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 1صفحه: 

 دوره آموزشی معماری میکروسرویس سرفصل

 معماری میکروسرویسدوره آموزشی سرفصل 
 هاسیکروسرویم خچهیبا تار  ییآشنا 

o یافزارهانرم یبررس Monolith 
o راداتیا Monolith Applicationها 
o یایمزا Monolith Applicationها 
o با  ییآشناSOA هاسیکروسرویو ارتباط آن با م 
o سیکروسرویم یمعمار  یمعرف 
o نینو یهاستمیس یبرا هاسیکروسرویم یایمزا 
o رو شیپ یهایدگیچیمشکالت و پ 

 
 م؟یخرد کن یکوچک تر  یرا به اجزا ستمیچگونه س 

o ستمیعملکرد کل س صیبا نحوه تشخ ییآشنا 
o مختلف یو محدوده کارکرد قسمت ها ستمیس یهایازمندین صیتشخ 
o DDD هاسیکروسرویم یو محدود ساز  صیآن در تشخ یو الگوها 
o با  ییآشناEvent Storming هاسیمحدوده سرو نییدر تع کیتکن نیو استفاده از ا 

 
 منطق نرم افزار یساز  ادهیپ یهابا الگو ییآشنا 

o یبا الگو ییآشنا Transaction Script آن یساز  ادهیو پ 
o یبا الگو ییآشنا Table Module آن یساز  ادهیو نحوه پ 
o نقش  یبررسDDD افزارهانرم یساز  ادهیدر پ 
o Domain Model م؟یاز آن استفاده کن دیبا یو چه زمان ستیچ 
o Anemic Domain Model م؟یاز آن استفاده کن دیبا یو چه زمان ستیچ 
o  چراAnemic Domain Model ضد الگو است؟ 

 
 هاسیارتباط سرو 

o یارتباط یهابا انواع روش ییآشنا 
o  ارتباطSync آن یساز  ادهیپ یهاو انواع روش 
o  نقشAPIهاسیکروسرویها در ارتباط م 
o gRPC ؟یکنمیاستفاده م هاسیکروسرویو چگونه از آن در توسعه م ستیچ 
o یبا الگو ییآشنا Circuit breaker آن یساز  ادهیو نحوه پ هاسیکروسرویدر توسعه م 
o  ارتباطاتAsync نسبت به ارتباط  یتیو چه مز  ستیچSync دارد؟ 
o به کمک  هاسیارتباط سروEvent آن یساز  ادهیپ حیو نحوه صح 
o یمعرف Service Discovery آن یساز  ادهیپ یهاو انواع روش 
o Service Registry کند؟یو چگونه کار م ستیچ  
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o یبررس Consule و نحوه کارکرد آن 
o با  ییآشناEureka و استفاده آن 

 

 هاسیکروسرویدر م یر یها  و گزارش گداده تیر یمد 
o شده عیتوز  یهاموجود در داده یهاچالش یبررس 
o  م؟یدار  ازیشده ن عیچرا به تراکنش توز 
o ست؟یشده چ عیتوز  یهادر تراکنش یاصل یهاچالش 
o 2 یبا الگو ییآشناPC آن یساز  ادهیو نحوه پ 
o SAGA شود؟یم یساز  ادهیو چگونه پ ستیچ 
o شود؟یچگونه انجام م هاسیکروسرویدر م یر یگزارش گ 
o یساز  ادهیبا نحوه پ ییآشنا Report API آن بیو معا ایمزا یو بررس 
o یساز  ادهیپ Event base Reporting و ارائه گزارشات بالدرنگ 
o یبا الگو ییآشنا CQRS شده عیتوز  یهاستمیگزارشات س یساز  ادهیآن در نحوه پ ریو تاث 

 
 Event Sourcing  

o  چرا فقطState ست؟ین یکاف 
o یمعرف Event Sourcing 
o از  یچه زمانEvent Source به عنوانCommand Data Source م؟یاستفاده کن 
o با  ییآشناEvent Store  آن یو نصب و راه انداز 
o هنگام استفاده از  ستمیاز س یر یگزارش گEvent Sourcing 
o Snapshot دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ 
o و نحوه رفع مشکالت میشویکه با آن مواجه م ییهاچالش 

