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Czym sÈ mikrousïugi?
Od zawsze staraliĂmy siÚ usprawniaÊ proces tworzenia oprogramowania, a od czasów kart
perforowanych usprawnienia te — mówiÈc oglÚdnie — sÈ ogromne.
Jednym z takich usprawnieñ jest trend mikrousïug, który pojawiï siÚ kilka lat temu. Jego ěródïem
byïa miÚdzy innymi potrzeba przyspieszenia cyklu udostÚpniania oprogramowania w firmach
informatycznych. Nowe produkty i funkcje musiaïy byÊ oferowane uĝytkownikom moĝliwie
jak najszybciej. Kolejne wersje miaïy powstawaÊ czÚsto, aby moĝna je byïo sprzedawaÊ, sprzedawaÊ i jeszcze raz sprzedawaÊ.
W przypadku usïugi, z której korzystajÈ tysiÈce, a nawet miliony uĝytkowników, dobrÈ praktykÈ okazaïo siÚ udostÚpnianie im eksperymentalnej funkcjonalnoĂci i wycofywanie jej, jeĝeli
nie dziaïaïa poprawnie, zamiast cyzelowania jej miesiÈcami przed udostÚpnieniem.
Firmy takie jak Netflix promujÈ techniki ciÈgïego dostarczania oprogramowania, polegajÈce na
czÚstym wprowadzaniu maïych zmian w Ărodowisku produkcyjnym i testowaniu ich na wybranej
grupie uĝytkowników. W ten sposób powstaïo narzÚdzie Spinnaker (http://www.spinnaker.io)
automatyzujÈce proces aktualizacji oprogramowania i udostÚpniania funkcjonalnoĂci w chmurze
w postaci niezaleĝnych mikrousïug.
Jeĝeli korzystasz z serwisów Hacker News lub Reddit, na pewno trudno Ci jest oceniÊ, które
informacje mogÈ byÊ dla Ciebie waĝne, a które sÈ tylko medialnym szumem.
Napisz artykuï obiecujÈcy zbawienie, uczyñ go czymĂ uporzÈdkowanym, wirtualnym,
abstrakcyjnym i niejasnym na wyĝszym poziomie, i moĝesz prawie byÊ pewnym, ĝe rozpoczniesz w ten sposób nowy kult.
— Edsger W. Dijkstra
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Celem tego rozdziaïu jest wyjaĂnienie, czym sÈ mikrousïugi. Skupimy siÚ w nim na róĝnych
sposobach tworzenia mikrousïug w jÚzyku Python. Rozdziaï skïada siÚ z nastÚpujÈcych czÚĂci:
Q Wprowadzenie do architektury SOA
Q Metodyka tworzenia aplikacji monolitycznych
Q Metodyka tworzenia aplikacji opartych na mikrousïugach
Q Zalety mikrousïug
Q Wady mikrousïug
Q Kodowanie mikrousïug w jÚzyku Python

Po przeczytaniu tego rozdziaïu bÚdziesz dokïadnie wiedziaï, czym sÈ, a czym nie sÈ mikrousïugi, i bÚdziesz gotów na poznanie zawiïoĂci ich tworzenia. Dowiesz siÚ równieĝ, jak uĝywaÊ jÚzyka Python.

Geneza architektury SOA
Nie istnieje oficjalny standard mikrousïug, dlatego funkcjonuje kilka ich definicji. CzÚsto
przy próbie okreĂlenia, czym sÈ mikrousïugi, uĝywane jest pojÚcie architektury SOA (ang.
Service-Oriented Architecture, architektura zorientowana na usïugi).
SOA — koncepcja tworzenia systemów informatycznych, w której gïówny nacisk stawia
siÚ na definiowanie usïug, speïniajÈcych wymagania uĝytkownika. (…) Mianem usïugi
okreĂla siÚ tu kaĝdy element oprogramowania, mogÈcy dziaïaÊ niezaleĝnie od innych.
— Wikipedia
Element w powyĝszej definicji oznacza samodzielnÈ usïugÚ, która implementuje pewnÈ funkcjonalnoĂÊ biznesowÈ i udostÚpnia jÈ poprzez okreĂlony interfejs.
ChoÊ architektura SOA okreĂla, ĝe kaĝda usïuga musi byÊ niezaleĝnym procesem, nie narzuca
jednak rodzaju protokoïów wykorzystywanych przez procesy do komunikacji miÚdzy sobÈ.
Ogólnie definiuje teĝ budowÚ i sposób wdraĝania aplikacji.
W manifeĂcie SOA (http://www.soa-manifesto.org), opublikowanym ok. 2009 r. przez grupÚ
ekspertów, nie ma teĝ ani sïowa o tym, jak usïugi powinny komunikowaÊ siÚ miÚdzy sobÈ
za poĂrednictwem sieci. Usïugi SOA mogÈ komunikowaÊ siÚ za pomocÈ protokoïu IPC (ang.
Inter-Process Communication, komunikacja miÚdzyprocesowa), gniazd, wspóïdzielonej pamiÚci,
poĂrednich kolejek komunikatów, a nawet protokoïu RPC (ang. Remote Procedure Calls, zdalne
wywoïywanie procedur). Liczba dostÚpnych opcji jest bardzo duĝa. Krótko mówiÈc, architektura SOA pasuje do kaĝdej aplikacji, która nie jest pojedynczym procesem.
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CzÚsto sïyszy siÚ, ĝe mikrousïuga jest wyspecjalizowanÈ odmianÈ architektury SOA. Jest tak
dlatego, poniewaĝ mikrousïugi realizujÈ kilka zaïoĝeñ tej architektury, m.in. umoĝliwiajÈ tworzenie aplikacji zïoĝonych z niezaleĝnych komponentów komunikujÈcych siÚ ze sobÈ.
Aby sformuïowaÊ peïnÈ definicjÚ mikrousïugi, naleĝy wczeĂniej przyjrzeÊ siÚ, jak zbudowana
jest wiÚkszoĂÊ aplikacji.

PodejĂcie monolityczne
Rozwaĝmy bardzo prosty przykïad tradycyjnej monolitycznej aplikacji: serwisu WWW do rezerwowania miejsc w hotelach. Taka strona, oprócz statycznej treĂci HTML, zawiera funkcjonalnoĂÊ umoĝliwiajÈcÈ uĝytkownikom rezerwowanie miejsc w hotelu w dowolnym mieĂcie na
caïym Ăwiecie. Uĝytkownik wyszukuje odpowiedni hotel, a nastÚpnie rezerwuje w nim pokój
i pïaci kartÈ kredytowÈ.
Gdy uĝytkownik szuka hotelu na stronie WWW, aplikacja wykonuje nastÚpujÈce operacje:
1. Wysyïa do bazy danych kilka zapytañ SQL.
2. Wysyïa zapytanie HTTP do sÈsiedniej usïugi dodajÈcej hotel do listy.
3. Generuje na podstawie szablonu wynikowÈ stronÚ HTML.
Gdy uĝytkownik wybierze odpowiedni hotel i kliknie go w celu zarezerwowania miejsca,
aplikacja wykonuje nastÚpujÈce operacje:
1. Tworzy konto uĝytkownika, jeĝeli jest to konieczne, a nastÚpnie uwierzytelnia go.
2. Komunikuje siÚ z usïugÈ bankowoĂci internetowej w celu dokonania pïatnoĂci.
3. W procesie pïatnoĂci wykorzystuje dane uĝytkownika zapisane w bazie.
4. Przygotowuje potwierdzenie za pomocÈ generatora plików PDF.
5. Za pomocÈ usïugi e-mail wysyïa potwierdzenie do uĝytkownika.
6. Do hotelu wysyïa wiadomoĂÊ e-mail z potwierdzeniem.
7. W bazie danych tworzy rekord rezerwacji.
Jest to oczywiĂcie model uproszczony, ale oddajÈcy rzeczywistoĂÊ.
Aplikacja komunikuje siÚ z bazÈ danych zawierajÈcÈ informacje o hotelu, szczegóïy rezerwacji,
pïatnoĂci, dane uĝytkownika itp. Komunikuje siÚ równieĝ z zewnÚtrznymi usïugami wysyïajÈcymi
wiadomoĂci e-mail, realizujÈcymi pïatnoĂci i dostarczajÈcymi informacji o innych hotelach.
Zgodnie ze starÈ, dobrÈ architekturÈ LAMP (ang. Linux-Apache-MySQL-Perl/PHP/Python)
kaĝde odebrane zapytanie HTTP generuje lawinÚ zapytañ SQL do bazy danych, przez sieÊ
przesyïanych jest wiele zapytañ do zewnÚtrznych usïug, po czym serwer, wykorzystujÈc szablon, tworzy kod HTML strony wynikowej.
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Poniĝszy diagram ilustruje scentralizowanÈ architekturÚ aplikacji:

