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A feladat

Országos hatáskörű államigazgatási szerv portálján a lakosság 
kiemelt fontosságú kiszolgálása.

Elvárás:

– 99.971 %-os éves rendelkezésre állás /a szolgáltatás 
maximális éves állásideje 150 perc/

– web szolgáltatás maximális folyamatos állásideje: 30 perc

Teljesített:

– 99,9991 %-os éves rendelkezésre állás /3 év alatt 13 perc 49 
másodperc/
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Tervezési paraméterek

tárolt adatok mennyisége: 2 GB

napi találatok száma csúcsidőszakban: 70.000.000

95% terhelés esetén max. 20mp oldalelérési idő

maximális biztonság

7x24 órás üzem
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Peak adatok/arányok havonta

534.727 egyedi látogató

144.852.048 találat

97% Windows  |  1,8% Linux  |  0,1%  Macintosh

86,4% IE  |  12,2% Firefox  |  0,7%  Opera
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A megközelítés

– KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

– Keep it simple - nem hiszünk az űrtechnológiákban

– OpenSource + saját fejlesztések

– Egyszerű redundancia

– Outsourceing – felelősség központosítással
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A rendszer (vagy valami ilyesmi...)

– Blokk 1: identikus önálló portál kiszolgálók

– Blokk 2: kiegészítő szolgáltatások cluster

– Blokk 3: biztonsági eszközök

– Blokk 4: védett szerkesztőség
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Internetes portál kialakítása

SLES10
PostgreSQL
Tomcat
Apache
AppArmor

Tűzfal
NAT 4 IP-címreSLES10

PostgreSQL
Tomcat
Apache
AppArmor

Tűzfal
NAT 

PHP
MySQL
CMS
Mentés
Statisztika
Hírlevél
Nagios
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Hardverek

4x4 db processzor mag

4 GB RAM

2 db SATA | RAID 1

2 db hálózati kártya

redundás tápegység
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Technológiák

– Intel x86 szerverek / Cisco hálózati eszközök

– SUSE Linux Enterprise Server 11

– Apache/Tomcat/J2EE

– PostgreSQL

– XEN

– Nagios / Zabbix

– AppArmor

– Anycast routing
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Konklúziók

– Ellenségünk a fejlesztő.

– Nincs olyan, hogy ütemezett leállás.

– Backup vs replikáció.

– Monitoring – monitoring - monitoring.

– Információ – reakció – tájékoztatás.

– Valós elvárások a külső tényezőkkel szemben (ISP, fejlesztő 
stb...)
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