotjänst-arkitekturer har
nackdelar som monolitiska system inte har. Den första artikeln trycker på att
skalbarheten av mikrotjänster kommer på bekostnad av simplicitet, säkerhet,
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administration och monitorering. Därför menas att denna arkitektur inte fungerar som
lösning till alla typer av problem. Författarna, Hasselbring och Steinacker, menar att
mikrotjänst-arkitektur kräver mogna grupper av utvecklare för att hantera och
utveckla en större mängd mikrotjänster. Distribuerade komponenter kräver mer
underhållsarbete och ett ökat behov av monitorering. Samtidigt försämras vissa
kvalitetsattribut, såsom simplicitet, kontinuitet och feltolerans, som bekostnad av
mikrotjänst-arkitekturens fördelar, där skalbarhet är en av de allra främsta.
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3. Teori
För att kunna undersöka skalbarheten av en verklig implementation med mikrotjänstarkitektur behövs en teoretisk förståelse av arkitekturens innebörd, dess fördelar /
nackdelar, hur skalbarhet undersöks och vilka andra kvalitetsattribut som är viktiga
som relaterar till skalbarhet. I detta kapitel ska denna teori redogöras och är tänkt att
understödja kommande kapitel i rapporten. Kapitlet börjar med beskrivning av de
kvalitetsattribut som är relevanta för detta arbete. Därefter följer teori om mikrotjänstarkitekturen, skalning/skalbarhet och sedan sammanställs vilka strategier som kan
användas när en monolitisk struktur ska transformeras till en mikrotjänst-arkitektur.
Till sist beskrivs en intervju som utfördes med ett externt företag som har erfarenhet i
arkitekturen.

3.1.

Kvalitetsattribut & Parametrar
En applikation designas oftast för att uppfylla en viss funktionalitet med vissa
kvalitétsattribut. Attributen är ett systems uppsättning av icke-funktionella krav
[20]
och varierar från applikation till applikation. För att senare i arbetet kunna
utvärdera skalbarhet, som är ett av dessa kvalitetsattribut (se 3.3), på ett
objektivt sätt måste existerande relevanta attribut försöka behållas då
systemet skalas. Följande del i avsnittet går igenom de övriga kvalitétsattribut
och parametrar som är relevanta för detta arbete.
Kvalitétsattribut:
•

Autonomi (Autonomy) är ett attribut som syftar till förmågan om att
vara självgående, självbestämmande och oberoende från resten av
systemet [41].

•

Begriplighet (Understandability) är hur väl ett system är förståeligt;
vilka regler och förutsättningar det har och vilka aktioner som kommer
ske vid alla möjliga värden av indata.

•

Feltolerans (Fault-tolerance) är ett systems förmåga att fortsätta
operera korrekt när ett fel uppstår. När ett fel sker och en del av
systemet blir obrukbar, värderas attributet i hur väl systemets andra
delar fortsätta att upprätthålla sin funktionalitet [23].

•

Lanserings-barhet (Deployability) är hur enkelt det är att lansera
mjukvaran som produkt och placera den i den aktuella miljön.

•

Modularitet (Modularity) syftar till hur hög grad ett mjukvarusystem
är uppbyggd av modulär programmering. Med modulär
programmering förespråkas separering av funktionalitet till utbytbara,
självständiga moduler. Dessa moduler har då allt som behövs för att
utföra en aspekt av den förväntade funktionaliteten [21]. Modularitet
utformas och tas hänsyn till i designfasen av en applikation.
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•

Produktivitet (Productivity / Producibility) är en mätning av ett
systems effektivitet i produktion. För mjukvara och webbservrar
handlar detta om hur effektivt servern hanterar klient-förfrågningar
(”requests”) [22].

•

Pålitlighet (Reliability) är ett attribut som syftar till ett systems
förmåga att ständigt kunna nås och korrekt utföra den förväntade
uppgift som efterfrågas under en normal tidsrymd.

•

Simplicitet (Simplicity) är ett attribut som beskriver hur simpelt ett
system är. Ofta ger enkelhet också begriplighet.

•

Testbarhet (Testability) är hur väl mjukvara främjar testning i hela
kontext-spektrumet. Om testbarheten är hög kan fel enkelt hittas med
hjälp av testning i varje enskild del av mjukvaran som går att testas
[22]
.

•

Tillgänglighet (Availability) är graden av den tid som ett system har
ett funktionellt tillstånd. För en server kan detta tolkas till hur ofta
systemet levererar ett förväntat svar på en klient-förfrågan under ett
definierat tidsintervall [22].

Parametrar:

3.2.

•

Koppling eller beroende (Coupling) är relationsberoende mellan
mjukvaru-moduler, alltså hur nära koppling/relation de har till
varandra. Om ett system har en låg kopplings-grad korrelerar det ofta
med att det har en hög grad av sammanhållning [24].

•

Sammanhållning (Cohesion) beskriver hur väl en moduls
komponenter (funktioner och data) hör ihop med varandra [24].

Mikrotjänst-arkitektur
Detta avsnitt om mikrotjänster undersöker först arkitekturens definition (3.2.1),
följt av dess bakgrund i SOA (3.2.2). Därefter förklaras kommunikationen
(3.2.3) mellan mikrotjänsterna. Sedan bearbetas arkitekturens likheter /
skillnader (3.2.4) med den vanliga monolitiska arkitekturen. En genomgång
följer om mikrotjänst-arkitekturens fördelar (3.2.5) och nackdelar (3.2.6). Till
sist förklaras verktyget Docker (3.2.7) och hur verktyget kombineras med
mikrotjänst-arkitekturen.

3.2.1.

Definition
Mikrotjänst-arkitektur (“Microservice architecture”) är ett sätt att
utveckla en applikation av en uppsättning mindre tjänster som alla
körs som separata processer och kommunicerar med lättviktiga
mekanismer. Tjänsterna är byggda runt verksamhetens förmågor och
kan automatiskt lanseras oberoende av resten av systemet. Systemet
har minimalt med centraliserad förvaltning av tjänsterna och de kan i
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sig vara skrivna i olika programmeringsspråk och använda olika
lagringsteknologier [9].

3.2.2.

SOA
Mikrotjänst-arkitektur har många likheter med en annan arkitektur som
kallas SOA. “Service Oriented Architecture” (SOA), eller
tjänsteorienterad arkitektur, är ett begrepp som syftar till arkitekturer
där mjukvarusystem är uppbyggda av distribuerade komponenter.
Komponenterna har olika ansvarsområden och löser uppgifter åt
systemet i dess helhet. Enheterna kan kommunicera med varandra
över nätverk som sammankopplade och återanvändbara tjänster [32].
Många ser mikrotjänst-arkitekturen som en specialisering av SOA, där
några viktiga skillnader finns mellan arkitekturerna. Mikrotjänster är
byggt med målet att mjukvaru-komponenterna ska dela så lite som
möjligt. Mikrotjänster har en tydlig och avgränsad kontext av deras
funktionalitet gentemot varandra. I normal SOA önskas istället
komponenterna dela så mycket funktionalitet som möjligt. SOAkomponenter är oftast byggda som generella moduler med
funktionalitet som kan återanvändas av andra komponenter [33].
Varje mikrotjänst ska kunna lanseras för sig själv av fullt
automatiserade lanserings-mekanismer. Mikrotjänster anses därför
vara oberoende produkter. För vanliga SOA-komponenter brukar inte
detta gälla, utan istället har de en så pass stark intern koppling att
systemet behöver lanseras som en singulär enhet [9].

3.2.3.

Kommunikation
Mikrotjänster exponeras ofta som en API-resurs [9]. Ett API
(”Application Programming Interface”) är ett kontrakt över
kommunikationen mellan en resurs och dess klienter. Kontraktet
beskriver hur resursen används av extern mjukvara (klienter) på rätt
sätt. Det sitter ofta som yttersta lager i resursen och möjliggör att
klienterna kan kommunicera med tjänsten. Många publika API:er
använder gränssnittet REST (”Representational State Transfer”) och 4
vanliga HTTP-anrop/verb för att hämta (GET), sätta (PUT), lansera
(POST) och radera (DELETE) data [28]. Här kan givetvis andra
kommunikationsprotokoll användas, det viktiga är att alla inblandade
noder vet hur API:et ser ut och att det används på det tilltänkta sättet.
Då mikrotjänst-arkitekturen önskas implementeras hos en applikation,
oavsett om den byggs upp från grunden eller efteråt transformeras,
behövs en väl uttänkt plan finnas för hur tjänsterna ska kommunicera
med varandra. I SOA används vanligtvis RPC (”Remote Procedure
Call”). Detta innebär att mjukvara kan beordra externa maskiner, att
exekvera kod. Ofta är dessa maskiner kopplade via ett delat / lokalt
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nätverk, men en förutsättning är att den lokala mjukvaran har
autentiserad tillgång till att utföra sådana anrop, hos den externa
maskinen [30]. RPC är en form av IPC (”Inter-Process
Communication”), som menar till att olika processer har olika adressutrymme i minnet. Om processerna som kommunicerar med varandra
är på samma maskin har var och en ett avskilt virtuellt minne, medan
om de är på olika maskiner har processerna olika fysiskt minne [29].
Istället för att använda IMC (”In-Memory Calls”; interna
funktionsanrop) som monoliter gör, måste mikrotjänster emellan
kommunicera med hjälp av någon form av IPC mekanism och här
väljs oftast RPC. Valet av kommunikation är viktigt att ta hänsyn till i
designfasen av en applikation, det är då som integreringen av olika
komponenter planeras och detta definierar hur de skall fungera
tillsammans i systemet. Övervägningar behöver göras angående hur
tjänster ska interagera med varandra, hur API:er ska se ut för
respektive tjänst och hur felhantering ska ske. En viktig fråga handlar
om det ska vara synkrona eller asynkrona meddelanden mellan de
olika mikrotjänsterna. Hos en monolitisk applikation kräver
kommunikationen mellan moduler inte lika mycket tillsyn och
planering. Detta och andra skillnader inklusive likheter mellan de båda
arkitekturerna, genomgås i kommande avsnitt.

3.2.4.