Jest to typowa, monolityczna aplikacja, majÈca wiele niewÈtpliwych zalet.
PodstawowÈ zaletÈ jest jeden kod. DziÚki temu rozpoczÚcie projektu tworzenia aplikacji jest
ïatwiejsze. Zakodowanie testów jest ïatwe, a samemu kodowi moĝna nadaÊ przejrzystÈ strukturÚ. Umieszczenie wszystkich danych w jednej bazie równieĝ upraszcza kodowanie aplikacji.
Moĝna modyfikowaÊ model danych i sposób pobierania ich za pomocÈ kodu.
Wdroĝenie takiej aplikacji to teĝ ĝaden problem: kod trzeba skompilowaÊ do pakietu i uruchomiÊ go na jakimĂ serwerze. Aby wyskalowaÊ aplikacjÚ, wystarczy uruchomiÊ jej kolejne
instancje i kilka baz danych razem z jakimĂ mechanizmem replikacyjnym.
Dopóki aplikacja jest maïa, ten model siÚ sprawdza. Poza tym aplikacjÚ moĝe z ïatwoĂciÈ
utrzymywaÊ jeden zespóï administratorów.
Projekty jednak majÈ to do siebie, ĝe rozrastajÈ siÚ do rozmiarów wiÚkszych niĝ zakïadane na
poczÈtku. Jeĝeli jest jeden kod aplikacji, wtedy zaczynajÈ siÚ pojawiaÊ powaĝne problemy.
Gdy trzeba wprowadziÊ duĝÈ zmianÚ, na przykïad zmieniÊ usïugÚ bankowÈ lub bazÚ danych,
wtedy aplikacja wchodzi w bardzo niestabilny stan. Taka zmiana jest powaĝnym problemem
w cyklu ĝycia projektu, a wdroĝenie nowej wersji aplikacji wymaga jej dodatkowego przetestowania. A takie zmiany zdarzajÈ siÚ czÚsto.
Maïe zmiany teĝ mogÈ byÊ przyczynÈ kïopotów, poniewaĝ kaĝda czÚĂÊ systemu ma inne wymagania dotyczÈce niezawodnoĂci i stabilnoĂci. Naraĝenie procesów rezerwacji i pïatnoĂci na
ryzyko z powodu wadliwej funkcji generujÈcej pliki PDF to jeden z tego rodzaju problemów.
KolejnÈ kwestiÈ jest niekontrolowany rozrost aplikacji. WciÈĝ rozszerza siÚ jÈ o nowe funkcjonalnoĂci, a gdy z projektu odchodzÈ jacyĂ programiĂci i doïÈczajÈ nowi, wtedy kod robi siÚ
coraz bardziej zagmatwany, co spowalnia jego testowanie. W efekcie powstaje kod poplÈtany
jak spaghetti, trudny w utrzymaniu, korzystajÈcy ze skomplikowanej bazy danych wymagajÈcej stosowania zïoĝonych procedur migracyjnych za kaĝdym razem gdy programista zmieni
model danych.
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Duĝe projekty informatyczne dojrzewajÈ kilka lat i powoli pojawia siÚ w nich niesamowity
baïagan, z którym trudno jest sobie poradziÊ. I to nie z powodu niekompetencji programistów, tylko dlatego, ĝe kod jest coraz bardziej zïoĝony, a osób, które w peïni rozumiejÈ skutki
wprowadzanych niewielkich zmian, jest coraz mniej. Kaĝdy czïonek zespoïu pracuje osobno
na niewielkim fragmencie kodu, a gdy spojrzy siÚ na niego z szerszej perspektywy, widaÊ
jeden wielki baïagan.
Wszyscy to przerabialiĂmy.
ProgramiĂci pracujÈcy nad takimi projektami marzÈ o tym, aby napisaÊ kod aplikacji od podstaw, wykorzystujÈc przy tym najnowsze platformy. W ten sposób jednak wpadajÈ w tÚ samÈ
puïapkÚ i historia siÚ powtarza.
Poniĝsza lista podsumowuje zalety i wady monolitycznego podejĂcia podczas tworzenia
aplikacji:
Q RozpoczÚcie projektu jest proste.
Q Scentralizowana baza uïatwia projektowanie i porzÈdkowanie danych.
Q Wdroĝenie aplikacji jest proste.
Q Wszelkie zmiany w kodzie mogÈ mieÊ wpïyw na pozornie niezwiÈzane z nimi

funkcjonalnoĂci. Jeĝeli któraĂ z nich przestanie dziaïaÊ, awarii moĝe ulec caïa
aplikacja.
Q MoĝliwoĂci skalowania aplikacji sÈ ograniczone: moĝna uruchamiaÊ kilka instancji,
ale jeĝeli jedna z funkcjonalnoĂci zajmie wszystkie dostÚpne zasoby, wtedy
problem obejmuje caïy system.
Q W miarÚ powiÚkszania siÚ kodu coraz trudniej jest utrzymywaÊ w nim porzÈdek.
SÈ oczywiĂcie sposoby unikniÚcia niektórych opisanych powyĝej problemów.
Oczywistym rozwiÈzaniem jest podzielenie aplikacji na osobne czÚĂci, nawet jeĝeli kod wynikowy bÚdzie uruchamiany w ramach jednego procesu. Do tego celu programiĂci wykorzystujÈ zewnÚtrzne biblioteki i platformy, rozwijane wewnÚtrznie lub przez spoïecznoĂÊ OSS
(ang. Open Source Software, otwarte oprogramowanie).
Jeĝeli do tworzenia aplikacji w jÚzyku Python uĝyje siÚ platformy takiej jak Flask, wtedy
moĝna skupiÊ siÚ na algorytmie. Ponadto bardzo atrakcyjna jest moĝliwoĂÊ wydzielenia fragmentów kodu w postaci rozszerzeñ Flask lub pakietów Python. Dodatkowo, podzielenie kodu
na maïe pakiety jest czÚsto dobrym sposobem kontrolowania rozrostu aplikacji.
Maïe jest piÚkne.
— Filozofia systemu UNIX

21

Kup książkę

Poleć książkę

Rozwijanie mikrousáug w Pythonie

Na przykïad generator plików PDF w opisanej wczeĂniej aplikacji rezerwacyjnej moĝe byÊ
osobnym pakietem wykorzystujÈcym bibliotekÚ Reportlab i kilka szablonów. Taki pakiet
mógïby byÊ wykorzystywany równieĝ w innych aplikacjach, a nawet udostÚpniony spoïecznoĂci
programistów w serwisie PyPI (Python Package Index).
Jednak w przypadku tworzenia jednoczÚĂciowej aplikacji wciÈĝ wystÚpuje kilka problemów,
na przykïad brak moĝliwoĂci róĝnego skalowania jej poszczególnych fragmentów lub bïÚdy
w wykorzystywanych zaleĝnoĂciach.
Korzystanie z zaleĝnoĂci wiÈĝe siÚ z kolejnymi wyzwaniami, które okreĂla siÚ mianem piekïa
zaleĝnoĂci. Jeĝeli jakiĂ fragment aplikacji korzysta z biblioteki, ale na przykïad generator plików
PDF wymaga stosowania tylko jej okreĂlonej wersji, wtedy zazwyczaj trzeba szukaÊ jakiegoĂ
prowizorycznego rozwiÈzania zastÚpczego albo tworzyÊ wïasnÈ wersjÚ zaleĝnoĂci.
OczywiĂcie opisane tu problemy nie ujawniajÈ siÚ dopiero w godzinie zero, gdy projekt juĝ
startuje, ale narastajÈ stopniowo w miarÚ upïywu czasu.
Przyjrzyjmy siÚ teraz, jak wyglÈdaïaby aplikacja zbudowana z mikrousïug.

