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Hogyan készüljünk  
Black Fridayra? 
 

A Black Friday akciós napok sok webáruház számára kihívó feladatot 
jelentenek. 
 
A terhelés akár egy vagy több nagyságrenddel is a megszokott feletti 
lehet. 
 
Előfordul, hogy ilyenkor egy-egy webáruháznak belassul vagy akadozik 
a kiszolgálása, ilyenkor az érintett webáruházak jelentős számú 
vásárlástól eshetnek el. 
 
Webáruházak számára sokkal összetettebb a probléma, hiszen 
ilyenkor az ő ügyfélszolgálatuk, logisztikájuk is komoly kihívás elé néz. 
 
A webáruházaknak maguknak szoftveresen alkalmasnak kell lenni a 
megnövekedett terhelés kiszolgálásának. Ha szoftveres korlátokba 
ütközik a kiszolgálás, akkor azon nehéz nyers erőből segíteni. 
 
Mit tehet  

 egy menedzselt hoszting (dedikált szerver) szolgáltató,  

 vagy egy cloud infrastruktúra (IaaS),  

 vagy platform szolgáltató (PaaS)? 
 
Mit tehet az, aki saját szerverrel, szerverparkkal szolgálja ki saját 
webáruházát? 
 
Mit lehet tenni, ha Black Friday alatt DDoS támadás éri a webáruházat 
vagy hoszting szolgáltatóját? 
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Ha a webáruház szoftveresen alkalmas arra, hogy megfelelően 
skálázzuk alatta a kiszolgáló szerverinstrastuktúrát, akkor a Black 
Friday alatti megfelelő kiszolgálás biztosítható. 
 
'Ha alkalmas szoftveresen', ezen van a hangsúly! 
 
Ha ugyanis nem alkalmas, akkor a szerver-erőforrásokat hiába 
növeljük,  

 hiába adunk több RAM-ot, 

 több virtuális processzormagot a szervereknek, 

 hiába növeljük a kiszolgáló szerverek számát, 
mindez nem tud segíteni. 
 

 

Ha alkalmas, akkor  

 egyrészt horizontálisan, 

 másrészt vertikálisan 
tudunk skálázni. 

1 
 
Általában virtuális gépeken történik ma a kiszolgálás, de emellett a 
webáruház PaaS és SaaS szolgáltatásokat is használhat a 
kiszolgáláshoz. Alábbiakban általában úgy beszélünk, mint virtuális 
gépeken történne a kiszolgálás. 
 

                                                           
1 https://stackoverflow.com/questions/11707879/difference-between-scaling-horizontally-and-vertically-for-
databases  

https://stackoverflow.com/questions/11707879/difference-between-scaling-horizontally-and-vertically-for-databases
https://stackoverflow.com/questions/11707879/difference-between-scaling-horizontally-and-vertically-for-databases
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A horizontális skálázás azt jelenti, hogy a kiszolgálók számát növeljük, 
jellemzően  

 több webkiszolgálót, 

 több adatbázis-kiszolgálót, 

 szükség esetén egyéb feladatok kiszolgálóinak számát is növeljük 
(pl. speciális kereső-alkalmazások kiszolgálói, tűzfal, load 
balancer stb.). 

 
Adatbázis-kiszolgáló teljesítmény horizontális növelése jellemzően 
kihívó feladat2, gyakran nincs kézenfekvőbb megoldás, mint az 
adatbázis-ok darabolása és több kiszolgálóra történő szétosztása. 
 
Ha horizontálisan skálázható a rendszer, akkor könnyű RAM, vCPU, 
IOPS téren plusz erőforrásokat biztosítani a webáruház rendszernek.  
 
Horizontális skálázás esetén 

 plusz virtuális gépeket indítunk, 

 esetleg plusz fizikai gépeket (virtuális gép kiszolgálókat), 

 esetleg plusz storage-okat (live migráljuk egyes virtuális gépek 
diszkjeit vagy datastore-okat más fizikai storage-ra). 

 
Horizontálisan természetesen csak akkor tudunk skálázni, ha fizikai 
erőforrások elégségesen rendelkezésre állnak. 
 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy itt legfeljebb lineárisan tudunk 
skálázni. 
 