Likheter & Skillnader
Mikrotjänst-arkitekturen och monolitiska strukturer har fortfarande
många likheter men eftersom mikrotjänst-arkitekturen består av
distribuerade komponenter (mikrotjänster), finns det fler saker som
skiljer dem åt. Mikrotjänster är fortfarande uppbyggda av
programmeringskod som behöver skrivas, testas och köras. Givetvis
har också mikrotjänster ett indata (input) och ett utdata (output) på ett
eller annat sätt, likt monoliter. Mikrotjänster kan själva koppla upp sig
mot andra enheter, detta bestäms av utvecklaren som skriver kod på
liknande vis som i en monolit. Här börjar dock skillnaderna uppstå.
För att tjänsterna ska skilja sig från att vara uppdelade och utspridda
monoliter, krävs det att de har egna specifika ansvarsområden.
Mikrotjänst-arkitekturens filosofi är i grunden att varje tjänst ska ha en
singulär arbetsuppgift och göra den väl [9]. En mikrotjänst ska ha ett
huvudansvar som ofta motsvarar en verksamhetsförmåga inom en
organisation. Med detta sagt är det inte ett stort hopp till frågan om
granularitet: Hur detaljerad ska en mikrotjänst vara? Svaret beror på
ansvarsområdet och systemet i sin helhet. Om verksamheten inte är
av storleksordningen Netflix (en av de ledande organisationer som
utvecklar mikrotjänst-arkitekturen [43]), är det förmodligen inte
motiverat att ha ett alltför komplext system bestående av dussintals
eller hundratals små mikrotjänster, alla med unikt ansvar och
funktionalitet. Istället kan det vara givande att ha en större detaljnivå i
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varje mikrotjänst där relaterad funktionalitet är samlad och utgör en
verksamhetsförmåga [19]. Storleken av mikrotjänsten beror alltså på
storleken av dess ansvar.

Bild 1. Ett UML diagram med exempel på en mikrotjänst-arkitektur.

Bild 1 visar ett exempel på en grov uppdelning i ansvarsområden för
respektive mikrotjänst. Här finns möjligheten att dela upp förmågorna /
ansvaren ännu mer för att få mindre generella komponenter som
effektivt löser separata uppgifter till systemet i sin helhet.
Att arbeta med distribuerade system kräver ett annorlunda tankesätt
för utvecklare som är förtrogna med monolitiska strukturer,
applikationer uppbyggda på en och samma utvecklingsnod. Utan
användning av fullgoda verktyg kan utvecklingen och underhållningen
av de utspridda noderna, snabbt bli komplex och svår [10]. Ett exempel
på ett sådant verktyg är programmeringsspråket “Jolie” som har syftet
att göra det enklare att utveckla distribuerade system [11]. Generellt
krävs goda programmeringskunskaper, hos grupp och individ, för att
utveckla autonoma, oberoende och isolerade tjänster och
sammanfoga dessa till ett fungerande system.
I avsnittet om kvalitetsattribut (3.1) beskrivs koppling / beroende som
en parameter. Mikrotjänst-arkitektur utmärker sig med att ha låg
kopplingsgrad mellan dess distribuerade komponenter. Monoliter har
istället stor grad av intern koppling mellan dess moduler. I grunden är
detta den största skillnaden mellan de båda strukturerna. Kopplingar
mellan moduler gör det svårt att ändra i en applikation då det kan
medföra stora konsekvenser. Samtidigt krävs oftare underhåll av
mjukvaran då nödvändiga bibliotek uppdateras [12].
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Eftersom en mikrotjänst-arkitektur är ett distribuerat system måste
varje enskild implementation ta hänsyn till CAP-teoremet. CAPteoremet beskriver att ett distribuerat system ej kan simultant uppfylla
attributen konsistens (C: “Consistency”), tillgänglighet (A:
“Availability”), och partition-tolerans (P: “Partition tolerance”) [17].
•
•

•

Konsistens innebär att varje läsning av ett dataobjekt resulterar
i den senaste versionen eller ett felmeddelande.
Tillgänglighet betyder att varje läsning resulterar i det
efterfrågade data-objektet, oavsett om det är den senaste
versionen eller ej.
Partition tolerans innebär att systemet fungerar även om ett
visst antal meddelanden (förfrågningar / svar) tappas eller
försenas i nätverket på vägen mellan noderna.

Varje implementation med distribuerad struktur måste designas med
en kompromiss om vilken av dessa tre ovanstående attributen som
inte ska uppfyllas. I mikrotjänst-applikationer brukar vanligtvis
konsistensen tummas på, där implementationer istället utlovar
eventuell konsistens. Eventuell konsistens är en modell som används
inom distribuerad mjukvara och kopplas just till CAP-teoremet.
Modellen innebär att den senaste versionen av ett dataobjekt, på sikt
kommer läsas av alla som begär åtkomst till objektet [16].
En konsekvens av CAP-teoremet är problematiken med att
implementera transaktioner. Transaktioner måste vara säkra och
pålitliga men eftersom varje komponent i ett distribuerat systemet
plötsligt kan vara obrukbara / okontaktbara, är den bästa praktiken
som rekommenderas, att implementera dem som tillståndslösa
(”stateless”) komponenter för att inte förlora tillfälligt sparat data. För
att utföra transaktioner i en mikrotjänst-arkitektur används därför
designmönster som ger transaktions-lös koordination mellan
mikrotjänsterna [18]. Här betonas hanteringen av eventuell konsistens
och om problem uppstår med koordineringen måste detta
kompenseras med andra operationer [9]. En monolitisk struktur lider
inte av denna konsekvens och påverkas inte av CAP-teoremet,
eftersom det inte är en distribuerad arkitektur.

3.2.5.

Fördelar
Många av fördelarna är konsekvenser av att respektive mikrotjänst är
autonom och isolerad från resten av systemet. Nedan listas de mest
relevanta fördelar som mikrotjänst-arkitektur har i förhållande till en
monolitisk struktur.
•

Skalbarhet
Från början av detta arbete har det stått klart att många anser att
skalbarheten är en stor fördel hos mikrotjänst-arkitekturen.
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Skalbarheten gynnas eftersom mikrotjänster kan skalas en och en
utan att behöva ta hänsyn till resten av systemet. Det är också
lättare att skala utvecklingen av applikationen, då
utvecklingsresurser tydligt kan fördelas efter behov [13]. Detta
attribut kommer beskrivas mer detalj i avsnitt 3.3.
•

Produktiv utveckling & lansering
Mikrotjänster innebär mindre beroenden som tidigare beskrivits.
Detta leder till enklare modifiering för utvecklare och i längden
ökad produktivitet då utveckling och lansering sker lättare och
snabbare. Buggar hittas snabbare i respektive tjänst eftersom
koden är uppdelad. Ytterligare en konsekvens av isolerad kod är
att det ofta går lättare att kompilera och lansera mikrotjänster, då
det handlar om mindre beroenden samt mindre kod att exekvera
för respektive tjänst [12][13].

•

Förståelse
En utvecklares förmåga att förstå hur mjukvaran är uppbyggd är
den viktigaste förutsättningen för att kunna påverka utvecklingen.
För varje modul blir det enklare att förstå om utvecklaren hanterar
färre antal kodrader och färre beroenden, inklusive mindre parallell
exekvering (mindre saker som körs i “bakgrunden”) [13].
Med fokus på en mikrotjänst har den en mjukvara med mer tydliga
kontext-gränser och färre eller inga externa beroenden, i
förhållande till en modul i en monolitisk applikation. Därför blir det
också lättare att förstå koden på nod-nivå. Detta hjälper framförallt
större grupper av utvecklare som arbetar på stora projekt att förstå
tjänstens innebörd och gränsyta i förhållande till resten av
systemet [16].

•

Testning på modul-nivå
När det kommer till testbarhet kan det vara mycket användbart att
ha delat upp applikationen i mindre isolerade komponenter som
mikrotjänst-arkitekturen innebär. Dessa kan testas fristående och
ge en stabil / konsistent hantering av systemet när specifika
områden önskas identifieras, testas eller hanteras [14].

•

Fel-isolering
Om det exempelvis skulle uppstå ett fel i en mikrotjänst
(exempelvis överskriden minneskapacitet) kommer detta fel
endast påverka själva mikrotjänsten och det resultat som den
levererar [13]. Här förväntas den del av applikationen som
kommunicerar med tjänsten, kunna hantera att tjänsten inte
fungerar korrekt. Övriga delar av systemet kommer kunna köra
vidare oberörda av den felande tjänsten.

•

Teknologisk frihet
Teknologisk frihet betyder i detta avseende att kunna välja
teknologi (programmeringsspråk, ramverk, hjälpverktyg, etc.) efter
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vilket syfte och kvalitétsattribut som en modul behöver. Denna
fördel har mikrotjänst-arkitekturen eftersom valet av att skriva ena
tjänsten i exempelvis Python, påverkar inte någon annan
komponent i systemet [12][13].
•

3.2.6.

Versionshantering
Mikrotjänster är heller inte känsliga i integrationen med andra
versioner av samma eller andra tjänster. Detta möjliggör ett
system där flera tjänster av samma typ kör samtidigt i olika
versioner, bredvid varandra som olika instanser [7]. Versionerna
kan ha åtkomst till samma data (databas) och gör systemet mer
kompatibelt mot tidigare versioner av mjukvaran. Detta leder till
ökad skalbarhet, jämfört med monoliter där olika versioner av
moduler ofta måste hanteras och integreras med varandra [5].

Nackdelar
Nedan genomgås de mest relevanta nackdelar i förhållande till en
monolitisk struktur.
•

Komplexitet mellan mikrotjänster
Det svåra med mikrotjänster är kommunikationen mellan dem. En
stor risk är att ett omfattande system får för komplex
kommunikation mellan dess komponenter [9]. Distribuerade
komponenter är svårare att programmera så att systemet hänger
ihop som en helhet på ett enkelt sätt. Fjärr-anrop (RPC) innebär
alltid en risk i att fel uppstår och är långsammare jämfört med
vanliga funktionsanrop [15]. När antalet mikrotjänster ökar i antal,
ökar också svårigheten att hantera dessa som ett
sammanhängande system. När en komponent inte längre används
tas denna givetvis bort, men när grupperna med utvecklare har ett
ökat ansvar om flera små tjänster som regelbundet uppdateras
och återlanseras, har de också ett svårare och mer komplext
arbete. Med ökad komplexitet minskar ofta produktiviteten då
utvecklare behöver anstränga sig mer för att förstå helheten [15].

•

Integrationstestning
Ett mikrotjänst system sägs vara svårare att testa och felsöka [13].
Orsaken är svårigheten med att följa fjärr-anropen och resultaten
mellan mikrotjänsterna med nuvarande utvecklingsverktyg. När en
bugg behöver identifieras i en process som anknyts till flera
mikrotjänster, blir det genast komplicerat. Om en bra struktur finns
från början, med tydliga kontrakt för tjänsternas gränsytor, bör
problematiken med integrationstestning kunna lösas för den
enskilda applikationen [9][31].

