
Intelligens rendszerfelügyelet (VIMIA370) VIZSGA 2010. 05. 31. 

 

1 
 

1.  Diagnosztika / 10 

A mellékelt ábrán egy egyszerű dinamikus webszolgáltatást megvalósító főbb komponensek és azok 
kapcsolatai láthatóak. A rendszer az Internethez egy bérelt vonali szolgáltatáson keresztül 
kapcsolódik. A rendszer tartalmaz egy DNS kiszolgálót (shire.mit.bme.hu), mely többek között a 
webszolgáltatás elérési pontjának névfeloldásáért is felel a kliensek felé. A szolgáltatáselérési pont egy 
egyszerű HTTP proxy, mely round-robin terhelésmegosztást valósít meg két Tomcat alkalmazás-
kiszolgáló között. A terhelésmegosztás mellett a proxy egyben hibatűrő működést is biztosít; egy 
alkalmazás-kiszolgáló kiesésesének érzékelése esetén a nem teljesített kérés(eke)t megismétli a 
másik kiszolgáló irányába. Ő maga HTTP szintű hibát csak akkor generál, ha egyik kiszolgáló sem 
válaszol a kérésekre. Minden említett kiszolgáló virtuális gépként került megvalósításra, két 
gazdakiszolgáló között szétosztva. A helyi hálózat hibáit a feladat megoldása során elhanyagolhatja. 
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a) Készítsen hibafát a következő eseményhez: a kliensek böngészőjében lelassul a web-szolgáltatás 
oldalainak megjelenítése, bár a szolgáltatás terhelése nem változott. (3 pont) 

b) Készítsen hibafát a következő eseményhez: a kliensek böngészőjében „nem megy az oldal” 
(feltételezheti, hogy a névfeloldással nincs probléma). (4 pont) 

c) Jelenleg a két Tomcat kiszolgáló ugyanazon a gazdagépen található. Növekszik-e a szolgáltatás 
megbízhatósága, ha az egyik Tomcat kiszolgálót átmozgatjuk egy új, más gépet nem futtató 
gazdagépre? Válaszát indokolja formálisan is; egyszerűsítésképpen valamely komponens „a 
misszióidő alatti elromlását” modellezheti egyszerű valószínűségi eseményként mely valamely – 
ismeretlen – valószínűséggel következik be. (Tehát sem a misszióidőnek, sem pedig a szokásos 
valószínűségi sűrűségeloszlás-függvénynek nem kell megjelennie.) (3 pont) 

Megoldásaiban ügyeljen az áttekinthetőségre, a szakmai pontosságra és arra, hogy a kísérő szöveg 
megfelelő részletességű és mélységű legyen! 
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Megoldás 

Az 1. ábra az a) feladat egy meglehetősen részletes megoldása. Figyeljük meg a különböző alkalmazott 
szintaktikai elemeket. 

- Téglalap: „köztes esemény”. Két logikai kaput nem kötünk közvetlenül össze; egy kapu kimenetén az 
adódó kompozit eseményt illik szerepeltetni (a hibafa szerkesztő eszközök két kapu közvetlen 
összekötését nem is nagyon engedik meg). Egyébiránt mivel a hibafákat „top-down” építjük, a köztes 
események természetesen adódnak. 

- Kör: alapesemény (basic event). Erről előadáson volt szó. 

- Logikai kapuk: ezek a szokásosak; a 2010. I. vizsgán az OR és AND mellett szükség volt XOR-ra is, de ez 
kifejezhető AND, OR és negálás (akár események jelentése szintjén) segítségével is, mint arra sokan 
helyesen rá is jöttek. 
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1. ábra Egy megoldás az a) feladatrészre 



Intelligens rendszerfelügyelet (VIMIA370) VIZSGA 2010. 05. 31. 

 

3 
 

Az ábrán látható még „gyémánt” alakú levél elem is; ezzel a „tovább ki nem bontott” eseményeket 
(undeveloped event) szokás kifejezni. Létezik még egy harmadik levél-típus is, a „házikó” alakú (⌂), 
ezzel a rendszer szemszögéből nézve külső eseményeket fejezzük ki szokásosan. 

A 2010 I. vizsgán szintaktikai hibákért egy-két eset kivételével nem vontunk le pontot; ilyenek 
például a köztes események elhagyása, ki nem bontott esemény helyett alapesemény szerepeltetése, 
stb. (Persze ha logikai kapuk egyáltalán nem szerepelnek a megoldásként beadott ábrán, az már más 
kérdés…) 

A következő típushibákkal találkoztunk. 

1. Az XOR kapu helyett egyszerű OR szerepeltetése – ha a Denethor és az Elrond egyszerre esik ki, 
akkor a szolgáltatás nem lelassulni fog, hanem kiesni. 

