Vizsgajelentkezés: csont nélkül

A Neptunban 2012. május 2-án 18 órakor indult vizsgajelentkezés hiba nélkül, gördülékenyen
zajlott le. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert (továbbiakban: Neptun) kiszolgáló műegyetemi
hardver és szoftver infrastruktúra (továbbiakban: Infrastruktúra), végre úgy működött, ahogy azt
már nagyon sokan, és jó ideje vártuk.
Teljesen zökkenőmentesen, gyors válaszidőkkel, stabilan működött a Rendszer (vagyis a Neptun
alkalmazás, az azt kiszolgáló adatbázis és web szerverek, a terheléselosztó szerver és a hálózat). Az
optimalizált Infrastruktúra minden eleme jól teljesített: nem is voltak túlhajtva az egyes
komponensek. 18:06-kor észleltük a legtöbb egyidejű felhasználót: 2603 főt.
Az utóbbi csúcsoknál 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

2012.01.16 18:00

tárgy

8120

5328

2012.01.30 16:00

tárgy

1703

1703

2012.05.02 18:00

vizsga

2603

2603

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.

Még egy-két impozáns szám: az első percben 4074, az első 5 percben 10529, az első 15 percben
18483, az első órában 23489 vizsgát vettek fel a hallgatók. Átszámolva ez azt jelenti, hogy az első
percben másodpercenként 68, az első 5 percben másodpercenként 35, az első 15 percben
másodpercenként 21, az első órában másodpercenként 7 vizsgafelvétel történt átlagosan a
rendszerben. A másnap 2:00 órai zárásig összesen 31842 vizsga került felvételre. Vagyis a felvételek
33 százaléka az első 5 percben, 58 százaléka az első 15 percben, 74 százaléka az első órában lezajlott.
Mindez grafikonokba foglalva:
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Ez a szép eredmény két fő tényezőnek tudható be:


Az elmúlt hónapokban tovább erősítettük és optimalizáltuk az Infrastruktúrát (hardvert,
alapszoftvert, hálózatot), amelyen a Neptun alkalmazás fut.



Az elmúlt hetekben komoly terhelési teszteket végeztünk a rendszeren, a Neptun fejlesztőjével
karöltve. Ezek során finomítottuk a tesztmódszert, optimalizáltuk az alkalmazást, és belőttük azt
az adminisztrációs felületet, amely lehetővé teszi, hogy folyamatosan változtatni tudjuk a
Neptunba beengedett felhasználók számát. Az éles roham idején ezt alkalmazva, 18:00-kor
viszonylag alacsonyabb (1600 fős) limittel indultunk, és ahogy az Infrastruktúra bírta, percenként
növeltük a limitet. Így 18:06-ra már 3000 fölött volt az összes user limit, ami bőven több volt,
mint a valós igény.

A következő próbatétel a tárgyfelvétel indulása lesz a Neptunban, amelynek pontos időpontja még
nem ismert. Az nagyobb igénybevételt jelent majd az Infrastruktúra számra, de bízunk benne, hogy a
megfelelő előkészületek nyomán, a most bevált módszert használva, minden rendben lesz…

BME KTH Neptun Üzemeltetés
Budapest, 2012. május 2.
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