•

Övervakning & Orkestrering
Mikrotjänster kräver ett ökat behov av övervakning och
orkestrering. När en mikrotjänst går sönder behöver denna
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information snabbt nå den ansvariga för tjänsten. Först då kan
problemet åtgärdas [9]. Idag finns en del hjälpprogram och
tilläggsverktyg som levererar just denna övervakning, såsom
Docker (se nästa delavsnitt, 3.2.7) och medföljande
orkestreringsverktyg ”Docker Swarm”. Men för sådana lösningar
krävs att mikrotjänsterna är lanserade på ett specifikt och
konsekvent sätt, exempelvis i Docker behållare.

3.2.7.

Docker
Docker är en plattform för utvecklare och systemadministratörer att
använda för utveckling, lansering och körning av distribuerad
mjukvara [34]. Docker är ett datorprogram med öppen källkod som
virtualiserar operativsystem som en behållare för en utvald mjukvara.
Mjukvaran behöver definiera vilka beroenden den behöver, i en fil som
kallas “Dockerfile”. Docker kan sedan bygga upp en lättviktig, portabel
och självgående virtualiserad miljö som mjukvaran kan köras i. Detta
kallas “containerization” och behållaren kan köras på alla system där
Docker kan installeras och köras [35].
Inkapsling av mjukvara i behållare, såsom ”Docker Container”, är ett
utmärkt sätt att försäkra att mjukvaran kan köras oberoende av
tillgängliga systemmiljöer. Inkapsling garanterar också en isolering av
funktionalitet, en behållare får bara köra det program som den
inkapslar [11]. Givetvis kan monoliter kapslas in på samma sätt som
mikrotjänster, och utnyttja fördelen med att kunna exekveras i de
flesta miljöer. Nackdelen med en sådan lösning är att monoliter oftast
har interna datatillstånd som behöver bevaras, vilket är riskabelt då
behållare ibland kraschar och behöver startas om.
Monoliter är oftast mycket större än mikrotjänsterna och tar därför mer
plats. Generellt betyder detta mindre tillgängligt RAM-minne för att
kunna köra ytterligare behållare eller annan mjukvara i systemet. Om
sedan monoliten önskas skalas ut horisontellt (ha flera körande
instanser av applikationen, se 3.3.1), blir minnes-kraven på miljön
mycket stora och detsamma gäller kraven på processorkraft och
hastighet. Därför lönar det sig mer att ha distribuerade och inkapslade
mikrotjänster än att kapsla in hela monolitiska applikationer.

3.3.

Skalning & Skalbarhet
Skalning av mjukvara kan tolkas på olika sätt, då många kopplar ihop
skalning med en kontext av vissa specifika förutsättningar. Dessa
förutsättningar kan handla om en viss miljö eller speciella krav på det aktuella
systemet. Den övergripande innebörden av begreppet skalning är att det
handlar om att integrera förändringar i ett system så att det passar till
nuvarande behov och krav. Detta avsnitt kommer handla om just skalning,
skalbarhet och hur skalbara implementationer utförs.
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Anledningen till att skalning behöver göras i en applikation är oftast att
systemets arbetsbörda ökar. Det kan innebära att inkommande
arbetsuppgifter ökar i dess omfattning eller frekvens. Det kan även handla om
att det data som lagrats har efter en tid ökat till en sådan mängd att det är
svårt att utföra underhållning, modifiering eller uppdatering / lansering av nya
versioner [20].
Kvalitetsattributet skalbarhet har ingen formell definition [44]. André B. Bondi
reflekterar över olika typer av skalbarhet i sin artikel [3]. Han tolkar skalbarhet
till hur ett system reagerar när arbetsbördan skalas. Den allmänna åsikten
som oftast förekommer är däremot att attributet handlar om hur enkelt ett
system kan skalas [45], denna tolkning används därför i detta arbete.

3.3.1.

Skalnings-dimensioner
Skalning kan ske på olika sätt, där en vanlig metod är att ändra antalet
resurser som systemet använder. Skalning kan ske både manuellt,
genom att ändra i systemet (till exempel genom att lägga till en
resurs), och automatiskt. I praktiken kan skalning delas upp i tre
dimensioner; horisontellt, vertikalt, och djupt [1][2].
Horisontell skalning innebär att antalet resurser utökas / minskas, för
att sedan kunna beta av arbetsbördan mer effektivt. Detta kan
innebära att multipla kopior / flera instanser körs av en applikation.
Denna typ av skalning är fördelaktig om mängden arbete ständigt
fluktuerar. Nackdelen med detta är att det innebär högre komplexitet
av själva applikationen.
Vertikal skalning innebär att resurskapaciteten för att utföra en
arbetsuppgift ökar/minskar. Detta kan göras på flera sätt beroende på
situationens förutsättningar; förändra antalet processcykler eller
mängden minne, effektivisera resursens funktionalitet av olika moduler
och processer, etc. Resultatet innebär att resursen blir mer effektiv,
fler förfrågningar kan hanteras och bearbetningen av arbetsbördan går
fortare. Däremot finns det alltid en gräns för applikationen och den
aktuella systemnoden. Begräsningar kan exempelvis bestå i hur
mycket funktionaliteten av ett visst kodstycke kan omstruktureras eller
hur många processcykler som går att lägga till.
Om skalning på djupet nämns handlar det om en uppdelning och
distribution av arbetsbördan mellan olika resurser. Ett exempel är om
ett system har flera olika komponenter som fungerar exakt lika (har
samma källkod) men har ett uppdelat ansvarsområde. Denna
uppdelning är vanlig när databaser önskas skalas. En datapost
partitioneras då upp mellan databaserna som då har tillgång till en
viss del av data för den aktuella posten [2].
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3.3.2.

Skalning av distribuerad mjukvara
“One of the intentions of microservice architectures is to overcome the limited
scalability of such monolithic architectures.” [4]
- Citat 1 från artikel av Wilhelm Hasselbring & Guido Steinacker

Ett val av arkitektur innebär alltid en avvägning av vilka
kvalitetsattribut (se 3.1) som önskas. När det kommer till skalning av
distribuerad mjukvara är den största bidragande faktorn hur pass
kopplade de distribuerade komponenterna är med varandra.
Karaktäriserande attribut för applikationer med hög kopplingsgrad är
främst tillgänglighet, pålitlighet och konsistens medan skalbarhet,
feltolerans och enkelhet missgynnas hos dessa applikationstyper. Om
ett system och dess komponenter istället har en lös koppling till
varandra, innebär detta att varje distribuerad komponent är, mer eller
mindre, isolerad mot resten av systemet. Ovan nämnda citat (Citat 1)
förklarar att ett av mikrotjänst-arkitekturens syften är att förbättra den
begränsade skalbarhet som många tidigare system, såsom monoliter,
innefattar [4].

3.3.3.

Rekommenderad praxis för skalbar implementation
Det råder ingen allmän konsensus om en generell bästa praxis (“best
practice”) för att utföra en skalbar implementation [6]. Många
förespråkare finns i området och en återkommande åsikt är att en
skalbar implementation är unik för varje applikation. En skalbar
lösning för till exempel en E-handelsapplikation skulle förmodligen inte
passa andra typer av applikationer som inte har samma krav. Dock
finns aspekter som är värda att utforska.
Hasselbring W och Steinacker G föreslår, i deras artikel från 2017, en
uppdelning av verksamhetsförmågor till mikrotjänster [4]. Detta innebär
att en uppsättning av arbetsförmågor bryts upp till separata tjänster
som är oberoende av varandra. Uppdelningen av systemet för
respektive mikrotjänst, sker för separata typer av arbetsbördor, t.ex.
en användare-tjänst, en produkt-tjänst, en sök- / navigationstjänst [4].
På så sätt har skalbarheten ökat i systemet.
Nedan följer en lista av saker som bör fokuseras på för att utföra en så
skalbar implementation som möjligt [6][8].
I.

Undvik en enskild felande punkt. Ett system med redundans är
mer komplext och kräver därför fler arbetstimmar för utveckling /
hantering. Fördelen är däremot en ökad tillgänglighet och
prestanda. Exempelvis kan två eller fler instanser av en
webbserver användas.

II.

Skala mer horisontellt än vertikalt. Det finns nämligen en stramare
gräns för hur mycket vertikal skalning som kan ske på varje
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enskild systemnod. Horisontell skalning är oftast enklare och idag
även billigare.
III.

Se applikationen som ett API (“Application Programming
Interface”) för alla typer av relevanta klienter. Detta innebär att
applikationen kan hantera flera anslutnings-typer och gör det
lättare att automatisera saker redan från början, till exempel
återkommande uppdateringar och lanseringar av applikationen.

IV.

Gällande CAP-teoremet hos distribuerade system (vilket även
innefattar monoliter med externa databaser), kompromissa med
datakonsistens och inför istället eventuell konsistens. Detta gäller
alla tillfällen där applikationsklienter inte kräver den senaste
versionen av ett dataobjekt. Vinsten är en robust applikation med
större tillgänglighet.

V.

Exekvera asynkront. Om föregående punkt har följts kan
implementation av asynkron-exekvering vid behov enklare ske. Ett
par exempel på detta är bakgrunds-trådar för att skicka mejl eller
använda flera (mikro) tjänster samtidigt i den interna processen av
bearbetning av en klient-förfrågan.

VI.

Designa applikationen så att framtida underhåll lätt kan utföras och
implementera automatisering av återkommande uppgifter. Detta
ger en ökad modularitet och testbarhet, vilket indirekt ökar
skalbarheten.

VII.

Använd tillståndslösa nodinstanser. Om systemets noder är
tillståndslösa blir de också fullt utbytbara instanser. Detta leder till
ökad skalbarhet. Om noden slutar att fungera, behöver inte
nuvarande tillstånd av samma nod förloras (eftersom detta inte
finns i noden) och instansen behöver bara omstartas eller bytas ut
mot en annan.

VIII.

Övervaka systemet från början och använd loggar. Detta ger en
bättre bild av nuvarande behov och kan användas vid
automatiserade processer.

IX.

Utför regelbundna tester för att hitta systemets flaskhalsar och
övre gränser när det kommer till automatisk skalbarhet och
prestanda. Detta ökar förståelsen för vad som kan förbättras i
applikationen.

För att inte behöva skala manuellt varje gång arbetsmängden
förändras, är det eftertraktat att kunna automatisera processen. Detta
kräver övervakning av den inkommande arbetsmängden, men ger en
mer dynamisk och reaktions-kraftig applikation. Den tidigare nämnda
lastbalanseraren är ett exempel på hur inkommande förfrågningar kan
övervakas i en webbapplikation. När den automatiska skalningen sker
i detta exempel, förändras antalet tillgängliga servrar som
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lastbalanseraren kan distribuera trafik till och på så sätt är resurserna
proportionerlig mot den förändrade arbetsmängden [7].

3.4.