 
 API Gateway هاسیکروسرویو نقش آن در توسعه م 

o هنگام ارائه خدمات هاسیکروسرویم یهاچالش 
o یالگو یمعرف API Gateway 
o یساز  ادهیدر پ یاصل فیوظا API Gateway ست؟یچ 
o یهنگام طراح دیرا با ییهاچه چالش API Gateway میمورد نظر قرار ده 
o  ینصب و راه انداز API Gateway  به کمکOcelot 
o  ینصب و راه انداز API Gateway  با استفاده ازKong 
o  ینصب و راه انداز API Gateway  با استفاده ازenvoy 
o هاآن بیو معا ایموجود و مزا یابزارها سهیمقا 
o API Gateway میخودمان را توسعه ده 

 



  

 

www.nikamooz.com 
 

 3صفحه: 

 دوره آموزشی معماری میکروسرویس سرفصل

 هاسیکروسرویتست م 
o تست نرم افزار میبا مفاه ییآشنا 
o هاسیکروسرویتست م یهاچالش 
o یمعرف Xunit و نحوه استفاده از ان 
o یچگونه برا Entityم؟یسیخود تست بنو یها 
o Unit test یبرا یسینو Value objectها 
o با  ییآشناIntegration test 
o یساز  ادهینحوه پ یبررس Integration test هاسیکروسرویم یایدر دن 
o با  ییآشناEnd To End Test 
o نحوه توسعه  یبررسEnd To End Test 

 
  هاسیکروسرویم ینصب و راه انداز 

o با مفهموم  ییآشناCI/CD 
o یهاابزار یمعرف CI/CD 
o با  ییآشناAzure Devops 
o یساز  ادهیپ Ci  به کمکAzure Devops 
o یساز  ادهیپ CD  به کمکAzure Devops 
o ها سیکروسرویم یبا داکر و نقش آن در توسعه و نگهدار  ییآشنا 
o خود را  یهاسیچگونه سروContainerize میکن 
o استفاده از  بیو معا ایمزاDocker  

 
 یساز  ادهیپ  Monitoring هاسیکروسرویو سالمت م 

o آن میو مفاه نگیتور یبا مان ییآشنا 
o  چراMonitoring دارد؟ یدینقش کل هاسیکروسرویدر م 
o دیرا با یچه موارد Monitor م؟یکن 
o  م؟یانجام ده دیبا یبروز مشکل چه رفتار در صورت 
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 مدرس این دوره علیرضا ارومند 
 های بانکیپروژه –شرکت داتین )وابسته به فناپ(  Technical Managerاکنون هم  .1
 ASP .NET Core MVCدر حوزه  انهیدر خاورم کروسافتیما دییمورد تا شیسخنران تنها هما .2
 (رانی)برنده جشنواره وب ا مینس کوتاه امیپ یالملل نیب یخبرگزار  یفن ریمد .3
 آموز کیدر ن ASP.NET Core مهندسی نرم افزار و یمدرس دوره ها .4
 (نده یتوسعه شرکت ارتباط فردا )وابسته به بانک آ میبا ت یهمکار  .5
 ایپرمدیکارشناس ارشد و معمار نرم افزار شرکت ها .6
 رپردازیبورس شرکت تدب نیآنال یکارشناس توسعه نرم افزارها .7
 ساختمان و مسکن قاتیدر مرکزتحق یمسکن و شهرساز  ریمعاون وز  ITمشاور  .8
 .مینس یالملل نیب یخبرگزار  یفن میت یوب برا یسینودوره آموزش برنامه یرگزار ب .9
 ایمد پریدر شرکت ها Entity Frameworkدوره آموزش  یبرگزار  .10
 نور امیدر دانشگاه پ یسیبرنامه نو یآموزش یدوره ها یبرگزار  .11
 وب  یسیبرنامه نو شرفتهیو مباحث فوق پمعماری  و مهندسی نرم افزار  متخصص، مدرس و مشاور  .12

 