PodejĂcie mikrousïugowe
GdybyĂmy chcieli zbudowaÊ tÚ samÈ aplikacjÚ z mikrousïug, moĝna by byïo podzieliÊ jej kod
na kilka osobnych komponentów uruchamianych w oddzielnych procesach. Zamiast jednej
aplikacji realizujÈcej wszystkie funkcjonalnoĂci byïoby wiele róĝnych mikrousïug, jak na poniĝszym rysunku.
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Niech CiÚ nie przeraĝa liczba komponentów na tym diagramie. Po prostu po podzieleniu monolitycznej aplikacji na czÚĂci zostaïa ujawniona jej wewnÚtrzna komunikacja. Po nieznacznym
uproszczeniu schematu moĝna w nim wyróĝniÊ siedem niezaleĝnych komponentów:
1. Interfejs uĝytkownika: frontalna usïuga generujÈca stronÚ WWW i komunikujÈca
siÚ z innymi mikrousïugami.
2. Generowanie PDF: bardzo prosta usïuga tworzÈca potwierdzenia i inne
dokumenty w formacie PDF na podstawie szablonów i danych.
3. Wyszukiwanie: usïuga tworzÈca listÚ hoteli w danym mieĂcie. Usïuga ta korzysta
z wïasnej bazy danych.
4. PïatnoĂci: usïuga komunikujÈca siÚ z usïugÈ bankowÈ, korzystajÈca z bazy danych
o pïatnoĂciach i wysyïajÈca wiadomoĂci e-mail potwierdzajÈce dokonanie pïatnoĂci.
5. Rezerwacje: usïuga przechowujÈca informacje o rezerwacjach i tworzÈca
pliki PDF.
6. Uĝytkownicy: usïuga przechowujÈca informacje o uĝytkownikach i wysyïajÈca
do nich wiadomoĂci e-mail.
7. Uwierzytelnienie: usïuga stosujÈca standard OAuth 2.0, generujÈca tokeny
wykorzystywane przez inne usïugi do uwierzytelniania uĝytkowników.
Powyĝsze mikrousïugi wraz z dodatkowymi usïugami, na przykïad pocztÈ e-mail, oferujÈ
funkcjonalnoĂci podobne jak monolityczna aplikacja. Jednak w tym przypadku poszczególne
komponenty komunikujÈ siÚ ze sobÈ za pomocÈ protokoïu HTTP, a funkcjonalnoĂci sÈ udostÚpniane za pomocÈ protokoïu REST.
Nie ma tu jednej centralnej bazy danych. Kaĝda mikrousïuga korzysta z wïasnej wewnÚtrznej
bazy, a dane odbiera i wysyïa za pomocÈ zapytañ HTTP i niezaleĝnych od jÚzyków programowania formatów JSON, XML lub YAML.
Usïuga interfejsu uĝytkownika róĝni siÚ nieco od pozostaïych, poniewaĝ generuje stronÚ WWW.
W zaleĝnoĂci od wykorzystywanej przez niÈ platformy wynikiem dziaïania usïugi moĝe byÊ
zestaw plików HTML i JSON albo wrÚcz tylko plik JSON, jeĝeli po stronie klienta uruchamiany jest statyczny skrypt JavaScript tworzÈcy stronÚ w przeglÈdarce.
Poza wyjÈtkowÈ usïugÈ interfejsu uĝytkownika wszystkie pozostaïe mikrousïugi komunikujÈ
siÚ ze sobÈ za pomocÈ protokoïu HTTP, tworzÈc w ten sposób kompletnÈ aplikacjÚ.
W tym kontekĂcie mikrousïugi stanowiÈ logiczne jednostki, z których kaĝda wykonuje wyïÈcznie jedno ĂciĂle okreĂlone zadanie. Nasza propozycja definicji mikrousïugi brzmi nastÚpujÈco:
Mikrousïuga jest to bardzo prosta aplikacja oferujÈca wÈski zakres funkcjonalnoĂci w ĂciĂle okreĂlonym
kontekĂcie. Jest to komponent odpowiedzialny za jednÈ funkcjÚ, który moĝna rozwijaÊ i wdraĝaÊ niezaleĝnie od innych komponentów.
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Powyĝsza definicja nie wspomina o protokole HTTP ani o formacie JSON, poniewaĝ obejmuje
równieĝ na przykïad maïÈ usïugÚ wykorzystujÈcÈ protokóï UDP do przesyïania danych binarnych.
Jednak w przypadku opisanej aplikacji oraz w przykïadowych kodach opisanych w tej ksiÈĝce
wszystkie mikrousïugi, z wyjÈtkiem interfejsu uĝytkownika, sÈ prostymi aplikacjami WWW
wykorzystujÈcymi protokóï HTTP, wysyïajÈcymi i odbierajÈcymi dane w formacie JSON.

Zalety mikrousïug
ChoÊ architektura mikrousïugowa wydaje siÚ bardziej skomplikowana od monolitycznej, ma
w porównaniu z niÈ wiÚcej zalet, miÚdzy innymi:
Q pozwala rozdzielaÊ zakresy odpowiedzialnoĂci,
Q moĝna jÈ dzieliÊ na mniejsze projekty,
Q oferuje wiÚcej opcji skalowania i wdraĝania.
W kolejnych czÚĂciach powyĝsze zalety opisane sÈ dokïadniej.

Rozdzielenie zakresów odpowiedzialnoĂci
Przede wszystkim kaĝdÈ mikrousïugÚ moĝe rozwijaÊ osobny, niezaleĝny zespóï. Na przykïad
tworzenie usïugi rezerwacji moĝe byÊ osobnym projektem. Odpowiedzialny za niÈ zespóï moĝe
uĝywaÊ dowolnego jÚzyka programowania i bazy danych, o ile tylko dobrze udokumentuje
interfejs HTTP API.
Rozdzielenie zakresów odpowiedzialnoĂci oznacza równieĝ, ĝe rozwój aplikacji moĝna ĂciĂlej
kontrolowaÊ niĝ w podejĂciu monolitycznym. Na przykïad zmiana komunikacji systemu obsïugi pïatnoĂci z bankiem bÚdzie dotyczyïa tylko danej usïugi, a pozostaïa czÚĂÊ aplikacji pozostanie nienaruszona i bÚdzie dalej dziaïaÊ stabilnie.
Luěne sprzÚganie usïug znakomicie przyspiesza rozwój projektu. Filozofia takiego podejĂcia
jest podobna do zasady pojedynczej odpowiedzialnoĂci zdefiniowanej przez Roberta Martina.
Zgodnie z tÈ zasadÈ powód zmiany dowolnej klasy moĝe byÊ tylko jeden. Innymi sïowy, kaĝda
klasa powinna oferowaÊ jednÈ, ĂciĂle okreĂlonÈ funkcjonalnoĂÊ. W odniesieniu do mikrousïug
zasada ta oznacza, ĝe kaĝda mikrousïuga odgrywa w aplikacji tylko jednÈ rolÚ.

Mniejsze projekty
DrugÈ zaletÈ podejĂcia mikrousïugowego jest rozdzielenie zïoĝonoĂci projektu. Gdy aplikacja
jest rozbudowywana o kolejnÈ funkcjonalnoĂÊ, na przykïad generowanie plików PDF, jej kod siÚ
powiÚksza, nawet jeĝeli robi siÚ to w uporzÈdkowany sposób. Kod staje siÚ bardziej skomplikowany i czasami dziaïa wolniej. Problem rozwiÈzuje implementowanie nowej funkcjonalnoĂci
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w postaci osobnej aplikacji. W ten sposób ïatwiej jest tworzyÊ potrzebne funkcjonalnoĂci.
Ponadto moĝna je czÚsto zmieniaÊ, a poniewaĝ cykle udostÚpniania nowych wersji sÈ krótsze,
aplikacja speïnia bieĝÈce potrzeby uĝytkowników. Rozwój aplikacji znajduje siÚ pod peïnÈ kontrolÈ.
Mniejsze projekty redukujÈ równieĝ ryzyko wystÈpienia problemów podczas usprawniania
aplikacji. Jeĝeli programiĂci zechcÈ wypróbowaÊ najnowszÈ wersjÚ jÚzyka programowania lub
platformy, mogÈ szybko przygotowaÊ prototyp oferujÈcy ten sam interfejs API, przetestowaÊ
go i zadecydowaÊ o kontynuowaniu prac w tym kierunku.
Praktycznym przykïadem takiego podejĂcia jest mikrousïuga Firefox Sync. Obecnie prowadzone sÈ pewne eksperymenty nad przejĂciem z aktualnie wykorzystywanego jÚzyka Python
i bazy MySQL na jÚzyk Go i bazÚ SQLite. Prototyp jest w fazie bardzo eksperymentalnej, ale
dziÚki temu, ĝe wydzieliliĂmy osobnÈ mikrousïugÚ przechowujÈcÈ dane i zdefiniowaliĂmy interfejs HTTP API, ïatwo bÚdzie przetestowaÊ jÈ na wybranej maïej grupie uĝytkowników.