2. Túlságosan is ötletszerű hibák és azok közötti összefüggések. A megoldásban elvárt ábrának a 
rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem kellett ennyire részletesnek lennie (más kérdés, hogy a 
kibontatlan események mentén ezt a hibafát is lehetne még tovább bontani, illetve itt-ott egy-két 
elhanyagolt eseményosztály azért fellelhető). Viszont az is látszik, hogy a hibafa top-down 
megközelítésű felvétele során törekedni kell arra, hogy szintenként az összes reálisan szóba jövő 
lehetőséget lefedjük. 

3. A 2. pontban írtak folytatásának tekinthető az, hogy az események megnevezésének szükségesen és 
elégségesen precíznek kell(ene) lennie. Pl. az, hogy „Faramir hiba” ebben az esetben azért nem jó, 
mert a Faramirnak létezik olyan hibamódja, ahol egyáltalán nem nyújt szolgáltatást. Fordított 
irányban: felesleges elkezdeni a különböző „félrekonfigurációs” hibaokokat felsorolni, hiszen a lista 
semmiképp sem lesz teljes, és így (a hibafa implicit „zárt világ” logikája miatt) kimaradnak olyan 
események, melyeknek szerepelniük kellene. Ilyenkor az a helyes megközelítés, hogy egy tovább ki 
nem bontott (vagy akár alap-) eseményt veszünk fel, mely nem a hibaokot, hanem a lokális hibahatást 
ragadja meg – pl. „helytelen konfiguráció okozta szolgáltatáskiesés”. 

b) feladat 

Ugyanazok vonatkoznak rá, mint az a) feladatra. 

c) feladat 

Tegyük fel, hogy a Tomcat virtuális gépek kieséséhez vezető belső hibák valószínűsége 𝑃𝑡 ; tegyük fel 
továbbá, hogy a virtualizációs hosztok azonosak, kiesésük valószínűsége pedig: 𝑃𝑣 . Látható, hogy a 
Faramirt már nem érinti az átalakítás és egyik más komponens sincs a Tomcat-ekkel és az őket futtató 
hoszt(okk)al közvetlen kapcsolatban. Ennek megfelelően (és tudva, hogy a külvilág felé vállalt 
szolgáltatás mindenképpen megszűnik, ha a terheléselosztott rétegben kiesik a szolgáltatás) elég, ha 
csak a terheléselosztott réteg szolgáltatásával foglalkozunk. Próbáljuk meg a megbízhatóságot („annak 
a valószínűsége, hogy nem romlik el a misszióidő alatt”) felírni erre a szolgáltatásra mindkét esetben! 

Az első esetben a szolgáltatás akkor működik, ha sem a hoszt nem esik ki, sem pedig egyszerre a két 
Tomcat: 

𝑃1 =  1 − 𝑃𝑣 (1 − 𝑃𝑡
2) 

A második esetben a szolgáltatás akkor működik, ha nem esik ki mind a két gép + Tomcat páros; egy 
páros pedig akkor nem esik ki, ha sem a Tomcat, sem a hoszt nem esik ki: 

𝑃2 = 1 − (1 − (1 − 𝑃𝑣)(1 − 𝑃𝑡))2 

Rendezzük át a második kifejezést! 

𝑃2 = 1 − 1 + 2 1 − 𝑃𝑣  1 − 𝑃𝑡 −  1 − 𝑃𝑣 
2 1 − 𝑃𝑡 

2 

Sejtésünk szerint képezzünk egy egyenlőtlenséget: 
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𝑃1 < 𝑃2 

 1 − 𝑃𝑣 (1 − 𝑃𝑡
2) < 2 1 − 𝑃𝑣  1 − 𝑃𝑡 −  1 − 𝑃𝑣 

2 1 − 𝑃𝑡 
2 

(1 − 𝑃𝑡
2) < 2 1 − 𝑃𝑡 −  1 − 𝑃𝑣  1 − 𝑃𝑡 

2 

1 − 𝑃𝑡
2 < 2 − 2𝑃𝑡 −  1 − 𝑃𝑣 (1 − 2𝑃𝑡 + 𝑃𝑡

2) 

−𝑃𝑡
2 < 1 − 2𝑃𝑡 − 1 + 2𝑃𝑡 − 𝑃𝑡

2 + 𝑃v − 2PvPt + Pv Pt
2 

0 < 𝑃v − 2PvPt + PvPt
2 

0 < 1 − 2Pt + Pt
2 =  1 − Pt 

2 

Tehát feltételezve, hogy a valószínűségek nulla és egy közé esnek, valóban nő a megbízhatóság. 