Strategier vid transformering
I detta avsnitt beskrivs ett antal strategier till hur en monolitisk applikation kan
transformeras till en mikrotjänst applikation.
“The biggest issue in changing a monolith into microservices lies in changing the
communication pattern. A naive conversion from in-memory method calls to RPC leads
to chatty communications which don't perform well. Instead you need to replace the
fine-grained communication with a coarser -grained approach.” [9]
- Citat 2, från artikel av Martin Fowler & James Lewis

Ett vanligt sätt att ta sig an mikrotjänster är att identifiera existerande, ej
kritisk, funktionalitet som har en relativt svag koppling till resten av systemet
[26]
. En kompromiss som måste utföras är att skriva kod, med hjälp av
uppsatta kontrakt (API), som kopplar ihop nya och existerande tjänster med
varandra, så kallad klister-kod. Beroende på hur omfattande denna klisterkod
är, minskar isolering av tjänsten då graden av beroende ökar. Mikrotjänsterna
måste prata med varandra på ett eller annat sätt och då kan klisterkod inte
undvikas.
Att skriva om hela applikationen från grunden garanterar inget annat än stor
förändring, oavsett om det blir bra eller dåligt. Därför bör denna strategi
undvikas. Istället bör en inkrementell och iterativ omskrivning av
applikationens struktur göras [27]. De tre efterföljande strategier använder just
denna iterativa process, men i varierande omfattning.
I.

Den första strategin innebär distribuering av nya
verksamhetsförmågor / tjänster. Istället för att bygga på monoliten
ännu mer, läggs ny funktionalitet som distribuerade tjänster. På detta
vis ökar inte monolitens storlek. Här görs inget åt redan existerande
komplexitet som monoliten består av [25]. Däremot är detta det
enklaste sätt att starta med mikrotjänster då ny funktionalitet skall
byggas in.

II.

Den andra strategin innebär en uppdelning av ”front-end” och ”backend”. Alla applikationer har inte samma design som vanliga
webbapplikationer, men ofta kan en tydlig skillnad ses mellan
presentations-logik och beräknings-logik / dataåtkomst. På detta sätt
har åtminstone en uppdelning av monoliten gjorts, i två separata
applikationer som kan utvecklas, lanseras och skalas oberoende av
varandra. Men delarna är i sig grovkorniga och risken är stor att en av
dem växer så pass mycket att den till slut blir ohanterlig [25].

III.

Den tredje strategin är att göra om moduler i den monolitiska
applikationen till separata mikrotjänster. Monoliten minskar successivt,
funktionalitet separeras och tillslut kan monoliten försvinna helt om så
önskas [25]. Detta är den strategi som rekommenderas och som
kommer användas i kommande implementation.
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3.5.

Intervju
Detta examensarbete inkluderar även en extern intervju med Staffan Spjuth
som arbetar på företaget Visma. Intervjuns syfte blev att få en
verklighetsförankrad bild om mikrotjänster och deras skalbarhet, besvara
frågor om arbetet med arkitekturen och kontrollera om den information som
redan samlats in stämmer överens med företagets kunskaper och
erfarenheter inom området. Här följer en genomgång av resultatet av denna
intervju [31].
Staffan arbetar som ”Application Management Engineer” på Visma. Han har
utfört många föreläsningar för att sprida sina teknologiska kunskaper och
erfarenheter i ämnet mikrotjänster. Detta tillsammans med Vismas
teknologiska upplägg har lett till ökad motivation och intresse för deras
utvecklare.
Visma är ett stort mjukvaruföretag som vill hjälpa sina kunder med
ekonomiska åtaganden. För detta har de valt att utveckla ett mjukvarusystem
med en mikrotjänst-arkitektur. De började med en monolitisk struktur men har
brutit upp denna till separata mikrotjänster av relevanta moduler. Företaget
har kommit en bra bit på deras väg och arbetet pågår successivt med att
addera nya mikrotjänster och utveckla ett effektivt system att jobba med.
En av fallgroparna som de i början hamnade i bestod av att det inte fanns
tydliga och konsekventa API-kontrakt mellan mikrotjänsterna från början.
Detta ledde till att de frekvent behövde fråga den ansvariga för mikrotjänsten
om hur den fungerade för att kunna återanvända den i resten av systemet.
Idag finns kontrakten på plats och automatiserade tester, så kallat “contract
testing”, används för att kontinuerligt testa dessa kontrakt [31]. Visma
automatiserar idag allt som går (tester, konfigurationer, lanseringar, etc.) och
använder sig av automatiserad skalning i molnet.
Gällande transformation från en monolit anser Staffan att en avvägning bör
göras, i vad som är motiverat att bryta upp och inte. Transformering bör ske
för tjänster som kräver mycket förändringsarbete. Det är där det finns mest
nytta med att ha oberoende lanseringar av komponenter och tjänster. Staffan
framhåller också att alla bör använda sig av mikrotjänster oavsett hur stor
organisationen är. Många fördelar tillkommer med detta val, inte minst
skalbarhet där detaljnivån av skalningen är mer preciserad/finkornig för det
som önskas förändras.
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4. Implementation
4.1.

Metodik
För att undersöka vad en monolitisk transformering till mikrotjänst-arkitektur
har för påverkan på attributet skalbarhet och hur dessa arkitekturer står sig
mot varandra, har fokuset valts att läggas på en modul i en existerande Ehandelsplattform. Denna modul och dess funktionaliteten som kommer att
brytas ut till en mikrotjänst förklaras i nästa delavsnitt (4.2). Transformationen
har avsiktligt följt transformationsstrategi nummer 3 (se 3.4), eftersom den
lämpar sig bäst för syftet med denna undersökning.
I implementationsdelen fokuseras arbetet på att följa de rekommenderade
tillämpningar för skalbara implementationer beskrivna i 3.3.3, i högsta möjliga
utsträckning. På grund av detta väljs horisontell skalning som skalningsmetod
för att jämföra skalbarheten i modulen hos respektive arkitektur. Mikrotjänsten
skalas genom att använda Docker Swarms. Här skapas två behållare som kör
var sin instans och dessa orkestreras bakom en lastbalanserare. För att
motsvara denna reella horisontella skalning av mikrotjänsten hos modulen i
monoliten, har en virtuell metod valts.
Anledningen till den virtuella skalningsmetoden i monoliten är enkel. En reell
skalning kan här inte isoleras till den valda modulen. Metoden förklaras mer i
detalj i 4.5.1. När de båda modulerna för respektive arkitektur har skalats
kommer de därefter utvärderas i utvalda attribut som relaterar till skalbarhet.
Dessa attribut är lättare att granska och förklaras senare i kapitel 5 (se 5.1).

4.2.

Funktionalitet – Produktjämförelse
Valet av modul att granska föll på en som hanterar förfrågningar om
produktjämförelse. Detta innebär att användaren erbjuds 4 stycken olika
funktioner. Dessa är att:
I.
II.
III.
IV.

lägga till en produkt att jämföra,
ta bort en produkt att jämföra,
visa hela listan av jämförda produkter och
rensa hela listan av jämförda produkter.
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Bild 2. Denna bild är ett utklipp från ett demonstrerande exempel från applikationen
GrandNode [39] och visar hur produktjämförelsen ser ut i användarens perspektiv.

Originell funktionalitet i modulen produktjämförelse behålls under hela
arbetet. Det som förändras är modulens struktur och arbetssätt. Den
funktionalitet som implementationen resulterar i kommer vara den exakt
samma som arbete började med och i slutanvändarens perspektiv kommer
det inte vara någon skillnad på de två arkitekturerna.

4.3.

Systemarkitektur
GrandNode är ett projekt med öppen källkod som är utvecklad i
programmeringsspråket C# och använder ramverket ASP.NET Core 2.0 och
“NoSQL”-databasen MongoDB [36][38]. Hela applikationen kräver C# / .Net
Core kompilering, åtkomst till databasen och körs antingen direkt som en
server i IIS eller Visual Studio. Uppkopplingen till databasen möjliggörs av ett
tredjeparts-bibliotek vid namn MongoDB.Driver [40]. Bild 3 visar att
GrandNode är byggt med 5 olika Visual Studio-projekt, “Grand.Core”,
“Grand.Data”, “Grand.Framework”, “Grand.Services” och “Grand.Web”. När
servern är aktiv kan klienter koppla upp sig mot webbsidor i “Grand.Web”.
Inkommande HTTP-trafik som rör funktioner om produktjämförelse kommer
att hanteras genom ett exponerat API, kallad “ProductController”. Synkront
anropar denna klass, med hjälp av IMC:s (se 3.2.3), en intern tjänst vid namn
“CompareProductService”, lagd i projektet “Grand.Services”, för att utföra
aktioner för produktjämförelser. Tjänsten använder sig av en HTTP-kaka hos
klientens webbläsare, som lagringsplats för de produkter som ska jämföras.
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Bild 3. Förklaring av (monoliten) GrandNode’s interna struktur och hur jämförelse av produkter
sker.

Bild 4. UML-diagram av CompareProductService. Modulen hanterar jämförelsen av produkter,
genom att addera produkters identifikationer (produkt Id) i en sparad HTTP-kaka i klientens
webbläsare.

Modulen ”CompareProductService” har valts att undersökas och senare
skalas i detta arbete. Förutom applikationskrav kräver modulen data-tillgång
till den HTTP-kaka som lagras i klientens webbläsare. Bild 4 visar vilka
beroenden som modulen har. Utöver den nära kopplingen till ramverket
ASP.Net, har tjänsten andra kopplingar till ”IProductService” och
”CatalogSettings”. Här har också tjänsten relativt låg grad av sammanhållning
då funktionsanrop görs till dessa moduler i en del av funktionerna.
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4.4.

Transformation

Bild 5.Transformationen från en monolitisk arkitektur till en mikrotjänst-arkitektur.

Bild 5, förklarar hur transformationen är gjord. Existerande funktionalitet bryts
ut till en extern mikrotjänst. För att mikrotjänsten ska ansvara för
produktjämförelsen i systemet krävs så kallad ”klisterkod” i den kvarvarande
delen som inte brutits ut. Här används RPC (se 3.2.3) för att skicka vidare
inkommande HTTP-begäran till mikrotjänsten. Istället för att använda HTTPkaka vid namn “CompareProductsCookie” för att spara alla produkt ID:n,
används en HTTP-kaka vid namn “CompareProductsSessionCookie” för att
endast identifiera användaren. Mikrotjänsten använder här, inkapslingsverktyget Docker och har även en koppling till en egen MongoDB-databas för
att lagra kollektionerna med jämförda produkter för respektive användare.

22

Bild 6. UML-diagram över transformerad monolit (moduler för produktjämförelse).

