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Til diskusjon: Oppgraderinger i eksamensperioder og 
ekstra overvåkning av databasene 

 

FSAT overtok det for formelle driftsansvaret for FS fra 1. januar 2014 med teknisk 
drift hos USIT.  Våren 2014 ble rutiner for FS-drift vedtatt: 
https://www.fellesstudentsystem.no/fs-drift/rutiner-for-drift-av-fs.pdf 
 
FSAT har behov for å diskutere noen problemstillinger rundt drift mer inngående. 
Avhengig av diskusjonen i Planleggingsgruppa, vil FSAT vurdere om det er behov 
for å endre enkelte punkter i driftsrutinene.  
 

1. Tidspunkt for databaseendringer i eksamensperioder 

I mai 2015 hadde FSAT behov for å installere en databaseendring i 
produksjonsdatabasene, med endringer både i FS, Webservices og Søknadsweb. 
Endringen krevet nedetid. FSAT foreslo oppgradering av FS04PRD onsdag 27. mai 
kl 18-22, i tråd med gjeldende rutiner for FS.  
Flere institusjoner ønsket ikke oppgradering på ukedager i eksamensperioden, selv 
om tidspunktet var etter kl 18.  
 
FSAT og USIT har ikke hatt tradisjon for oppgradering i helger. Bakgrunnen er at 
jobbing i helgene ikke er ønsket av de som skal utføre jobben. Samtidig vil det 
kunne ha konsekvenser for overvåkning av tjenestene etter oppgraderingen med 
oppgraderinger i helgene. Eksempelvis har Microsoft tradisjonelt utført alle sine 
sikkerhetsoppgraderinger på tirsdager («Patch Tuesday»), slik at det alltid er ansatte 
til stede de påfølgende dagene hvis noe skulle feile. 
 
Til diskusjon: 
Er det ønskelig å unngå endringer som krever databaseendringer i 
eksamensperioder?  
Bør endringer i så fall implementeres i helgene, noe som vil kunne medføre økte 
driftsutgifter, eller er det tilstrekkelig etter kl 18 på hverdager?  
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2. «Flushing» av webapplikasjonene 

Hvis webapplikasjoner trenger implementering av rettinger umiddelbart kan det 
være behov for en full omstart av servere. Hvis det finnes brukere innlogget, kalles 
det «flushing» når de kastes ut av applikasjonene uten varsel. Drifterne liker 
forståelig nok ikke flushing, og foretrekker å vente til brukerne er ferdige med sin 
sesjon før de restarter applikasjonene.  
 
Ulempen med å vente til brukerne logger seg ut er at man ikke foretar endringene 
samtidig, og enkelte instanser vil fungere, mens andre ikke fungerer. Det kan skape 
utfordringer for utviklere som tror et problem er fikset, mens det ikke er ordnet for 
alle servere. 
 
Til diskusjon:  
Er det ok å flushe alle webapplikasjonene samtidig slik at feilsituasjonen er identisk, 
uansett hvilken server en bruker ev. måtte logge inn på, eller bør dette gjøres med  
hensyn til antall innloggete brukere? 

  
 

3. Ekstra overvåkning av databasene og webapplikasjonene 

FSAT har nylig inngått ny driftsavtale med USIT. Dette var nødvendig da FSAT 
ikke lenger er en del av USIT.  
 
Driftsavtalen gir oss tilgang til døgnvakt for tjenestene som driftes av USIT. 
Døgnvakt er nyttig, men døgnvakten overvåker tjenestene på et overordnet nivå, 
altså at tjenestene er oppe. Døgnvakten vil ikke nødvendigvis vite om forhold inne i 
for eksempel database ikke fungerer.  
Driftsavtalen gir derfor mulighet til å bestille ekstra overvåkning av driftstjenestene 
mot særskilt vederlag, enten generelt eller for spesifikke 
databaser/webapplikasjoner. Det er nok mest aktuelt ifm. søknadsfrister.  
 
Til diskusjon: 
Er det behov for generell overvåkning av FS-tjenestene i visse dager/perioder? Kan 
vi enes om dager/perioder?  
Bør det tilbys mulighet for institusjonene å bestille overvåkning av sine 
databaser/applikasjoner i visse perioder hvis de betaler for dette? 
 
 
 