Skalowanie i wdraĝanie
Wreszcie dziÚki podzieleniu aplikacji na mniejsze komponenty ïatwiej jest jÈ skalowaÊ w zaleĝnoĂci od warunków. Zaïóĝmy, ĝe z aplikacji korzysta kaĝdego dnia bardzo wielu uĝytkowników, a mikrousïuga generujÈca pliki PDF znacznie obciÈĝa procesor. W takim przypadku
wystarczy uruchomiÊ tÚ jednÈ mikrousïugÚ na kilku serwerach wyposaĝonych w bardziej wydajne procesory.
Innym przykïadem sÈ mikrousïugi wykorzystujÈce pamiÚÊ RAM, na przykïad komunikujÈce
siÚ z bazÈ Redis lub Memcache. Tego rodzaju usïugi moĝna uruchamiaÊ na serwerach wyposaĝonych w sïabsze procesory, ale majÈcych znacznie wiÚkszÈ pamiÚÊ.
Zalety mikrousïug moĝna podsumowaÊ nastÚpujÈco:
Q Zespoïy programistów mogÈ rozwijaÊ usïugi niezaleĝnie od siebie i uĝywaÊ
dowolnych technologii. MogÈ definiowaÊ wïasne cykle udostÚpniania nowych
wersji usïug. Wymagane jest tylko udostÚpnienie niezaleĝnego od jÚzyka
programowania interfejsu HTTP API.
Q ProgramiĂci mogÈ dzieliÊ skomplikowanÈ aplikacjÚ na logiczne komponenty.
Kaĝda mikrousïuga wykonuje tylko jedno zadanie, ale za to wykonuje je dobrze.
Q Niektóre usïugi mogÈ byÊ niezaleĝnymi aplikacjami. DziÚki temu moĝna lepiej
kontrolowaÊ wdraĝanie aplikacji i ïatwiej jÈ skalowaÊ.
Architektura mikrousïugowa pozwala rozwiÈzaÊ mnóstwo problemów pojawiajÈcych siÚ
w miarÚ rozbudowy aplikacji. Naleĝy jednak mieÊ ĂwiadomoĂÊ zwiÈzanych z nimi innych
praktycznych kwestii.
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Wady mikrousïug
Jak wczeĂniej wspomniaïem, budowanie aplikacji z mikrousïug ma wiele zalet, ale nie jest
zïotym Ărodkiem na wszystkie problemy.
Naleĝy pamiÚtaÊ o nastÚpujÈcych najwaĝniejszych problemach, jakie mogÈ pojawiÊ siÚ podczas kodowania mikrousïug:
Q nielogiczny podziaï aplikacji,
Q wiÚcej interakcji sieciowych,
Q powielanie danych,
Q problemy z kompatybilnoĂciÈ,
Q skomplikowane testy.

W kolejnych czÚĂciach powyĝsze problemy opisane sÈ dokïadniej.

Nielogiczny podziaï aplikacji
PodstawowÈ kwestiÈ w podejĂciu mikrousïugowym jest zaprojektowanie architektury aplikacji. Jest rzeczÈ niemoĝliwÈ, aby zespóï programistów za pierwszym razem zdefiniowaï idealnÈ
architekturÚ. Niektóre mikrousïugi, na przykïad generator plików PDF, sÈ oczywiste, ale
w zaleĝnoĂci od algorytmu istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe zanim podzieli siÚ go na
odpowiednie mikrousïugi, kod juĝ bÚdzie na tyle rozwiniÚty, ĝe wïaĂciwy podziaï okaĝe siÚ
niemoĝliwy do przeprowadzenia.
Architektura musi dojrzewaÊ w cyklach prób i bïÚdów. Dodawanie i usuwanie mikrousïug
moĝe byÊ bardziej uciÈĝliwe niĝ tworzenie monolitycznej aplikacji. Ten problem moĝna rozwiÈzaÊ, unikajÈc dzielenia aplikacji na mikrousïugi, jeĝeli powody nie sÈ oczywiste.
Pochopne dzielenie aplikacji jest ěródïem wszelkiego zïa.
Jeĝeli masz jakiekolwiek wÈtpliwoĂci, czy dany podziaï jest wïaĂciwy, bezpieczniej bÚdzie pozostawiÊ kod w jednej czÚĂci. Zawsze ïatwiej jest póěniej podzieliÊ go na nowe mikrousïugi,
niĝ ïÈczyÊ kod dwóch mikrousïug w jednÈ caïoĂÊ, gdy decyzja o podziale okaĝe siÚ bïÚdna.
Jeĝeli na przykïad zawsze trzeba instalowaÊ dwie okreĂlone usïugi razem lub jeĝeli zmiana wprowadzona w jednej z nich wpïywa na model danych w innej, oznacza to, ĝe prawdopodobnie mikrousïugi nie zostaïy wyodrÚbnione poprawnie i naleĝy je z powrotem ze
sobÈ poïÈczyÊ.
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WiÚcej interakcji sieciowych
Innym problemem jest zwiÚkszona iloĂÊ interakcji sieciowych wewnÈtrz aplikacji. W wersji
monolitycznej, nawet jeĝeli kod jest zagmatwany, wszystkie operacje wykonywane sÈ przez
jeden proces, a wyniki sÈ wysyïane do uĝytkownika bez koniecznoĂci wczeĂniejszego odwoïywania siÚ do licznych usïug w tle.
Trzeba zwróciÊ szczególnÈ uwagÚ na sposób odwoïywania siÚ do usïug w tle i odpowiedzieÊ
sobie na nastÚpujÈce pytania:
Q Co siÚ stanie, gdy interfejs uĝytkownika nie bÚdzie mógï korzystaÊ z usïugi
generujÈcej pliki PDF z powodu jej przeciÈĝenia lub z powodu przerwy
w komunikacji sieciowej?
Q Czy interfejs uĝytkownika odwoïuje siÚ do innych usïug w sposób synchroniczny,
czy teĝ asynchroniczny?
Q Jak sposób odwoïywania siÚ od usïug wpïywa na czas odpowiedzi interfejsu

uĝytkownika?
Aby odpowiedzieÊ na powyĝsze pytania, potrzebna jest przemyĂlana strategia rozwoju aplikacji,
o czym bÚdzie mowa w rozdziale 5, „Interakcje z innymi usïugami”.

Powielanie danych
Kolejnym problemem jest przechowywanie i wspóïdzielenie danych. Skuteczna mikrousïuga
powinna byÊ niezaleĝna od innych mikrousïug i w idealnym przypadku nie powinna wspóïdzieliÊ z nimi swojej bazy danych. Co to oznacza w przypadku aplikacji rezerwacyjnej?
Tak jak poprzednio, pojawia siÚ w tym momencie wiele pytañ, na przykïad:
Q Czy we wszystkich bazach danych identyfikator danego uĝytkownika powinien byÊ
taki sam, czy teĝ kaĝda usïuga musi definiowaÊ go niezaleĝnie jako ukryty szczegóï
implementacyjny?
Q Gdy do systemu zostanie dodany nowy uĝytkownik, czy naleĝy replikowaÊ jego
dane w innych bazach, stosujÈc odpowiedniÈ strategiÚ, na przykïad pompowanie
danych, czy teĝ jest to zbÚdna operacja?
Q W jaki sposób dane majÈ byÊ usuwane z bazy?
Nie jest ïatwo znaleěÊ odpowiedzi na powyĝsze pytania, a ponadto istnieje wiele sposobów
rozwiÈzywania tego rodzaju problemów, o czym dowiesz siÚ z tej ksiÈĝki.
Maksymalne redukowanie duplikacji danych przy jednoczesnym izolowaniu usïug jest jednym z najwiÚkszych wyzwañ towarzyszÈcych tworzeniu aplikacji opartych na mikrousïugach.
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Problemy z kompatybilnoĂciÈ
Inne problemy pojawiajÈ siÚ w przypadku, gdy zmiana okreĂlonej funkcjonalnoĂci wpïywa na
kilka mikrousïug. Jeĝeli zmiana nie zapewnia wstecznej kompatybilnoĂci usïugi i zakïóca
przepïyw danych miÚdzy mikrousïugami, wtedy pojawiajÈ siÚ kïopoty.
Czy naleĝy wdraĝaÊ nowÈ usïugÚ wspóïpracujÈcÈ ze starszymi wersjami innych usïug? Czy
teĝ trzeba zmieniaÊ kilka usïug jednoczeĂnie? Czy to oznacza, ĝe takie usïugi powinny zostaÊ
z powrotem scalone?
Dokumentowanie wersji kodu usïugi i utrzymywanie dyscypliny w jej interfejsie API pozwala
uniknÈÊ tego typu problemów, o czym przekonasz siÚ w drugiej czÚĂci ksiÈĝki poĂwiÚconej
kodowaniu przykïadowej aplikacji.