I UML-diagrammet som visas av bild 6, kan en rad intressanta saker noteras.
Monolitens “CompareProductService” har ändrats till att innefatta klisterkod i
dess kodstruktur. I denna klass väljs att använda en modell för
produktjämförelser för att hantera det JSON-objekt av data som mikrotjänsten
kommunicerar med. Detta möjliggör framförallt avserialisering
(”deserialization”) som gör data enklare att hantera. Därmed har ett nytt
internt modellobjekt skapats, vid namn “MicroCompareList”.
Mikrotjänsten är i sin tur uppbyggd i en NodeJs-miljö och använder sig av
ramverket ExpressJs för att göra serverkoden simpel. NodeJs innebär att
denna serverkod har asynkron I/O-kommunikation. Servern körs från objektet
”app.js”, som skapar upp rutter, och exponerar ut objektet
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“CompareListRoutes” som ett API. Dessa rutter motsvarar funktioner i
controller-objektet “CompareListController”. Mikrotjänsten använder ett
tredjeparts bibliotek som heter Mongoose för att kommunicera med dess
egna MongoDB-databas.
För att undvika arbete som ligger utanför fokuset av detta arbete, databaslagras endast användarens ID, produktens ID och senaste datum för
uppdatering. För att hålla mikrotjänsten modulär (se 3.1), används två
kollektioner av datatyper; produkt-typ och produktjämförelse-typ. På så vis
finns i framtiden en grund för att göra om mikrotjänsten till att hantera hela
produkt-modulen, om detta föreligger lämpligt.

4.5.

Horisontell skalning
4.5.1.

Monolitisk arkitektur
För att kunna jämföra skalbarheten av de två arkitekturerna måste
bägge skalningar göras jämlikt och motsvara varandra i respektive
arkitektur. I praktiken är det inte optimalt att reellt skala en något
större monolit horisontellt. Detta skulle innebära att duplicera hela
strukturen i flera instans-kopior som sedan körs som en singulär
applikation med fördelning av inkommande trafik. Det är framför allt
inte möjligt att isolera den horisontella skalningen till den utvalda
modulen. På grund av detta har en virtuell horisontell skalning valts för
att motsvara den verkliga horisontella skalning som utförs i
mikrotjänst-arkitekturen.
Virtualiseringen består i att köra modulens funktioner i en arbets- /
bakgrundstråd (parallellt exekverande process) i processorn. För att
åstadkomma detta krävs en strukturerat arbetssätt för att hantera
inkommande arbete och utföra detta på rätt sätt. Med det syftet har ett
designmönster valts vid namn “Producer / Consumer Pattern”. Bild 7
och 8, visar hur denna typ av skalning har tillämpats för monoliten.

Bild 7. Virtuell horisontell skalning av monolit.

24

Bild 8. ”Producer / Consumer” designmönster.

Bild 8 förklarar “Producer/Consumer”- designmönstret och att arbetet
sker med asynkron kommunikation mellan huvud-tråden, som skapar
och lägger till inkommande arbetshändelser (“events”) i en kö, och
arbetstråden, som plockar och utför den äldsta arbetshändelsen i kön.
Huvud-tråden kan köra vidare utan att behöva vänta på att
arbetstråden ska bli klar innan den lägger till nästa “event” i kön. På
detta vis kan flera arbeten virtuellt köras samtidigt.
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Bild 9. UML diagram över skalad monolit.

Bild 9 visar ett UML-diagram över hur kod-strukturen ser ut för att
åstadkomma den virtuella horisontella skalningen för modulen i
monoliten. Här noteras två tillkomna komponenter för att
implementera tidigare nämnda designmönster. Den första, vid namn
”CompareProductEvent” kapslar in ett funktionsanrop som sedan kan
exekveras, den andra, ”ProducerConsumerHelper”, används för att
producera och konsumera dessa ”events”.

4.5.2.

Mikrotjänst-arkitektur
För att skala mikrotjänsten har valet fallit på att använda Docker och
ett smart verktyg för orkestrering av behållare, kallat ”Docker Swarm”
(Se 3.2.7). Detta verktyg gör det mycket lätt att skala ut en applikation
horisontellt, alla instanser körs i behållare på samma eller flera olika
noder. För att köra på flera olika noder används här ”Docker Hub”,
Docker’s egna ”image”-register för uppladdning och publicering av
privata/publika avbildningar av mjukvaran (”images”). Genom att
använda ett registrerat Docker-konto, kan tillgängliga ”Docker images”
laddas upp och ned från detta register.

Bild 10. Bilden visar vilka 11 steg som krävdes för att initiera Docker “Swarm” för
denna applikation.

En svärm (”Swarm”) byggs upp på en eller flera noder genom att först
starta en svärm på den nod som är tänkt att agera ”SwarmManager”
(lastbalanserare) och sedan ansluta de andra noderna som är tänkta
att agera ”SwarmWorker” (arbets-nod). När detta är klart, adderas en
tjänst till svärmen med hjälp av ett ”deploy”-kommando (se bild 10).
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Bild 11. Horisontell skalning av mikrotjänsten i form av flera instanser i separata
Docker behållare (”containers”).

Bild 11 visar hur mikrotjänsten har skalats horisontellt, från en
fungerande instans till två identiska kopior av samma instans. Bägge
instanser körs på separata systemnoder och kommunicerar via
Docker över ett nätverk. I detta fall har noden som är kallad
”SwarmManager”, valts att hantera en egen instans av tjänsten. Dess
huvuduppgift är dock att agera lastbalanserare; att balansera
inkommande trafik mellan de instanser som agerar som arbets-nod i
svärmen. Värt att notera här är att även om applikationen körs som en
singulär tjänst, kan en klient koppla upp sig direkt mot en
“SwarmWorker”-nod utan att passera någon lastbalansering på vägen.
Alla Docker-behållare exponerar innehavande applikationsinstans till
nätverket.
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5. Utvärdering
Detta kapitel börjar med att förklara vilka attribut och tillhörande parametrar som valts
i utvärderingen. Med en parametersammanställning granskas sedan de två
implementationerna för den valda modulen, i valda attribut. Därefter förklaras vilka
kompromisser gällande kvalitetsattribut, som har behövts göras och hur det värderas
i resultatet. Till sist fastslås hur hög skalbarheten är hos de båda lösningarna.

5.1.

Val av attribut och tillhörande parametrar
Eftersom uppsättningen av en applikations attribut beror på dess uppbyggnad
måste utvärderingar göras av båda lösningar, före och efter skalning. På så
vis avgörs om de övriga attribut som innefattades i originalapplikationen,
kvarstår efter transformation och skalning. Efter denna utvärdering kommer
skillnaden mellan arkitekturerna vara tydliga och detta framhäver dessutom
transformationens eventuella påverkan av skalbarheten.
Eftersom attributet skalbarhet inte har en formell definition och är svår testat,
kommer attributet granskas indirekt, motiverad med hjälp av andra utvalda
och relevanta attribut. Dessa attribut är simplicitet, autonomi och modularitet
(se bild 12). Kombinationen av dessa attribut avgör hur enkelt det är att
förändra ett system och därför resoneras den matcha attributet skalbarhet.
Detta är ingen formell definition av skalbarhet utan är endast ett angreppssätt
i detta arbete för att indirekta beskriva kvalitetsattributet.

Bild 12. De attribut som skall granskas och inspekteras genom att undersöka länkade
parametrar. Resultatet ligger som grund för att utvärdera skalbarheten för respektive arkitektur.

Avsnitt 3.1 förklarar alla de tre utvalda kvalitetsattributen. Modularitet är en
grad av hur mycket en applikation är uppbyggd av mindre återanvändbara
delar. Med mer generalitet i applikations-funktioner, fås också mer
återanvändbarhet. En generell modul önskas utföra arbete på ett korrekt och
robust sätt och därför är det viktigt att modulen har hög grad av
sammanhållning och låg grad av beroende till andra moduler. Med fokus på
parametrarna sammanhållning och beroende kan därför modularitet här
fastslås.
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Autonomi styrks med kombinationen av beroende och infrastruktur- /
resurskrav, eftersom kombinationen av parametrarna förklarar hur pass
självgående ett system / modul är. Attributet simplicitet kommer undersökas
genom att granska alla parametrar som beskrivs, inklusive vilket
kommunikationssätt som applikationen använder, för att kommunicera med
modulen. Kombinationen ses som ett helhetsbegrepp i hur enkelt det är att
sätta sig in i ett system och förstå hur det fungerar.

5.1.1.

Parametrar
Av de 4 parametrar som visas i bild 12 är det två som inte förklarats i
avsnitt 3.1; infrastruktur- / resurskrav och kommunikationssätt. Dessa
kommer granskas på följande vis:
Infrastruktur- / Resurskrav:
• Vilken miljö som mjukvaran körs i.
• Vilken mjukvara som är nödvändig för lansering och
exekvering (t.ex. för dataåtkomst, serverexponering, bibliotek,
drivrutiner och hjälp-program).
Kommunikationssätt:
• Synkron eller asynkron kommunikation.

5.2.

Parametergranskning
I detta avsnitt granskas de parametrar som valts ut i föregående avsnitt, för
respektive modulimplementation. Avsnittet avslutas med
tabellsammanställning.

5.2.1.

Monolitisk modul
Avgränsat till funktionalitet som hanterar produktjämförelse, är
monoliten beroende av en server-miljö, ett internt ramverk (ASP.NET
Core), två interna objekt och ett tredjeparts-bibliotek. Modulen som
undersöks är starkt beroende av resten av den monolitiska strukturen.
Konsekvensen blir inte minst låg fel-tolerans. Om ett kritiskt fel skulle
hända i exempelvis ”Grand.Core” skulle produktjämförelse inte
fungera alls. Samtidigt som den har en hög kopplings-grad, har den
dessutom relativt låg grad av sammanhållning, då icke relaterad
funktionalitet för modulen, här utförs. I bild 4 kan kopplingar till objekt
utskiljas som inte har med produktjämförelse att göra. Efter skalningen
ökade modulens grad av beroende med de två interna klasserna för
”Producer/Consumer”- designmönstret (bild 9). Detta innebar också
lägre sammanhållning för hela modulen.
Den monolitiska modulen använder ingen databas för
produktjämförelsen, datalagringen görs istället i HTTP-kakan, men
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eftersom modulen är kopplad till andra moduler beror den ändock på
infrastrukturen till databasen och resursen som fås av tredjepartsbibliotek såsom MongoDB.Driver. Den har dessutom resurskrav i att
kunna köras med resten av systemet i server-miljö. Skalningen
resulterade i ett ökat resurskrav, då fler arbetstrådar används med
designmönstret som har implementerats.
Monoliten använder sig av .NET- och C#-inbyggda funktioner för att ta
emot HTTP-förfrågor. För att kommunicera med modulen handlar det,
både före och efter skalning, om synkron kommunikation i form av
IMC: s.

5.2.2.

