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نتايج شرح مساله

 اساس بر گسترش پذيری مساله ها مهم ترين از يکی نرم افزار معماری در
 با کامل يیآشنا ،گلوگاه ها دقيق شناسايی نيازمند که کاربرهاست تعداد رشد
 .ستا آن به پاسخ برای کارا و بهينه ابزارهايی از استفاده و مساله دامنه

  هديد کشور نوپای شرکت های در که مشکالتی از يکی حاضر حال در
  و نت هاکالي بين ارتباط برقراری قديمی متدولوژی های از استفاده می شود

می شود زير مشکالت باعث که سرورهاست

می رود فشار زير سيستم که حالتی در پاسخ زمان رفتن باال•
آن از بهينه استفاده عدم دليل به سخت افزار هزينه رفتن باال•
Data کنترل شدن سخت تر• Flowمعماری دليل به Monolithic
JSON از استفاده دليل به باند پهنای از استفاده رفتن باالتر•

 یط .بود پروژه اين طول در کار سخت ترين سيستم اين معماری طراحی
  رد که اصلی مهمترين .شد عوض و تست ،ساخته معماری مرحله چندين

  چرا .ودب سيستم گسترش پذيری شود، رعايت بوديم تالش در معماری اين
  اسنپ سرورهای سمت به ثانيه در درخواست هزار ٨ معمول طور به که

 ١۵ تا که می شود پيش بينی شرکت فعاليت گسترش به توجه با که می آيد
  مسيست اين معماری دليل همين به .رود باال هم ثانيه در درخواست هزار
 معماری اين در .شد نهايی فراوان تست های انجام با و مرحله چندين طی

State عنوان به Redis از و دارند وجود اصلی سرويس ٣
Manager می شود استفاده.

22K RPSبرابر  Instance Relashioتحمل هر  حداکثر•
60Kبرابر  Instance Hedwigهر  کانکشنتعداد  حداکثر•
Redis مصرفی CPU حداکثر• Cluster  20برابر%
نشده رسيده پيغامعدم وجود •
hedwigو  relashio سرويسهر دو  خطی گسترش پذيری•

جمع بندی

 روی که بيشماری تست های همچنين و بحث مورد معماری به توجه با
  قابليت سرويس اين که گرفت نتيجه می توان شد انجام نرم افزار

 آن از واقعی عملياتی محيط های در می توان و دارد خطی گسترش پذيری
.کرد استفاده

اصلیمراجع

• https://www.grpc.io
• https://medium.freecodecamp.org/million-websockets-and-go-

cc58418460bb
• https://docs.google.com/document/d/1lmL9EF6qKrk7gbazY8bI

dvq3Pno2Xj_l_YShP40GLQE/edit