Skomplikowane testy
Na koniec, gdy trzeba wykonaÊ caïoĂciowe testy i wdroĝyÊ gotowÈ aplikacjÚ, naleĝy rozwaĝyÊ
kilka kwestii. Aby proces rozwoju aplikacji byï sprawny, musi byÊ spójny i elastyczny. Musi
istnieÊ moĝliwoĂÊ korzystania z caïej aplikacji w trakcie jej rozwijania. TestujÈc jeden jej
fragment, nie moĝna mieÊ pewnoĂci, ĝe caïoĂÊ bÚdzie dziaïaÊ poprawnie.
Na szczÚĂcie istnieje wiele narzÚdzi uïatwiajÈcych wdraĝanie aplikacji zïoĝonych z wielu
komponentów, o czym dowiesz siÚ w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Rozwój tego rodzaju narzÚdzi
prawdopodobnie przyczyniï siÚ do wzrostu popularnoĂci mikrousïug i vice versa.
Architektura mikrousïugowa napÚdza rozwój narzÚdzi do wdraĝania aplikacji, a narzÚdzia te uïatwiajÈ
adaptacjÚ architektury mikrousïugowej.

Wady mikrousïug moĝna podsumowaÊ nastÚpujÈco:
Q NieprzemyĂlany podziaï aplikacji na mikrousïugi moĝe byÊ przyczynÈ problemów
z architekturÈ aplikacji.
Q Komunikacja sieciowa pomiÚdzy mikrousïugami dodatkowo obciÈĝa system i jest
kolejnym potencjalnym sïabym punktem aplikacji.
Q Testowanie i wdraĝanie mikrousïug moĝe byÊ skomplikowanym procesem.
Q NajwiÚkszym wyzwaniem sÈ trudnoĂci we wspóïdzieleniu danych przez
mikrousïugi.
Na razie nie przejmuj siÚ zbytnio wadami opisanymi w tej czÚĂci rozdziaïu.
Powyĝsze wnioski mogÈ przytïaczaÊ, a tradycyjne monolityczne podejĂcie wydawaÊ siÚ bezpiecznym rozwiÈzaniem. Jednak w dïuĝszej perspektywie dziÚki podzieleniu aplikacji na mikrousïugi praca programistów i administratorów bÚdzie ïatwiejsza.
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Implementacja mikrousïug w jÚzyku Python
Python jest wyjÈtkowo wszechstronnym jÚzykiem. Jak zapewne wiesz, jest on wykorzystywany
do tworzenia róĝnego rodzaju aplikacji, od prostych skryptów systemowych wykonywanych
na serwerze po skomplikowane obiektowe aplikacje obsïugujÈce miliony uĝytkowników.
Badania przeprowadzone w 2014 r. przez Philipa Guo, opublikowane na stronie stowarzyszenia Association for Computing Machinery (ACM), wykazaïy, ĝe na amerykañskich uniwersytetach Python jest jÚzykiem znacznie czÚĂciej wykorzystywanym niĝ Java i jest najczÚĂciej
stosowany w nauczaniu informatyki.
Ten trend jest równieĝ widoczny w branĝy rozwoju oprogramowania. Python znajduje siÚ
w pierwszej piÈtce jÚzyków w rankingu TIOBE (http://www.tiobe.com/tiobe-index), a w Ăwiecie aplikacji WWW jest prawdopodobnie jeszcze bardziej popularny, poniewaĝ coraz rzadziej
tworzy siÚ aplikacje w jÚzykach takich jak C.
W tej ksiÈĝce przyjÚte jest zaïoĝenie, ĝe znasz jÚzyk Python. Jeĝeli nie masz jeszcze w tej dziedzinie doĂwiadczenia, polecam Ci ksiÈĝkÚ Profesjonalne programowanie w Pythonie. Poziom ekspert, z której nauczysz siÚ zaawansowanych technik programowania w jÚzyku Python.

Niektórzy programiĂci majÈ jednak krytycznÈ opiniÚ o jÚzyku Python, poniewaĝ nie jest on
przystosowany do tworzenia wydajnych usïug WWW, a napisany w nim kod dziaïa powoli.
Bezsprzecznie kod utworzony w tym jÚzyku dziaïa powoli, niemniej jednak jest to wïaĂciwy
jÚzyk do tworzenia mikrousïug i wiele duĝych firm programistycznych z powodzeniem go
w tym celu wykorzystuje.
Ta czÚĂÊ rozdziaïu zawiera podstawowe informacje o róĝnych sposobach kodowania mikrousïug w jÚzyku Python, o synchronicznym i asynchronicznym wywoïywaniu procedur oraz
kilka szczegóïowych uwag dotyczÈcych wydajnoĂci kodu.
Ta sekcja rozdziaïu skïada siÚ z piÚciu czÚĂci:
Q Standard WSGI
Q Biblioteki Greenlet i Gevent
Q Platformy Twisted i Tornado
Q Moduï asyncio
Q WydajnoĂÊ kodu

Standard WSGI
WiÚkszoĂÊ programistów stron WWW znajduje siÚ pod wraĝeniem ïatwoĂci, z jakÈ tworzy siÚ
i uruchamia aplikacje WWW w jÚzyku Python.

29

Kup książkę

Poleć książkę

Rozwijanie mikrousáug w Pythonie

SpoïecznoĂÊ uĝytkowników tego jÚzyka inspirowana standardem CGI (ang. Common Gateway
Interface, wspólny interfejs bramowy) opracowaïa standard WSGI (ang. Web Server Gateway
Interface, interfejs bramowy serwera WWW), który znacznie uproĂciï tworzenie aplikacji obsïugujÈcych zapytania HTTP. Kod wykorzystujÈcy ten standard moĝna uruchamiaÊ na serwerach WWW takich jak Apache lub Nginx wyposaĝonych w rozszerzenia uwsgi lub mod_wsgi.
Aplikacja WWW musi równieĝ odbieraÊ ĝÈdania i wysyïaÊ odpowiedzi w formacie JSON.
Operacje te sÈ zaimplementowane w standardowej bibliotece jÚzyka Python.
Kod w peïni funkcjonalnej mikrousïugi zwracajÈcej lokalny czas serwera, wykorzystujÈcy
zwykïe biblioteki Python, skïada siÚ z niecaïych 10 wierszy (patrz niĝej:
import json
import time
def application(environ, start_response):
headers = [('Content-type', 'application/json')]
start_response('200 OK', headers)
return [bytes(json.dumps({'time': time.time()}), 'utf8')]