Mikrotjänst-modul
Bild 6 visar mikrotjänstens få beroenden. Modulen är, efter färdig
transformation, beroende av tredjeparts-biblioteken ”ExpressJs”,
”Mongoose” och ”body-parser”. Mikrotjänsten i sig har hög
sammanhållning, all funktionalitet är till för att jämföra produkter.
Graden av beroende och sammanhållning påverkas inte av
skalningen eftersom Docker Swarms används. Utöver redan nämnda
beroenden visar bild 6 att det finns fler beroenden för hela strukturen.
Den stora kopplingen är till hjälp-objektet i klisterkoden
(“MicroCompareList”) som används för att kommunicera med tjänsten
på rätt sätt. Funktionen syftar till att förenkla produktjämförelsen.
Arkitekturen har därför något mindre modularitet än mikrotjänsten i
sig, men eftersom inte hela strukturen består a mikrotjänster är detta
resultat väntat.
Med användandet av att lagra produkt ID:n i en databas istället för en
HTTP-kaka, fås ett ökat krav på modulens resurser och infrastruktur,
då databasen samt kopplingen till den måste fungera korrekt. För
mikrotjänsten leder valet att använda Docker till ytterligare ett
infrastruktur-krav. Docker måste vara installerat på respektive nod för
att mikrotjänsten ska kunna köras. Även om Docker gör det enklare att
flytta och horisontellt skala mjukvara, finns fortfarande kravet till detta
hjälp-verktyg. Skalningen med Docker Swarms ger ett ökat krav på
infrastrukturen då det innebär fler noder / instanser och ökad
kommunikation mellan dessa.
Mikrotjänsten använder NodeJs, vilket innebär att all kommunikation
sker asynkront som RPC-anrop, vilket även gäller efter skalningen.

5.2.3.

Parametersammanställning
Tabell 1 visar en parametersammanställning som gör det enkelt att
överblicka parametrarna var och en för respektive implementation av
modulen.
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Modul i monolitisk struktur
Parameter

Innan

Sammanhållning

Låg
[Anropar andra tjänster
/ komponenter]

Beroende-grad

Infrastruktur- &
Resurskrav

Hög
[.Net Core,
MongoDBDriver, IIS &
interna komponenter]
Hög
[C#-/.Net Corekompilering, åtkomst till
MongoDB / HTTP-kaka
& IIS eller Visual
Studio]

Efter

Innan

Efter

Hög
[Stort fokus på
produktjämförelse]

Oförändrat

Låg
[Koppling till
ExpressJs &
Mongoose]

Oförändrat

Högre
[Mer krav på CPU /
system med
arbetstrådar]

Låg
[Docker, MongoDB]

Högre
[Docker Swarms
(lastbalansering) =
fler instanser /
noder]

Oförändrat

Asynkrona RPC:s
[NodeJs]

Oförändrat

Lägre
[Addering av
funktionalitet för
arbetstrådar]
Högre
[Mer koppling till
’Producer /
Consumer - Pattern’]

Synkrona IMC:s

Kommunikation

Modul i mikrotjänst-arkitektur

Tabell 1. Sammanställning av de parametrar som valts att jämföras (före och efter skalning)
mellan respektive arkitektur.

5.3.

Analys av valda attribut
I avsnitt 5.1 beskrivs vilka attribut som har valts för att utvärdera skalbarheten
och vilka parametrar som framhäver respektive attribut. I detta avsnitt skall vi
granska hur de två olika applikationsversionerna påverkats av respektive
skalning med avseende på de valda attributen.

5.3.1.

Modularitet
Graden av modularitet i den monolitiska modulen, försämras av den
skalning som utförs. Samtidigt har modulen på mikrotjänst-sidan en
oförändrad förändring i modularitet, vilket ger den lösningen en fördel i
modularitet en utförd horisontell skalning.

5.3.2.

Autonomi
Med fokuset på parametrarna infrastruktur- / resurskrav och beroende
från utvärderingen i 5.2, kan autonomin av respektive arkitektur
fastställas. En stark faktor för mikrotjänstens höga grad av autonomi
resoneras här till att vara dess isolering från resten av systemet. Till
skillnad från mikrotjänst-modulen är modulen i monoliten inte det. Där
finns istället en stor brist på självständighet, modulen reagerar på
kommandon av resten av monoliten. Skalningen ger ökade krav på
infrastruktur och en större grad av beroende. Detta innebär försämrad
autonomi för modulen i monoliten. I mikrotjänst-modulen kan endast
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en liten ökning av kraven på infrastruktur hittas, eftersom det handlar
om fler noder. Självständigheten för mikrotjänst-modulen i sig, har inte
förändrats.

5.3.3.

Simplicitet
Med hög grad av intern koppling till resten av systemet, kan simplicitet
av den monolitiska modulen fastslås som låg. Den virtuella och
horisontella skalningen ger dessutom tydligt en stor ökning av
komplexitet. För att underhålla systemet krävs relativ god förståelse
om hur programmering av bakgrunds-trådar med parallell exekvering
går till och integreras i applikationen. En positiv faktor för enkelheten
på monolit-sidan är att all kommunikation som görs med modulen sker
via synkron IMC:s.
Transformationen ledde till att mikrotjänsten startade på en marginellt
högre grad av komplexitet, då fler komponenter var inblandade i
systemet och asynkron kommunikation skedde däremellan. Hög
sammanhållningen och låg grad av beroende gör däremot att
mikrotjänst-modulen är väldigt simpel och fortsätter vara det på grund
av dess isolation, efter skalningen.

5.4.

Tradeoffs
I kapitel 3 förklaras att ”tradeoffs” eller kompromisser måste undersökas när
en skalbar implementation ska utvecklas. Som tidigare beskrivet kan
simplicitet och begriplighet vara några av dem. Dessa attribut minskar
drastiskt när framför allt fler instanser körs samtidigt och generellt när antalet
aktiva komponenter en utvecklare behöver ha koll på, ökar. Om de olika
arkitekturerna därför jämförs i denna vinkel, noteras att den virtuella lösningen
för monoliten innebär en minskad förståelse endast till en viss gräns av
skalbarhet (till införandet av automatisk skalning med en resurspool av
arbets-trådar som kan öka eller minska). Efter denna gräns kommer
simpliciteten inte att minska i någon högre takt. Den horisontella skalningen
för mikrotjänsten kommer inte ha någon sådan gräns. Ju fler noder som är
inblandade desto mer komplext, mindre begripligt och indirekt mindre
produktivt blir hanteringen av systemet.
Parallell exekvering i monoliten kan ge minskad effektivitet och prestanda om
resurserna belastas i hög grad. Detta problem har inte den skalbara
lösningen för mikrotjänsten. Tjänsten har dock minskad prestanda och
effektivitet som en konsekvens av den asynkrona kommunikation med dess
klienter, vilket existerar både innan och efter utförd horisontell skalning. Den
skalade lösningen för mikrotjänst-arkitekturen har en egen extern databas
istället för att använda en HTTP-kaka som monoliten gör. Detta leder också
till mindre effektivitet och prestanda i grunden då externa anrop behöver
göras asynkront, med alla konsekvenser som det innebär (se 3.2.3).
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5.5.

Skalbarhet
Den mikrotjänst som här skapades hade redan från början en fördel i den
horisontella skalbarheten, då högre grad av modularitet, autonomi och
simplicitet fanns.
Skalningen av monoliten kunde inte isoleras till en specifik modul. Här behövs
istället hela strukturen skalas på samma gång vid en reell horisontell skalning.
Den horisontella skalningen av modulen för produktjämförelse kunde därför i
praktiken endast ske virtuellt. Monoliten var allt för stor och resurskrävande
för att ha flera instanser av den körandes samtidigt på samma nod. Den
virtuella horisontella skalning som här gjordes har en stor positiv konsekvens i
att övervakning och orkestrering inte är nödvändig, i kontrast till modulen i
mikrotjänst-arkitekturen.
Den monolitiska modulens modularitet, autonomi och simplicitet har alla
försämrats som konsekvens av skalningen. Sammanlagt minskar den
horisontella skalbarheten gentemot originell nivå hos monoliten. Detta är på
grund av valet av att använda arbetstrådar som virtuell skalningsmetod.
Skalningen uppmanar med dess existens, till att samma typ av skalning skall
göras nästa gång. Detta alternativ är då enklare, men är en komplex typ av
skalning och kräver mycket systemresurser.
Mikrotjänsten kan skalas horisontellt på ett enklare sätt och den största
faktorn till det är tjänstens isolering från resten av systemet. En annan
bidragande faktor är granulariteten av mikrotjänsten. Resonemangen som här
har lagts fram handlar om att det är lättare att förändra en komponent om den
innefattar en lägre detaljnivå av funktionalitet, vilket också varje mikrotjänst i
de flesta fall har i förhållande till resten av systemet. Detta gällde även i
denna implementation då mikrotjänsten hade mindre ansvar och var mer
förändringsbar än den monolitiska modulen.
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6. Diskussion
I detta kapitel diskuteras och summeras arbetets resultat i relation till
problemställningen i 1.3. Därefter görs en genomgång av alternativa lösningar, vilka
problem som uppstått i arbetet och hur det står sig i förhållande till andra arbeten. Till
sist tas övrig information upp som kan vara relevant att känna till, men som inte
inräknats i resultatet av arbetet.

6.1.

Analys av problemställning
Baserat på delfrågorna i problemställningen summeras resultatet här i 4
stycken delavsnitt.

6.1.1.

Skillnader mellan arkitekturerna
Den största skillnaden mellan en monolitisk struktur och en
mikrotjänst-arkitektur är sättet som systemkomponenter
kommunicerar på. I kontrast mot monoliter, där kommunikationen görs
med interna funktionsanrop (IMC:s), kommunicerar mikrotjänster med
varandra asynkront över ett nätverk. På grund av dessa tjänsters
oberoende/isolering blir de också individuellt enklare att skala
horisontellt, vilket har visats i detta arbete.

6.1.2.