A vertikális skálázás alatt azt értjük, hogy egyes virtuális gépek 
erőforrásait növeljük, pl. RAM-ot, vCPU-kat adunk hozzá. Sok 
környezetben (pl. az INTEGRITY Kft. Virtuális Datancenter vagy 

                                                           
2 Bizonyos adatbázis-kezelők jól (lineárisan) skálázhatók horizontálisan olvasásra vagy írásra, pl. Cassandra, 
MongoDB, már adatbázis-kezelőknél esetleg a vertikális skálázhatóság marad inkább (MySQL, PostgreSQL), 
hacsak nem adatbázisokat több adatbázis-kezelőbe tudunk szétdarabolni. Megjegyzés: Olvasásra igen jól 
skálázható például a DNS szerverek (DNS nem csak klasszikus Internet DNS szolgáltatáshoz alkalmazható, hanem 
sokféle más feladatra is, az INTEGRITY Kft. akár több mint száz szerveres DNS szolgáltatást is nyújt Anycast DNS 
szerverekre támaszkodva, igaz webáruház-szoftverek nem támaszkodnak sajnos még DNS szerver adatbázis 
backendekre). 
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Standard VPS szolgáltásában is így lehet) üzem közben, azaz a virtuális 
gép leállása, kiszolgálásának megszakadása nélkül tudunk  

 RAM-ot bővíteni  

 vagy vCPU számot növelni virtuális gépeken. 
 
Ne feledkezzünk meg arról, hogy itt is csak legfeljebb lineárisan tudunk 
skálázni. 
 
Jó esetben azonban mind horizontálisan, mind vertikálisan tudjuk 
skálázni kiszolgáló rendszerünket - együtt ez már akár két 
nagyságrendes skálázhatóságot is biztosíthat. 
 
Az INTEGRITY Kft. jelenleg egy virtuális gépnek tud akár 120 fizikai 
processzormagot (240 hyperthread) és gyakorlatilag korlátlan 
mennyiségű RAM-ot adni, dedikáltan. Az INTEGRITY 
rutinkiszolgálásában 60 fizikai processzormagot (120 threadet) képes 
egy virtuális gépnek azonnal biztosítani, ha az előfizető olyan 
rendszerre fizetett elő, ahol ez elérhető. Ha másra fizetett elő, akkor is 
tud azonnal ilyen teljesítményű virtuális gépet biztosítani (de ez nem 
feltétlenül integrált kiszolgáló, hanem egy külön szolgáltatásként 
elérhető clusterből vehető igénybe). 
 
A nagyon nagy virtuális gépek inkább kényszerből válhatnak 
szükségessé, ha lehet horizontális skálázásra kell felkészíteni a 
rendszert. 
 
Az INTEGRITY Kft. is nyújt bizonyos PaaS szolgáltatásokat, pl. 
PostgreSQL szolgáltatást, itt is lehetőség van vertikális és horizontális 
skálázásra, de ez utóbbira csak akkor, ha adatbázisok szétoszthatók 
különböző adatbázis-kiszolgálókra (különböző virtuális gépekre). 
 
 
Nem tartjuk szerencsésnek akkor cselekedni, ha már baj van a 
kiszolgálással, érdemes előre tervezni! 
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Legtöbb esetben, váratlan helyzetben nagy teljesítményű virtuális 
gépek kellhetnek azonnal, melyek az INTEGRITY regulális 
kiszolgálásában 80 vCPU (40 fizikai processzormag) érhetők el jelenleg, 
ez a számot a közeljövőben emeljük 120 vCPU-ra (60 fizikai 
processzormagra).  
 
Mindenesetre az INTEGRITY Kft. tart fizikai szerverekből is 
hidegtartalékot, jelentős számú 4-processzoros, és pár darab 8-
processzor gépet tartunk (ezek 4-8*15 core, 4-8*30 hyperthread 
processzoros gépek) jelenleg készleten.  
 
Nemigen lehet olyan, hogy hardver legyen a hiány, valójában sosem 
ebből van hiány. Ha nyers erő kell a webáruháznak, akkor mi azt 
tudjuk kellő mértékben biztosítani. 
 
INTEGRITY Kft., 2020. november 29.  