Interfejs WSGI juĝ od momentu opracowania staï siÚ podstawowym standardem szeroko stosowanym przez spoïecznoĂÊ uĝytkowników jÚzyka Python. ProgramiĂci wykorzystujÈ go do
tworzenia oprogramowania poĂredniczÈcego i oferujÈcego funkcje, które mogÈ byÊ wykorzystywane przez aplikacje do realizowania róĝnych operacji w swoich Ărodowiskach.
Niektóre platformy do tworzenia stron WWW, np. Bottle (http://bottlepy.org), zostaïy specjalnie oparte na tym standardzie i wkrótce za pomocÈ interfejsu WSGI bÚdzie moĝna korzystaÊ
ze wszystkich platform.
Mankamentem interfejsu WSGI jest jednak jego synchroniczna natura. FunkcjÚ w powyĝszym kodzie moĝna wywoïywaÊ dokïadnie tylko raz po odebraniu zapytania, a odpowiedě na
nie moĝna wysïaÊ dopiero wtedy, gdy funkcja zakoñczy dziaïanie. Oznacza to, ĝe przy kaĝdym
wywoïaniu tej funkcji wykonywanie gïównego kodu aplikacji jest wstrzymywane do czasu, aĝ
funkcja zwróci wynik.
W podejĂciu mikrousïugowym kod musi caïy czas oczekiwaÊ na odpowiedzi od róĝnych zasobów sieciowych. Innymi sïowy, aplikacja pozostaje bezczynna i blokuje obsïugÚ uĝytkownika
do czasu przygotowania peïnej odpowiedzi.
Jest to zupeïnie poprawne podejĂcie w przypadku interfejsu HTTP API. Nie mówimy tu
o aplikacjach realizujÈcych dwukierunkowÈ komunikacjÚ, opartÈ na przykïad na gniazdach
sieciowych. Co siÚ jednak stanie, gdy aplikacja odbierze kilka zapytañ jednoczeĂnie?
Serwer WSGI pozwala uruchamiaÊ kilka wÈtków jednoczeĂnie, co umoĝliwia równolegïe obsïugiwanie zapytañ. Ale nie moĝna uruchamiaÊ tysiÚcy wÈtków, poniewaĝ ich pula siÚ wyczerpie i kolejne zapytanie zostanie wstrzymane, mimo ĝe mikrousïuga nie wykonuje ĝadnych
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operacji i czeka na odpowiedě innej usïugi w tle. Ten problem jest jednÈ z przyczyn ogromnej
popularnoĂci platform, które nie wykorzystujÈ standardu WSGI. SÈ to w peïni asynchroniczne platformy Twisted i Tornado, a w Ăwiecie JavaScript jest to Node.js.
W kodzie opartym na platformie Twisted wykorzystywane sÈ funkcje zwrotne wstrzymujÈce
i wznawiajÈce pracÚ podczas przygotowywania odpowiedzi na zapytanie. Oznacza to, ĝe aplikacja moĝe odbieraÊ i przetwarzaÊ kolejne zapytania. Ten model radykalnie skraca okresy
bezczynnoĂci procesu, a aplikacja moĝe obsïugiwaÊ tysiÈce jednoczesnych zapytañ. OczywiĂcie, nie oznacza to, ĝe szybciej wtedy odpowiada na zapytania, ale ĝe jeden proces moĝe odbieraÊ wiÚcej jednoczesnych zapytañ i odpowiadaÊ na nie w miarÚ otrzymywania niezbÚdnych danych.
Nie istnieje jeden prosty sposób zaimplementowania podobnej funkcjonalnoĂci z wykorzystaniem standardu WSGI. SpoïecznoĂÊ programistów bez powodzenia debatowaïa latami nad
znalezieniem konsensusu. Prawdopodobnie standard ten zostanie ostatecznie porzucony na
rzecz jakiegoĂ innego rozwiÈzania.
Na razie wciÈĝ moĝna tworzyÊ mikrousïugi wykorzystujÈce platformy synchroniczne. Jest to
caïkowicie poprawne podejĂcie, jeĝeli aplikacja dopuszcza warunek jedno zapytanie = jeden
wÈtek, typowy dla standardu WSGI.
Moĝna jednak zastosowaÊ pewnÈ sztuczkÚ przyspieszajÈcÈ dziaïanie aplikacji synchronicznych: uĝyÊ biblioteki Greenlet opisanej w nastÚpnej czÚĂci rozdziaïu.

Biblioteki Greenlet i Gevent
PodstawowÈ zasadÈ programowania asynchronicznego jest symulowanie równolegïoĂci procesów poprzez uruchamianie ich w wielu kontekstach jednoczeĂnie.
Aplikacja asynchroniczna wykorzystuje pÚtlÚ zdarzeñ, która wstrzymuje i wznawia konteksty
wykonawcze, gdy pojawi siÚ jakieĂ zdarzenie. W danej chwili aktywny moĝe byÊ tylko jeden
kontekst. Jawne instrukcje w kodzie okreĂlajÈ, kiedy pÚtla ma wstrzymaÊ dziaïanie i proces moĝe podjÈÊ zawieszone wczeĂniej zadania. Przechodzenie z jednego kontekstu wykonawczego
do innego nosi nazwÚ przeïÈczania kontekstów.
Biblioteka Greenlet (https://github.com/python-greenlet/greenlet) jest pakietem utworzonym
w jÚzyku Stackless (szczególnej implementacji CPython) oferujÈcym tzw. greenlety.
Greenlety sÈ to pseudowÈtki, których instancje — w odróĝnieniu od prawdziwych wÈtków —
tworzy siÚ bardzo ïatwo i które moĝna wykorzystywaÊ do wywoïywania funkcji w jÚzyku Python.
Funkcje te mogÈ przeïÈczaÊ konteksty i przekazywaÊ sterowanie innym funkcjom. PrzeïÈczanie
odbywa siÚ w pÚtli zdarzeñ. W ten sposób moĝna tworzyÊ asynchroniczne aplikacje podobne
do aplikacji wielowÈtkowych.
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Poniĝej przedstawiony jest przykïadowy kod z dokumentacji biblioteki Greenlet:
from greenlet import greenlet
def test1(x, y):
z = gr2.switch(x+y)
print(z)
def test2(u):
print (u)
gr1.switch(42)
gr1 = greenlet(test1)
gr2 = greenlet(test2)
gr1.switch("Witaj,", " Ăwiecie!")

Ten kod jawnie przeïÈcza miÚdzy sobÈ dwa greenlety.
Kod mikrousïugi wykorzystujÈcy standard WSGI i greenlety moĝe obsïugiwaÊ wiele ĝÈdañ jednoczeĂnie i przeïÈczaÊ siÚ pomiÚdzy nimi, podobnie jak w przypadku zapytañ wejĂcia/wyjĂcia,
jeĝeli obsïuga któregoĂ z zapytañ zostanie zablokowana.
Jednak przeïÈczanie pomiÚdzy greenletami musi odbywaÊ siÚ jawnie, a to powoduje, ĝe
kod szybko siÚ komplikuje i staje siÚ nieczytelny. W tym momencie bardzo przydaje siÚ biblioteka Gevent.
Biblioteka Gevent (http://www.gevent.org) jest oparta na bibliotece Greenlet i oferuje miÚdzy
innymi moĝliwoĂÊ automatycznego przeïÈczania kodu miÚdzy greenletami. Oferuje równieĝ
specjalny moduï socket wykorzystujÈcy greenlety do automatycznego wstrzymywania i wznawiania kodu, gdy w gnieědzie pojawiÈ siÚ dane. DostÚpna jest równieĝ funkcjonalnoĂÊ automatycznego zastÚpowania standardowego gniazda jego analogicznÈ wersjÈ. Po wpisaniu jednego
dodatkowego wiersza wykorzystujÈcy gniazda kod synchroniczny w magiczny sposób zamienia siÚ w kod asynchroniczny (jak poniĝej):
from gevent import monkey; monkey.patch_all()
def application(environ, start_response):
headers = [('Content-type', 'application/json')]
start_response('200 OK', headers)
# ...Kod obsáugujący gniazdo...

return result

Ta magia ma jednak swojÈ cenÚ. Aby biblioteka Gevent dziaïaïa poprawnie, caïy wykorzystujÈcy jÈ kod musi byÊ kompatybilny z jej wersjÈ. Z tego powodu niektóre pakiety rozwijane
przez spoïecznoĂÊ programistów blokujÈ siÚ, a nawet zwracajÈ nieoczekiwane wyniki. Dotyczy
to w szczególnoĂci pakietów wykorzystujÈcych rozszerzenia w jÚzyku C omijajÈce standardowe
funkcjonalnoĂci biblioteki Gevent.
Jednak w wiÚkszoĂci przypadków biblioteka ta dziaïa poprawnie. Projekty na niej oparte sÈ
oznaczane jako zielone. JeĂli biblioteka nie dziaïa poprawnie, wtedy zazwyczaj autor poprawia jÈ na ĝyczenie spoïecznoĂci uĝytkowników. Tak byïo na przykïad w przypadku skalowania
usïugi Firefox Sync w Mozilli.
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Platformy Twisted i Tornado
Jeĝeli tworzysz aplikacjÚ zïoĝonÈ z mikrousïug i waĝnÈ kwestiÈ jest duĝa liczba jednoczesnych zapytañ do obsïuĝenia, warto rozwaĝyÊ odejĂcie od standardu WSGI na rzecz asynchronicznej platformy,
na przykïad Tornado (http://www.tornadoweb.org) lub Twisted (https://twistedmatrix.com/trac).
Platforma Twisted istnieje od dawna. Kod implementujÈcy tÚ samÈ mikrousïugÚ co poprzednio
jest nieco bardziej rozbudowany (jak poniĝej):
import time
import json
from twisted.web import server, resource
from twisted.internet import reactor, endpoints
class Simple(resource.Resource):
isLeaf = True
def render_GET(self, request):
request.responseHeaders.addRawHeader(b"content-type",
b"application/json")
return bytes(json.dumps({'time': time.time()}), 'utf8')
site = server.Site(Simple())
endpoint = endpoints.TCP4ServerEndpoint(reactor, 8080)
endpoint.listen(site)
reactor.run()