Transformationen
Transformation från en monolit till en mikrotjänst-arkitektur, kan göras
på olika sätt och i teorikapitlet nämns 3 möjliga strategier. I detta
arbete har strategi nummer 3 valts, en successiv process för att
implementera nya och göra om existerande moduler i ett monolitiskt
system till distribuerade komponenter. Det svåra med att bryta ut
mjukvara som distribuerade komponenter måste anses vara
gränsdragningen av kontext/ansvar. I kapitel 3 rekommenderas en
ansvarsuppdelning i verksamhetsförmågor, men det kan ändock vara
ansträngande att bryta ut ett visst ansvar helt.
Gällande transformationen framkommer ett gott råd från den utförda
intervjun (se 3.5). Att välja moduler med hög förändringstakt och bryta
ut dessa som mikrotjänster, gör att de största fördelarna med
arkitekturen kan användas. En modul med hög förändringstakt
lanseras nämligen enklare när den är oberoende från resterande delar
och verkar som en autonom systemtjänst. Detta är essensen i
mikrotjänst-arkitekturen och paralleller kan lätt dras med skalbarhet
hos mjukvara.
En skalning är inget annat än en förändring i ett mjukvarusystem och
om skalning görs av en komponent ofta, bör den ha rätt förutsättningar
för just en förändring. Varje ändring behöver dock integreras med
nuvarande system och det är där ”skon klämmer”. Vissa förändringar
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är enkla att implementera men ofta behövs en plan om hur
komplikationer kan minimeras. Risken är att transformationen endast
leder till att monolitens komplicerade struktur överförs till
kommunikationen mellan mikrotjänst-arkitekturens komponenter [9].
Detta är givetvis en stor nackdel.
Den utförda transformationen i detta arbete gav en positiv påverkan
av skalbarheten. Den valda transformationsstrategin förväntas ge en
ökad skalbarhet även för andra applikationer, om applikationsspecifika
konsekvenser utesluts. Tjänsternas oberoende till resterande system
ger ökad finjusterings-förmåga och effektivitet i de skalningar som
görs.

6.1.3.

Skalningen
I arbetet valdes en horisontell skalning, en metod som
rekommenderas för skalbara implementationer (3.3.3). Skalning av
distribuerad mjukvara görs enklare om arkitekturen är uppbyggd av
isolerade och autonoma tjänster som var och en kan verka som
individuella applikationer.
Mikrotjänsten som utformades i arbetet är förmodligen inte den mest
effektiva lösningen sett till applikationens egentliga syfte, valda
resurser och systemnytta, men är ändå användbar i detta arbete, där
tydliga skillnader har hittats mellan de två arkitekturerna. Den reella
skalningen av mikrotjänst-modulen visar på många fördelar med
mikrotjänsten som enskild komponent. Baksidan är ett ökat behov av
övervakning och orkestrering som är en indirekt indikation på ett mer
komplext system.
Virtuell horisontell skalning av monoliten är förstås inte av samma typ
som den reella för mikrotjänsten, men motsvarar den specifika
förändring av modulen som implementerades. Lösningen med
bakgrundstrådar fungerar bra om inte resultat krävs direkt. All
funktionalitet har heller inte lagts som ”bakgrunds-arbete”. När alla
produkter i den sparade HTTP-kakan hämtas och jämförs, önskas ett
resultat direkt och utan väntetiden av att arbetet ska stå i kö för att
utföras. Även om detta är en krävande uppgift är det positivt att den
exekveras synkront på huvud-tråden för att kunna leverera resultatet
direkt.

6.1.4.

Analys av skalbarhet
Avgränsningen till horisontell skalbarhet innebär att resultatet av
arbetet inte täcker hela attributet skalbarhet. De valda parametrarna
modularitet, autonomi och simplicitet täcker inte heller attributet
skalbarhet i sin helhet. Utvärderingen av parametrarna visar dock att
mikrotjänst-arkitektur är enklare att skala horisontellt kontra
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monolitiska strukturer. Andra punkter i den rekommenderade praxis
för skalning av distribuerad mjukvara (3.3.3) som här berörts är
vertikal arbetsuppdelning till mikrotjänster, inkapsling av dessa tjänster
och decentralisering.
Den begränsning som monoliter har i reell horisontell skalbarhet, tas
med som en nackdel för arkitekturens skalbarhet. Oavsett om det
handlar om virtuell eller reell skalning är det givetvis lättare att skala
en andra gång på samma vis, då kunskapen och eventuell struktur
redan finns. I monoliten kommer det vara enklare att implementera fler
arbetstrådar om implementationen återigen skall skalas ut. Däremot,
om skalningen blir för bred kan detta leda till för stora påfrestningar på
systemnoden och dess CPU. Ett stort antal trådar för en viss process
kan leda till att minnesåtgången (i RAM) blir alltför stor för att vara
motiverat i längden. En nod (dator) kan fysiskt skalas med ökad
prestanda till en viss nivå då det fortfarande är motiverat. Denna gräns
är överträffad av dagens möjligheter att sprida ut en applikation på
flera noder [6], så som mikrotjänst-arkitekturen innebär.
Ingen av lösningarna har någon automatiserad skalning. För
monoliten skulle detta innebära en separat arbets-tråd som håller koll
på arbetsmängden och avgör om flera arbetstrådar behöver skapas.
På så sett kan arbetskraften automatiskt matcha nuvarande
arbetskrav. Detta begränsas av systemets resurser (t.ex. processcykler och RAM). I mikrotjänsten används Docker och Docker
Swarms. Detta har många fördelar, tex lastbalansering och automatisk
detektering / omstart av kraschade behållare. Om däremot
automatiserad skalning behövs måste i skrivandets stund, andra
verktyg användas eller utvecklas på egen hand för den aktuella
applikationen.
Mikrotjänstens högre skalbarhetsförmåga kommer ifrån en rad av
dess andra fördelar (3.2.5). Teknologisk frihet har utnyttjats i den
utförda applikationen, där mikrotjänsten består av NodeJs och
kvarvarande del är skriven i C#. Den asynkrona RPCkommunikationen gör att feltoleransen är hög då komponenterna inte
är beroende av varandra. Samtidigt innebär RPC långsammare
kommunikation mellan komponenter, vilket påverkar viktiga attribut,
såsom produktivitet och tillgänglighet.
Delavsnittet 3.2.6 beskriver att mikrotjänst-arkitekturen ställer högre
krav på övervakning och orkestrering då det handlar om flera tjänster
som körs i ett system. Detta märktes inte minst i implementationen när
de olika delarna länkades ihop som ett system. En del klisterkod
behövdes för att integrera de olika delar med varandra eftersom inte
en tydlig ansvars-uppdelning utfördes.
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Med dess modularitet, autonomi och simplicitet är mikrotjänsten
enklare att förstå, utveckla och testa, som en singulär enhet i relation
till den jämförbara modulen i monoliten. Mikrotjänst-arkitektur kan vara
lika komplex som en monolitisk struktur eller mer, beroende på sättet
kommunikationen mellan arkitekturens komponenter utförs. Om detta
sätt är konsekvent kan skalbarheten fastställas till hela arkitekturen.
Om det varierar måste skalbarheten jämföras för varje enskild
komponent. Den arkitektur som här utvecklades är extremt simpel
med en enda mikrotjänst.
Slutsatsen är att den horisontella skalbarheten hos mikrotjänstarkitekturen är högre i relation till den monolitiska strukturen. I
jämförelsen mellan moduler inklusive den mellan arkitekturernas
helhet, är förmågan att förändras övertygande större hos mikrotjänstarkitekturen.

6.2.

Alternativa lösningar
Argument kan framläggas, om att en fungerande mikrotjänst-arkitektur måste
vara helt decentraliserad och innefatta viktig funktionalitet såsom
lastbalansering, tjänst-upptäckt (“Service Discovery”), komponentorkestrering och konfigurations-servrar. Av dessa innefattar implementationen
i detta arbete endast lastbalansering. Detta är något som givetvis skulle
kunnat undersökas vidare. Som kontrast lägger arbetet fram åsikten att
essensen med mikrotjänst-arkitekturen inte återfinns i ovan nämnda
funktionaliteter, utan är istället hur autonoma distribuerade tjänster
kommunicerar över ett nätverk och hur de på detta vis utgör frikopplade delar
i ett större system.
Istället för att ha en mikrotjänst som endast utför produktjämförelse, skulle
hela produkt-tjänsten brytas ut till en mikrotjänst, för att inneha det tydliga
ansvaret med att hantera alla händelser där produkter är inblandade. På ett
sådant vis hade denna modul separerats från resten av systemet så pass
mycket att modulen skulle kunna anses vara oberoende, och klisterkod hade
inte behövts i samma omfattning. Detta gjordes inte denna gång för att
produkt-tjänsten var allt för kopplad till andra moduler i systemet och att
koppla ur den skulle kräva alltför mycket arbete.
I implementationen av mikrotjänsten som utvecklats i detta arbete hade
användandet av en HTTP-kaka varit möjlig. Detta hade förmodligen stärkt
jämförelsen som utfördes. Däremot skulle en sådan lösning inte följa den
bästa praxis som beskrivs i teorikapitlet, om hur mikrotjänster och skalbar
mjukvara ska utvecklas genom att inte lagra data som tillstånd i en
mikrotjänst.
En annan alternativ parameter som går att undersöka är datastorleken av de
meddelande som skickas för en typ av funktion, före och efter skalning för

37

respektive arkitektur. Detta skulle ge mer information om skillnaderna mellan
arkitekturerna och vilken av dem som kan skalas med så liten inverkan som
möjligt på kommunikationen.

6.3.

Problem som uppstått
Från början av examensarbetet fanns planen på att jämföra kodmängden av
skalningen i respektive arkitektur. Detta visade sig vara svårt då olika
programmeringsspråken valdes i implementationen. Teknologisk frihet är en
av mikrotjänst-arkitekturens nämnda fördelar och det utnyttjades i
implementationen. I implementationen använde en hög abstraktionsnivå i
form av NodeJs, C# och andra ramverk (ex. ExpressJs och .NET Core) som
utför samma funktioner på olika sätt och nivåer. Därför säger ett större antal
rader kod i den valda applikation inget objektivt. Olika kodmängder för samma
funktionalitet i två olika språk kan bero på flera saker, t.ex. högre
abstraktionsnivå för språket, varierad kodkvalité eller görs helt enkelt saker
annorlunda från det ena språket till det andra. Resultatet av det jämförelseförsök som utfördes har inte tagits med i resultatet av arbetet, men är av
relaterat intresse och omnämnt i kommande diskussionsdel (se 6.5.1).
Jämförelse av arkitekturer är en stor och komplex uppgift. Här finns
medvetande om att stora avgränsningar har gjorts i arbetet, där minimalt med
utvärderingar av kvantitativa mätvärden. Valet att undersöka specifika
“tradeoffs”, såsom modularitet, simplicitet och autonomi gör att detta arbete
åtminstone visar en föraning om mikrotjänst-arkitekturens skalbarhet och hur
en sådan implementation kan utföras. Detta understryker att utvärderingen
har ett visst värde.

6.4.

