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Tárgy: Watereum - HCEX kereskedési platform tesztelési folyamat értékelése és 

lezárása 
 

A 2022 év január hónapban lefolytatott, a Watereum rendszeren belüli HCEX kereskedési 

platform tesztelési folyamatával kapcsolatban az alábbiakról értesítem és tájékoztatom. 

 

A teljes vizsgált tesztelési folyamat időszaka: 2022. január 6.- 2022. február 5. 

A monitorozott tesztelési folyamat időszaka: 2022. január 6. 8.00 óra -2022. január 28. 16 óra 

A tesztelési folyamat során detektált események (monitorozás alapján): 

 

 

 

 

 

 

 
Biztonsági rendszerre vonatkozó detektált események (monitorozás és emberi megfigyelés 

alapján) 

Esemény leírása Detektálás 

Biztonsági riasztások száma (külső forrásból) 4 db 

Sikeres betörési vagy egyéb biztonsági esemény (külső forrásból) 0 db 

Biztonsági riasztások száma (belső forrásból) (kollégánk a riasztó 

kikapcsolása nélkül ment be a szerverekhez) 

1 db 

DDOS támadások száma 

- ebből tűzfalon megfogva 

1 db 

1 db 

Vírusvédelmi riasztás 0 db 

Túlterheléses egyéb támadások száma 0 db 

HTML alapú jogosulatlan próbálkozások száma 0 db 
 

Felhasználói böngészőből továbbított belépési kísérletek száma 
- ebből tűzfalon megfogva 

5 db 
5 db 

 

A rendszer terhelési adatai (monitorozás alapján) 

Esemény leírása Detektálás 

CPU terhelés (átlagos) 0.1% 

CPU terhelés (csúcs) 0.25% 

SSD terhelés maximális 1.2% 

Hálózati forgalom terhelés (LAN) (érdemben nem volt mérhető) 0% 

Hálózati forgalom terhelés (WAN) 12% 

Szoftver adatforgalmi terhelés 0.0014% 

Szoftver kapacitás kiterhelése (maximális) 0.0032% 

Blokklánc hitelesítési idő (maximális) <1s 

Blokklánc könyvelési idő (tranzakciós idő) <3s 

Esemény leírása Detektálás 

teljes rendszerre vonatkozó leállás 0 db 

Rendszer bármely önálló (legalább 1) moduljára vonatkozó leállás 0 db 

Műszaki meghibásodás (HW) 0 db 

Műszaki karbantartás (leállás néküli) (1 db ventilátor csere, 1 db 

RAM csere CRC hiba miatt) 

2 db 

Riasztási esemény HW eszközzel kapcsolatban 0 db 

Tesztelési célú újraindítás (mindegyik sikeres) 10 db 
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HCEX platformra vonatkozó detektált események (monitorozás és emberi megfigyelés alapján) 

Esemény leírása Detektálás 

Szoftveres leállás 0 db 

Szoftveres beavatkozási események 0 db 

Tesztelők által kért beavatkozások száma 6 db 

Hibás tranzakciók száma (blokklánc sérülés) 0 db 

Kezelői hiba a tesztelés során 1 db 

Felhasználói kezelési hibák száma 16 db 

Elveszett kripto eszközök a tesztelés során (null pointerre küldés) 0 db 

Érdemi felhasználói kifogás (nem fejlesztési javaslat) tesztelőktől 0 db 

Fejlesztési egyéb észrevételek (az előzetes átnézés alapján a 

rendszer működőképességével kapcsolatos kifogás nem érkezett) 

Feldolgozás 

alatt 

 
A fenti tájékoztatásom a tesztelési folyamat beérkezett adatai alapján készültek. A folyamat 

során olyan esemény, amely a platformmal kapcsolatos további események elhalasztását 

indokolnák (biztonsági audit, éles üzem, stb) nem történt. 

 

A rendszer terhelési adatai alapján a HW és SW eszközök, módosítás nélkül várhatóan 

nagyobb mint 100.000 db kliens egyidejű kiszolgálására alkalmas (ennél pontosabb 

számítást nem tudunk végezni.) A szoftveres rendszer (blokklánc) egyidejűleg 5-6 edb 

tranzakciót tud elvégezni bővítés  nélkül (1s időtartamon belül). A lehetséges teljes terhelés 

bővítés nélkül 10-10.1 mrd darab tranzakció/óra ami az ismert várható forgalmi adatok 

alapján messze elégséges. 

 

Az itt értékelt adatokat alátámasztották a tesztelőktől visszaérkezett nagyszámú 

visszajelzések is. A visszajelzésekben olyan érdemi kifogás (amely nem fejlesztési cél vagy 

kezelési hiba miatt keletkeztek) nem érkezett. Olyan visszajelzés amely nem teljesült 

tranzakcióra vonatkozott 2 db érkezett, kivizsgálás alapján mindkettő felhasználói hiba volt. 

A rendszer biztonsági szabályai megfelelőek voltak, sőt a tesztelés során lazítani kellett rajta 

(kikapcsoltunk egyes szabályokat) mert      a tesztelők munkáját nehezítették volna. 

 

A tesztelők aktívan, hasznosan és érdemben vettek részt a munkában. Nagyszámú 

(teszteléshez  elégséges) tranzakciót generáltak, így a tesztelés eredményes volt. Ismétlésére 

okot nem látunk. 

A fentiek alapján a HCEX teszt rendszer minden eleme megfelelt a műszaki és szoftveres 

követelményeknek, olyan esemény amely működési zavart jelentene a későbbiekben nem 

fordult  elő. 

 

Jelen tájékoztatásommal a HCEX rendszer tesztelését részünkről eredményesnek és 

sikeresnek  minősítjük és kijelentjük, hogy álláspontunk szerint a rendszer alkalmas a 

fejlesztési célok megvalósítására. 

 

Egyéb tájékoztatás: A HCEX tesztelési rendszer üzemeltetését fenntartjuk és biztosítjuk a 

korábban  megkötött üzemeltetési szerződés keretein belül, így a tesztelőknek továbbra is van 

lehetőségük a rendszer megtekintésére és további tesztelésére. A tesztelési célú rendszer 

működését a későbbiekben az éles rendszer működésével párhuzamosan is fenntartjuk majd, 
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így az új becsatlakozó partnerek ezen a rendszer pénzügyi és egyéb kockázat nélkül 

(tanulási, oktatási célból) tanulhatják meg annak használatát. 

 

A tesztelési folyamat során keletkezett észrevételek és teljeskörű információk feldolgozása és  

előkészítése a biztonsági audit számára folyamatban van. 

 