Platforma Twisted jest wyjÈtkowo spójna i wydajna, jednak ma kilka mankamentów ujawniajÈcych siÚ podczas tworzenia aplikacji WWW, m.in.:
Q Kaĝdy punkt koñcowy mikrousïugi trzeba implementowaÊ za pomocÈ klasy
pochodnej od Resource i kodowaÊ wszystkie jej metody. W przypadku prostej
mikrousïugi trzeba z tego powodu napisaÊ mnóstwo zbÚdnego kodu interfejsu API.
Q Kod wykorzystujÈcy tÚ platformÚ jest maïo czytelny i trudny w diagnozowaniu
ze wzglÚdu na jego asynchronicznÈ naturÚ.
Q W przypadku dïugiego ïañcucha funkcji zwrotnych wywoïywanych jedna
po drugiej ïatwo jest wpaĂÊ w tzw. piekïo wywoïañ zwrotnych, a ponadto kod
staje siÚ zagmatwany.
Q Trudno jest przetestowaÊ aplikacjÚ i do tego celu trzeba uĝywaÊ specjalnego
moduïu do testów jednostkowych.
Platforma Tornado jest oparta na podobnym modelu, jednak w niektórych obszarach sprawdza siÚ lepiej. Jest wyposaĝona w lepszy system kierowania zapytañ, a jej kod jest bardziej
podobny do zwykïego kodu Python. Platforma Tornado wykorzystuje jednak model wywoïañ
zwrotnych, co utrudnia diagnostykÚ kodu.
Jednak zespoïy rozwijajÈce obie platformy intensywnie pracujÈ nad usuniÚciem niedoskonaïoĂci, aby moĝna byïo korzystaÊ z funkcjonalnoĂci asynchronicznych wprowadzonych w jÚzyku
Python 3.
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Moduï asyncio
Gdy Guido van Rossum rozpoczÈï pracÚ nad wzbogaceniem jÚzyka Python 3 o asynchronicznoĂÊ, czÚĂÊ spoïecznoĂci uĝytkowników zaczÚïa nawoïywaÊ do stosowania rozwiÈzañ takich
jak biblioteka Gevent, poniewaĝ o wiele rozsÈdniej byïo tworzyÊ aplikacje dziaïajÈce w synchroniczny, sekwencyjny sposób, niĝ stosowaÊ jawne wywoïania zwrotne, jak w bibliotekach
Tornado i Twisted.
Guido zdecydowaï siÚ jednak na jawnÈ technikÚ i rozpoczÈï eksperymentalny projekt Tulip
inspirowany platformÈ Twisted. W ten sposób powstaï moduï asyncio, który zostaï dodany do
jÚzyka Python.
PatrzÈc z perspektywy czasu, implementacja jawnej pÚtli zdarzeñ jest znacznie lepszym rozwiÈzaniem od mechanizmu oferowanego przez bibliotekÚ Gevent. Sposób zakodowania przez
twórców jÚzyka Python moduïu asyncio i eleganckie rozszerzenie go o instrukcje async i await
implementujÈce koprocedury sprawiïy, ĝe asynchroniczny kod napisany w podstawowym jÚzyku
Python 3.5 jest bardzo czytelny i podobny do kodu synchronicznego.
Koprocedury sÈ to funkcje wstrzymujÈce i wznawiajÈce swoje dziaïanie. Rozdziaï 12, „Co dalej?” szczegóïowo opisuje ich implementacjÚ i wykorzystanie w kodzie Python.

DziÚki temu doskonaïemu rozwiÈzaniu moĝna uniknÈÊ baïaganu w asynchronicznym kodzie,
jaki czasami pojawia siÚ w aplikacjach opartych na platformach Node.js lub Twisted (Python 2).
Oprócz koprocedur moduï asyncio oferuje peïny zestaw funkcji i klas pomocniczych do tworzenia aplikacji asynchronicznych. Ich opis jest dostÚpny na stronie https://docs.python.org/3/library/asyncio.html.
Obecnie Python jest równie ekspresyjnym jÚzykiem jak Lua, umoĝliwiajÈcym tworzenie aplikacji opartych na koprocedurach. Ponadto pojawiïo siÚ kilka platform wykorzystujÈcych nowe
funkcjonalnoĂci, z których moĝna korzystaÊ tylko w wersji jÚzyka Python 3.5 lub nowszej.
JednÈ z nich jest aiohttp (http://aiohttp.readthedocs.io). W peïni asynchroniczny kod tej samej
mikrousïugi co poprzednio skïada siÚ zaledwie z kilku eleganckich wierszy:
from aiohttp import web
import time
async def handle(request):
return web.json_response({'time': time.time()})
if __name__ == '__main__':
app = web.Application()
app.router.add_get('/', handle)
web.run_app(app)

Ten krótki kod jest bardzo podobny do swojej synchronicznej wersji. JedynÈ róĝnicÈ jest sïowo
kluczowe async definiujÈce funkcjÚ jako koprocedurÚ.
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W ten wïaĂnie sposób naleĝy kodowaÊ w jÚzyku Python kaĝdÈ asynchronicznÈ aplikacjÚ. Poniĝej
przedstawiony jest przykïadowy kod z dokumentacji projektu, wykorzystujÈcy biblioteki aiopg
i asyncio do obsïugi bazy danych PostgreSQL:
import asyncio
import aiopg
dsn = 'dbname=aiopg user=aiopg password=passwd host=127.0.0.1'
async def go():
pool = await aiopg.create_pool(dsn)
async with pool.acquire() as conn:
async with conn.cursor() as cur:
await cur.execute("SELECT 1")
ret = []
async for row in cur:
ret.append(row)
assert ret == [(1,)]
loop = asyncio.get_event_loop()
loop.run_until_complete(go())

Poza sïowami kluczowymi async i await funkcja wysyïajÈca zapytanie SQL i zwracajÈca wynik
jest bardzo podobna do swojej synchronicznej wersji.
Asynchroniczne platformy i biblioteki dla jÚzyka Python 3 znajdujÈ siÚ wciÈĝ na etapie rozwoju. Do zakodowania potrzebnych funkcjonalnoĂci trzeba stosowaÊ konkretne implementacje
moduïów asyncio i aiohttp.
W przypadku uĝycia w asynchronicznym kodzie biblioteki synchronicznej trzeba wykonaÊ
dodatkowÈ i nieïatwÈ pracÚ, aby uniknÈÊ blokowania pÚtli zdarzeñ. Jeĝeli mikrousïuga korzysta z niewielu zasobów, takie rozwiÈzanie jest do przyjÚcia. Jednak na razie bezpieczniej jest
korzystaÊ z synchronicznych platform, które istniejÈ juĝ od dïuĝszego czasu, niĝ z platform
asynchronicznych. Lepiej jest uĝywaÊ dojrzaïych pakietów i zaczekaÊ, aĝ moduï asyncio
bÚdzie bardziej zaawansowany. A obecnie do tworzenia mikrousïug w jÚzyku Python
dostÚpnych jest wiele doskonaïych synchronicznych platform, m.in. Bottle, Pyramid
z Cornice i Flask.
Istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe w drugim wydaniu tej ksiÈĝki zostanie opisana platforma asynchroniczna. W tym wydaniu jednak jest opisana platforma Flask, która istnieje od dïuĝszego czasu, jest
bardzo spójna i dojrzaïa. PamiÚtaj jednak, ĝe przedstawione tu przykïady moĝna dostosowaÊ do dowolnej wersji jÚzyka Python i platformy. Jest tak dlatego, poniewaĝ mikrousïugi sÈ w wiÚkszoĂci napisane
w kodzie bardzo podobnym do zwykïego kodu w jÚzyku Python. Platforma Flask jest najczÚĂciej wykorzystywana do kierowania zapytañ, a ponadto oferuje kilka funkcji pomocniczych.
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WydajnoĂÊ kodu
W poprzedniej czÚĂci rozdziaïu poznaïeĂ dwa róĝne sposoby kodowania mikrousïug: synchroniczny i asynchroniczny. Niezaleĝnie od uĝytego sposobu bezpoĂredni wpïyw na wydajnoĂÊ
mikrousïugi ma szybkoĂÊ jÚzyka Python.
OczywiĂcie wszyscy wiedzÈ, ĝe kod Python jest wolniejszy niĝ kod Java lub Go, ale szybkoĂÊ
nie zawsze jest kwestiÈ priorytetowÈ. Mikrousïuga jest czÚsto niewielkim kodem, który przez
wiÚkszoĂÊ czasu czeka na odpowiedzi od innych usïug. SzybkoĂÊ takiego kodu ma zazwyczaj
mniejsze znaczenie od szybkoĂci przetwarzania zapytañ SQL przez bazÚ PostgreSQL, poniewaĝ wiÚkszoĂÊ czasu potrzebnego na przygotowanie odpowiedzi zajmujÈ operacje w bazie
danych. Niemniej jednak waĝne jest, aby aplikacja dziaïaïa moĝliwie jak najszybciej.
Jednym z najbardziej gorÈcych tematów dyskutowanych w spoïecznoĂci uĝytkowników jÚzyka
Python jest blokada GIL (ang. Global Interpreter Lock, globalna blokada interpretera), która
moĝe zniweczyÊ wydajnoĂÊ kodu ze wzglÚdu na brak moĝliwoĂci wykorzystania kilku procesów
w aplikacji wielowÈtkowej.
Istnienie blokady GIL jest uzasadnione. Chroni ona te czÚĂci interpretera CPython, które nie
sÈ wielowÈtkowe. Takie blokady sÈ stosowane równieĝ w innych jÚzykach, na przykïad Ruby.
Jak dotÈd wszystkie próby usuniÚcia tej blokady, majÈce na celu przyspieszenie interpretera
CPython, zakoñczyïy siÚ niepowodzeniem.
Larry Hasting pracuje nad projektem Gilectomy (https://github.com/larryhastings/gilectomy). Jest to odmiana projektu CPython pozbawiona blokady GIL. Podstawowym celem jest zaimplementowanie jÚzyka
bez blokady, w którym kod bÚdzie dziaïaï równie szybko jak w interpreterze CPython. W chwili pisania
tej ksiÈĝki implementacja jest wciÈĝ wolniejsza od CPython. Warto jednak ĂledziÊ ten projekt i czekaÊ na
dzieñ, w którym kod osiÈgnie wymaganÈ szybkoĂÊ. Wersja interpretera CPython bez blokady GIL byïaby
bardzo atrakcyjna.