Jämförelse med resultat från andra arbeten
I kapitlet om relaterat arbete (se kapitel 2), nämns två artiklar som bägge utför
en liknande undersökning. De har många likheter med detta arbete, men
endast Hasselbrings och Steinackers artikel utför en praktisk implementation.
Deras implementation innehåller en helt vertikal ansvarsuppdelning av
mjukvaran till mikrotjänster. Detta försöks efterlevas i detta arbete men görs
inte i samma utsträckning. Här transformeras endast en modul av monoliten.
Alltså består resultatet av en applikation som har endast en mikrotjänst, en
decentraliserad modul och funktionalitet / verksamhetsförmåga. I
implementationen som artikeln beskriver har hela monoliten förändrats till en
helt decentraliserad struktur. I artikelns applikation beskrivs en Ehandelsplattform som har en fullt utvecklad arkitektur där applikationen
endast består av mikrotjänster.
Artikeln rekommenderar implementation av SCS (”Self Contained Systems”)
[37]
vilket är en annan arkitektur som inte har undersökts här. Detsamma gäller
användandet av en ESB (“Enterprise Service Bus”). Det faktum att en ESB
används är negativt för skalbarheten, eftersom ESB är i sig en enskilt felande
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punkt som måste fungera för alla komponenter som använder den. Med
kommunikationssättet som mikrotjänst-arkitekturen använder i detta arbete,
tillåts att fel uppstår i mikrotjänsten.

6.5.

Övrigt av intresse
6.5.1.

Kodmängd
Om kodstruktur undersöks för specifika funktioner av
produktjämförelsen är kodmängden en intressant parameter. För en
sådan jämförelse är det lämpligt att kolla på de REST-anrop som
finns. Detta har utvärderats i en blygsam skala, där två anrop har
valts, GET och POST. Som bilagor visas en uppskattning om hur
omfattande skalningen blev för respektive arkitektur genom att jämföra
kodmängd för de nämnda ovanstående funktionerna, GET och POST.
Eftersom skalning av monoliten inte innefattar GET-anrop (eftersom
att det önskas vara ett synkroniserat anrop) kommer samma
kodmängd användas där som innan skalningen. POST-anropet har
däremot en stor ökning i antalet kodrader. För skalningen av
mikrotjänsten adderas de kodrader som krävs för att initiera Docker
Swarm. Detta innebar 7 stycken Docker-kommandon och två
konfigurationsfiler (se bild 10, 18 och 19). Innehållet av dessa
konfigurationsfiler beror på hur applikation önskas konstrueras. Därför
varierar också kod- och arbetsmängd i detta steg.

6.5.2.

Kompromissfrågan
Avvägningar och kompromisser (“tradeoffs”) om kvalitetsattribut
behöver göras när det kommer till att utveckla skalbara lösningar. Om
mikrotjänst-arkitektur väljs för att uppfylla skalbarhet kan
kompromisser behöver göras om pålitlighet, säkerhet och simplicitet.
Som tidigare nämnt är ett exempel på detta problematiken med att
implementera transaktioner med mikrotjänster. Resterande del av
detta avsnitt ska handla om en annan kompromiss som inte har
undersökts i detta arbete, men som är värt att nämna. Detta är
attributet lönsamhet i form av utveckling, drift och arbetstid.
Att använda GrandNode i drift kräver relativt mycket RAM och
processorkraft. Bäst är därför att låta servern köra på en egen enhet,
där den inte påverkar andra program genom att uppta resurser. Den
utformade mikrotjänsten är en lätt och snabb server som enkelt kan
köras tillsammans med andra servrar både som en instans på en
vanlig laptop eller på ett virtuellt gästoperativsystem. Stora skillnader
kan också hittas när de båda applikationerna hanteras. Att bygga
Visual Studio-lösningen för GrandNode tar mellan 2 till 3 minuter på
den enhet som projektet valts att utföras på (en över 5 år gammal
bärbar dator, HP Pavillion g6 med en Intel Core i5 processor).

39

Lösningen kan förmodligen byggas snabbare på andra enheter, men i
kontrast är mikrotjänsten en mycket mindre applikation med endast en
uppgift och kompileras under 10 sekunder.
Att utforma samma funktionalitet på två sätt där olika
programmeringsspråk, ramverk och verktyg används, är givetvis svårt
att beräkna och jämföra i tid, då många faktorer är i spel.
Kunskapsnivåer om olika miljöer och tillämpade tredje-partsbibliotek
kan bli en avgörande faktor för hur mycket arbete som krävs. Tiden
det tar att lära sig Docker beror på hur hög kunskap som studenten
har om programmering, mjukvara och virtualisering. Givetvis finns
olika grader av docker-kunskap. Om endast en grundlig förståelse
önskas om hur Docker generellt fungerar går detta relativt snabbt. En
högre nivå är kunskapen om hur en ”DockerFile” skrivs och vilka
Docker-kommandon som behövs, vilket varierar från applikation till
applikation.
Min uppfattning är att det tar någonstans mellan 1 till 2 dagar, med de
genomgångar som här använts [34] till hjälp, för en redan mjukvarukunnig person att få grepp om Docker. Detta betyder givetvis inte att
alla kommandon är förstådda, vilket tar mycket längre tid. Att utveckla
en applikation som ska köras i Docker, kräver inga större uppoffringar,
då Docker klarar de flesta programmeringsspråk. Det svåra är att
skriva en ”DockerFile” som sätter upp en korrekt Docker Container
miljö för den aktuella applikationen.
Om en jämförelse görs av arbetet med att försöka skriva mjukvara
som är möjlig att köras på alla plattformar, oberoende av externa
beroenden, i relation till arbetet att skriva ”vanlig” applikationskod,
installera Docker och köra fåtalet Docker-kommandon, är det senare
att föredra. Anledningen är att det tillkommer många fördelar, inte
minst virtualisering och applikations förenkling. På detta vis undviks
arbetet med att integrera applikationen och annat arbete som inte
relaterar till själva applikationen.
Nyttan i det valda systemet (E-handelsplattform) och modulen
(produktjämförelse) är givetvis upp till var och en att avgöra. Därför
kan ingen utförlig mätning av lönsamheten för de båda
systemlösningarna utföras. Det är däremot viktigt att ha i åtanke detta
attribut och att inkludera i beslutsunderlag, för att kunna välja korrekt
arkitektur för en viss typ av applikation.
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7. Sammanfattning och framtida arbete
Detta arbete har innefattat en relativt bred undersökning av mikrotjänst-arkitekturens
horisontella skalbarhet i förhållande till monoliter. Även om den utförda
undersökningen hade kunnat vara mer djupgående, kan en tydlig skillnad i horisontell
skalbarhet ses mellan de två arkitekturerna. På grund av mikrotjänsters
självständighet och isolering skalas denna arkitektur med mer finkornighet, eftersom
tjänsterna kan skalas en och en oftast helt oberoende av varandra. Monoliter måste
antingen horisontellt skalas reellt, som en helhet eller virtuellt för respektive modul. I
längden påverkan bägge alternativen, med största sannolikhet, resterande
funktionalitet i ett stressat system.
Detta arbete är som sagt inte heltäckande, det återstår att undersöka vissa delar som
här inte utförts. Automatisk skalning är en av dessa delar. För att utvärdera hur
skalbar arkitekturerna är gentemot varandra och utföra en så horisontellt skalbar
implementation som möjligt, är den optimala lösningen att använda sig av automatisk
skalning. På så sätt kan lösningarnas horisontella skalbarhet kvantitativt utvärderas
och jämföras med varandra.
Framtida arbeten kan välja att utvärdera fler kompromisser av kvalitetsattribut och
andra parametrar för att få en större uppfattning om hur skalning påverkar respektive
arkitektur. Intressanta attribut som inte utvärderats är tillgänglighet, produktivitet,
punktlighet, pålitlighet, hanterbarhet, säkerhet och prestanda.
För att göra en mer utförlig jämförelse kan framtida arbeten även välja att kolla på
hur andra skalnings-dimensioner utförs för respektive arkitektur. Det är dessutom bra
om valet faller på att utvärdera ett fullständigt decentraliserat mikrotjänst-system och
som innefattar annan viktig funktionalitet såsom tjänst-upptäckt (“Service Discovery”)
och konfigurations-servrar. För att få en komplett bild av mikrotjänsters skalbarhet
måste den också jämföras mot andra distribuerade arkitekturer där arkitekturer som
SOA, och specifikt Self-Contained Systems är intressanta.
Resultaten som avhandlats och här presenterats kan användas till att förbättra
kunskapen om mikrotjänster och värdera arkitekturens skalbarhet. För många
mjukvarudesigners och arkitekter kan detta vara matnyttig information där
rekommenderad praxis för skalbar implementation (3.3.3) och strategier vid
transformering (3.4) sticker ut. Eftersom mikrotjänst-arkitekturen inte passar för alla
typer av applikationer, kan resultatet ge effekt i hur arkitekturen används. Innan en
mikrotjänst-arkitektur fastslås för en applikations design, är det viktigt att känna till
arkitekturens fördelar och nackdelar, samt konsekvenserna av att använda strukturen
för den aktuella applikationen. I skrivandets stund är mikrotjänst-arkitekturen ett
mycket intressant val för systemarkitekter om de önskar utforma en skalbar arkitektur
som kan underhållas och utvecklas under en längre framtid.
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9. Bilagor
A. HTTP/GET – Monolit (före skalning)

Bild 13. Kod för hur HTTP/GET-anrop bearbetas innan utförd skalning i monoliten
(Programmeringsspråk C#, Ramverk: ASP.NET 2.0, Applikation: ”GrandNode”)

B. HTTP/GET – Mikrotjänst (före skalning)

Bild 14. Kod för hur HTTP/GET-anrop bearbetas innan utförd skalning i mikrotjänsten
(Programmeringsspråk: NodeJs, Ramverk: ExpressJs)
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C. HTTP/POST – Monolit (före skalning)

Bild 15. Kod för hur HTTP/POST-anrop bearbetas innan utförd skalning i monoliten
(Programmeringsspråk C#, Ramverk: ASP.NET 2.0, Applikation: ”GrandNode”)

D. HTTP/POST – Mikrotjänst (före skalning)

Bild 16. Kod för hur HTTP/POST-anrop bearbetas innan utförd skalning i mikrotjänsten
(Programmeringsspråk: NodeJs, Ramverk: ExpressJs)
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E. HTTP/POST – Monolit (efter skalning)

Bild 17. Kod för hur HTTP/POST-anrop bearbetas efter utförd (virtuell) horisontell skalning i
Monoliten. (Programmeringsspråk C#, Ramverk: ASP.NET 2.0, Applikation: ”GrandNode”)

F. Docker-konfiguration– Mikrotjänst

Bild 18. ”Dockerfile” som definierar vilken mjukvarumiljö applikationen behöver för att kunna köras och
hur den skall nås utifrån.
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Bild 19. ”docker-compose.yml” som förenklar återkommande docker-kommandon,
konfiguration av multipla ”Containers” och stödjer hantering av Docker Swarms.
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