Vizsgajelentkezés: zökkenővel

A Neptunban 2011. november 28-án 18 órakor indult vizsgajelentkezés (a júniusi tárgyfelvételhez
hasonlóan) sajnos zökkenővel zajlott le.
A hallgatói kéréseket fogadó terheléselosztó, és a hallgatói webszerverek minden eddiginél jobban
teljesítettek. Ennek következtében viszont példa nélküli terhelés érte az adatbázisszerverünket. Most
elegendő volt a nyáron felbővített memória, a tárgyfelvételkor megemelt rendszerlimitek. Viszont
adódott további két rendszerparaméter, amelyek miatt összeroggyant az adatbázisszerver. Ezeket
megemelve, majd az adatbázisszervert és a Neptun webes alkalmazást újraindítva (ezen folyamatok
lassúsága miatt 19:13 óra körül) helyreállt a rend: immáron a teljes infrastruktúra hibátlanul
működött, folytatódhatott a vizsgajelentkezés. Az okozott kellemetlenségért ismételten kérjük a
tisztelt felhasználók elnézését!
Mentségünkre annyit tudunk felhozni, hogy ezt a mostani induláskor lökésszerűen jelentkezett
terhelést a feldolgozási lánc végét képező adatbázisszerveren (a rendelkezésünkre álló eszközökkel,
minden ráfordított munka ellenére) sem tudjuk szimulálni. Csak az éles roham során derülhetett ki
az újabb szűk keresztmetszet, amelynek korrigálása bő egy órába tellett.
A két nekifutás során előfordult legmagasabb felhasználószámok:
Dátum

Jelleg

Max. felhasználó

Op. felhasználó

2010.11.29 18:00

vizsga

7303

4623

2010.12.22 06:00

tárgy (EO)

831

831

2011.01.10 18:00

tárgy

12062

4837

2011.01.12 18:00

tárgy (EP)

1765

1765

2011.01.31 16:00

tárgy

1519

1519

2011.05.02 18:00

vizsga

2761

2761

2011.06.07 18:00

tárgy

6095

6095

2011.11.28 18:00

vizsga

4897

4897

Kis magyarázat… A „Max. felhasználó” oszlop az adott időszakban észlelt legtöbb egyidejű
felhasználó száma. Az „Op. felhasználó” oszlop az adott időszakban észlelt legtöbb egyidejű
felhasználó száma, éspedig a Rendszer még működőképes, használható állapotában.

Néhány részlet… Az első körben 18:02-kor láttuk a legmagasabb egyidejű felhasználószámot: 4897
főt. A második körben 19:22-kor regisztráltuk a legtöbb egyidejű user-t: 3913 főt. 18:00 és 18:03
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között 7496 vizsgát, 19:13 és 19:23 között 14366 vizsgát, 20:00 óráig összesen 30934 vizsgát vettek
fel a hallgatók. A másnap 2:00 órai üzemzárásig összesen 39235 vizsgajelentkezés történt.
Mindez grafikonba foglalva:

Bízunk benne, hogy a 2012 januárjában esedékes regisztrációkor már tényleg és valóban minden hiba
nélkül, a felhasználók megelégedésére fog működni a teljes rendszer. Addig minden rajtunk múlót
megteszünk ennek érdekében (például az operációs rendszer és az adatbázis paramétereinek
optimalizálásával).
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