Blokada GIL nie tylko uniemoĝliwia korzystanie z wielu rdzeni w jednym procesie, ale równieĝ
obniĝa wydajnoĂÊ kodu obciÈĝonego czÚstymi wywoïaniami systemowymi.
Jednak ogólna ocena blokady GIL jest korzystna. W ostatnich latach wïoĝono wiele pracy
w zmniejszenie jej wpïywu na interpreter i w niektórych obszarach wydajnoĂÊ kodu Python
radykalnie wzrosïa.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe nawet gdy twórcy jÚzyka Python usunÈ blokadÚ GIL, dalej bÚdzie to jÚzyk
interpretowany, wyposaĝony w mechanizm porzÈdkowania pamiÚci. Te dwie cechy powodujÈ,
ĝe jego wydajnoĂÊ bÚdzie zawsze mniejsza niĝ w przypadku innych jÚzyków.
Dla uĝytkowników zainteresowanych dekomponowaniem kodu przez interpreter dostÚpny
jest moduï dis. Poniĝszy listing pokazuje, jak interpreter zdekomponowaï prostÈ funkcjÚ zwiÚkszajÈcÈ wartoĂÊ zmiennej w 29 krokach:
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>>> def myfunc(data):
...
for value in data:
...
yield value + 1
...
>>> import dis
>>> dis.dis(myfunc)
2
0 SETUP_LOOP
3 LOAD_FAST
6 GET_ITER
>>
7 FOR_ITER
10 STORE_FAST
3
13 LOAD_FAST
16 LOAD_CONST
19 BINARY_ADD
20 YIELD_VALUE
21 POP_TOP
22 JUMP_ABSOLUTE
>>
25 POP_BLOCK
>>
26 LOAD_CONST
29 RETURN_VALUE

23 (to 26)
0 (data)
15
1
1
1

(to 25)
(value)
(value)
(1)

7
0 (None)

Funkcja napisana w kompilowanym jÚzyku i zwracajÈca dokïadnie ten sam wynik wymagaïaby
wykonania znacznie mniejszej liczby operacji.
IstniejÈ jednak pewne metody przyspieszenia kodu Python. Jednym z nich jest napisanie rozszerzeñ kodu w jÚzyku C lub wykorzystanie statycznych rozszerzeñ, np. Cython (http://cython.org).
W ten sposób jednak kod bardziej siÚ skomplikuje.
Innym, bardziej obiecujÈcym sposobem jest uruchamianie aplikacji w Ărodowisku PyPy
(http://pypy.org). Jest to kompilator JIT (ang. just-in-time, dokïadnie na czas), który na bieĝÈco
zamienia fragmenty kodu w jÚzyku Python na kod maszynowy wykonywany bezpoĂrednio
przez procesor. Caïa magia tego Ărodowiska polega na wykrywaniu na bieĝÈco, kiedy i jak naleĝy kompilowaÊ kod przed jego wykonaniem.
Wprawdzie kompilator PyPy jest bardziej przystosowany do starszych wersji jÚzyka Python niĝ
interpreter CPython, osiÈgnÈï jednak etap rozwoju pozwalajÈcy na wykorzystanie go w Ărodowisku produkcyjnym, a jego wydajnoĂÊ robi wraĝenie. Jeĝeli u nas, w firmie Mozilla, jakiĂ
kod wymaga szybkiego wykonania, korzystamy ze Ărodowiska PyPy, które jest niemal tak
szybkie jak kompilator Go. Z tego powodu zamiast Go uĝywamy jÚzyka Python.
Strona PyPy Speed Center (http://speed.pypy.org) zawiera doskonaïe porównanie szybkoĂci kompilatora
PyPy i interpretera CPython.

Jeĝeli jednak korzystasz z rozszerzeñ napisanych w jÚzyku C, bÚdziesz musiaï je rozkodowaÊ,
co moĝe byÊ problemem, szczególnie w przypadku gdy stosujÈ je inni programiĂci. Jeĝeli jednak
utworzysz mikrousïugÚ, wykorzystujÈc standardowe biblioteki, wtedy z duĝym prawdopodobieñstwem bÚdzie ona dziaïaïa w Ărodowisku PyPy bez wprowadzania zmian. Warto zatem spróbowaÊ.
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W wiÚkszoĂci projektów zalety jÚzyka Python i caïego jego ekosystemu przewaĝajÈ nad opisanymi tu kwestiami wydajnoĂciowymi, poniewaĝ obciÈĝenie mikrousïugi rzadko jest problemem. Jeĝeli problemem jest wydajnoĂÊ, wtedy dziÚki podejĂciu mikrousïugowemu moĝna
krytyczne elementy aplikacji napisaÊ w innym jÚzyku, co nie wpïynie na dziaïanie pozostaïej
czÚĂci aplikacji.

Podsumowanie
Ten rozdziaï zawiera porównanie monolitycznego i mikrousïugowego podejĂcia w tworzeniu
aplikacji WWW. Jak siÚ przekonaïeĂ, wybór modelu, od którego naleĝy zaczÈÊ i przy nim
trwaÊ, nie jest oczywisty.
Traktuj podejĂcie mikrousïugowe jako sposób na usprawnienie dziaïania monolitycznej aplikacji. W miarÚ dojrzewania projektu jego fragmenty powinny migrowaÊ w kierunku mikrousïug. Jest to praktyczne podejĂcie, o czym przekonaïeĂ siÚ w tym rozdziale, ale naleĝy stosowaÊ
je ostroĝnie, aby nie wpaĂÊ w jednÈ z typowych puïapek.
Waĝny wniosek jest równieĝ taki, ĝe Python jest uwaĝany za jeden z najlepszych jÚzyków do
tworzenia aplikacji WWW, a wiÚc równieĝ mikrousïug, tym bardziej ĝe dostÚpnych jest mnóstwo platform i bibliotek uïatwiajÈcych to zadanie.
W tym rozdziale opisano ogólnie kilka platform synchronicznych i asynchronicznych. W pozostaïej czÚĂci ksiÈĝki bÚdzie wykorzystywana platforma Flask. NastÚpny rozdziaï stanowi
wprowadzenie do tej fantastycznej platformy. Gdy jÈ poznasz, na pewno jÈ polubisz.
Python jest powolnym jÚzykiem, co w pewnych szczególnych przypadkach moĝe byÊ problemem. Jednak znajomoĂÊ przyczyn jego powolnoĂci i róĝnych sposobów radzenia sobie z niÈ
zazwyczaj wystarcza do rozwiÈzania problemu.
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