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Nagy forgalmú webes portál 
infrastruktúra kialakítása 
(közszféra)

• Megoldandó feladatok, nehézségek
– Igen nagy számú felhasználó kiszolgálása

– Tetszőleges számú kiszolgáló hibája esetén is üzemelő portál

– Korlátlan jövőbeni bővíthetőség lehetősége 

– Nincsen közös tárterület, közösen használt adatbázis

– Hagyományos HA komponensek nem használhatóak
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Nagy forgalmú webes portál 
infrastruktúra kialakítása
• Kialakított környezet

– Minden komponens SLES kiszolgálókon fut

– Központi tartalomkezelő rendszer, ami minden frontend 
kiszolgálóval tartja a kapcsolatot

– Minden frontend kiszolgáló önmagában is működőképes diszkrét 
rendszer

– 2014-ben 99.999% rendelkezésre állás

– Nyílt forrású Nagios monitorozó rendszer használata
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Nagy forgalmú webes portál 
infrastruktúra kialakítása
• Felhasznált megoldások

– SUSE Linux Enterprise Server

● Apache2

● PostgreSQL

● Nagios

‒ Egyedi fejlesztésű tartalomkezelő rendszer 
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Magas rendelkezésre állású webes 
infrastruktúra migrálása (közszféra)
• Megoldandó feladatok, nehézségek

– Webes infrastruktúra migrációja Windows-ról Linuxra

– Minden komponens legyen magas rendelkezésre állású, egyik 
komponensnek sem állhat minden példánya egyszerre

– Csak gördülő update lehetősége (cluster stack is)

– Extrém forgalom kiszolgálása, 750k látogató/nap

– Telephelyek közötti adatbázis replikáció szükséges

– Változatos komponensek használata

● PostgreSQL, MySQL adatbázis kezelők

● Tomcat, Jboss

● Apache, PHP

– Kiszolgálók központi menedzselése
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Magas rendelkezésre állású webes 
infrastruktúra migrálása 
• Kialakított környezet

– Minden komponens SLES kiszolgálókon fut

– Magas rendelkezésre állású szoftveres terheléselosztó 
használata minden duplikált szolgáltatáshoz

– A kialakított környezet tetszőleges időben frissíthető 

– 2014-ben 100% rendelkezésre állás

– Nyílt forrású Icinga monitorozó rendszer használata

• Felhasznált megoldások
– SUSE Linux Enterprise Server

– SUSE Manager: SLES kiszolgálók központi menedzsmentje

– SUSE Linux HA Extension
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Nagy számú Linux kiszolgáló 
központi menedzsmentje 
(energetika)

• Megoldandó feladatok, nehézségek
– Változatos patch/SP szinten lévő, frissítetlen SLES kiszolgálók

– Eltérő konfiguráció az egyes kiszolgálók között

– Több mint 200db SLES kiszolgáló

– Cél: egységes csomag, patch, konfigurációs szinten lévő SLES 
kiszolgálók központi, webes kezelése
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Nagy számú Linux kiszolgáló 
központi menedzsmentje 
(energetika)

• Kialakított környezet
‒ SUSE Manager bevezetése

‒ Kiszolgálók automatizált regisztrációja a SUSE Managerbe

‒ Központi hardver, szoftver leltár a kiszolgálókról

‒ Egységes csomag, patch szint a kiszolgálókon

‒ Adminisztrátorok számára  egyszerűbb üzemeltethetőség

• Felhasznált megoldások
– SUSE Manager
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