A 2010 I. vizsga javításánál elfogadtunk olyan megoldást is (1 pontot levonva), ami a Tomcat réteget 
nem vette figyelembe. Furcsamód rengeteg olyan próbálkozás volt valószínűségek számítására, ahol 
két valószínűség úgy lett összeadva, hogy azok értéke nagyobb lehetett, mint 0.5… (Azaz lehetőleg 
csak úgy ne adjunk össze két, eltérő valószínűségi változókhoz tartozó kimenet valószínűségét 
megadó változót, mert a végeredmény nagyobb lehet mint 1, ami rossz ómen a megoldás 
helyességével kapcsolatban.) 
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2.  Modellezés / 10 

a) Microsoft SharePoint platformra fejlesztünk alkalmazásokat, és a fejlesztői és teszt rendszerekhez 
használt infrastruktúrák modellezéséhez kell egy metamodellt készítenünk. A SharePoint flexibilis 
telepítési opciókat ajánl. A telepítés alapeleme a farm. Egy farm működéséhez legalább egy web 
frontend szolgáltatás kell, és opcionálisan lehet kereső szolgáltatást is telepíteni. A web frontend és 
keresés telepíthető ugyanarra a számítógépre, ezekből a szerepekből külön-külön legfeljebb 32 lehet a 
farmban. A modellben tárolni szeretnénk, hogy melyik szolgáltatás melyik számítógépre van telepítve, 
azon milyen operációs rendszer van (annak mi a verziója), valamint, hogy a számítógépben hány 
processzor és mennyi memória van. A farm működéséhez ezen kívül szükség van az adatokat tároló 
adatbázisokra. Pontosan egy darab konfigurációs adatbázis kell, és tetszőleges sok tartalom adatbázist 
adhatunk meg. Az adatbázisokról tudni akarjuk a méretüket. Az adatbázisokat SQL Server 2005 és 
2008-on tárolhatjuk, az adatbázis szerverről az alapértelmezett adatbázis elérési útvonalat jegyezzük 
fel. A metamodellben figyeljünk a multiplicitások jelölésére! (6 pont) 

b) Készítsünk egy példány modellt a fenti metamodellhez. Egy közepes méretű tesztrendszerünk van. 
A farm két frontend szerverből áll, az egyikre telepítve van a kereső szolgáltatás is. Ezen kívül van egy 
SQL 2008 adatbázis szerverünk, melyen a 100 MB-os konfigurációs adatbázison kívül egy 500 MB-os 
és egy 3 GB-os tartalom adatbázis van. Az adatbázis szerver egy négyprocesszoros, 32 GB-os, a két 
frontend pedig egy-egy kétprocesszoros, 8 GB memóriával rendelkező gép. (3 pont) 

c) Módosítsuk az a) feladatban elkészített metamodellt úgy, hogy jelölni tudjuk, hogy ha a 
szolgáltatásokat virtuális gépekre telepítjük. Rajzolja le külön a metamodell megváltozott részét! (1 
pont) 

  



Intelligens rendszerfelügyelet (VIMIA370) VIZSGA 2010. 05. 31. 

 

6 
 

Megoldás 

a) Egy lehetséges megoldás például: 

Farm

SearchService FrontendService

name: String

version: String

OS

cpuNum: Integer

memory: Integer

Computer

ConfigDB ContentDB

size: Integer

<<abstract>>

Database

dbPath: String

<<abstract>>

SQLServer

SQLServer2005

SQLServer2008

1

0..32
1..32

1 1
1 0..*

1

1

1

installed

1

0..*

deployed

1

0..*

deployed

1 0..*
deployed

1

0..*

 

Persze sok mindent lehet kicsit másképp modellezni: 

 Az operációs rendszer lehet a számítógép attribútuma. 

 A különböző adatbázis típusok nem külön osztályok lesznek, hanem a farmból két különböző 
elnevezett asszociáció indul. 

 A különböző szolgáltatásoknak is lehet egy absztrakt ősosztályt készíteni. 

 Az SQL szerver típusát lehet egy megfelelő enumeráció típusú attribútummal megadni. 

 A farm és a szolgáltatások között mehet sima asszociáció is, bár a kompozíció talán szerencsésebb. 

 … 
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b) Itt a lényeg, hogy az a)-ban megadott metamodell típushelyes példánya legyen a megadott modell. 

testFarm : Farm

fe1 : 

FrontendService

fe2 : 

FrontendService

ss1 : 

SearchService

name =

version = 

os1 : OS

name =

version = 

os2 : OS

cpuNum = 2

memory = 8

c1 : Computer

cpuNum = 2

memory = 8

c2 : Computer

size = 100

configDB1 : 

ConfigDB

size = 500

content1 : 

ContentDB

size = 3072

content2 : 

ContentDB

db : 

SQLServer2008

name =

version = 

os3 : OS

cpuNum = 4

memory = 32

c3 : Computer

 

 

c) Itt is sokféle lehetőség van: 

 isVirtual attribútum felvétele a Computer osztályba 

 VirtualMachine osztály bevezetése, ami bekerül az OS és a Computer közé 

 … 

 


