Tantárgyfelvétel: problémákkal

A Neptunban 2012. június 20-án indult a 2012/13/1 félévre szóló tantárgyfelvétel. Ezúttal két etapban.
Az Építőmérnöki és az Építészmérnöki karon a jól teljesítő hallgatók 12:00-tól 17:00-ig vehették fel azon
tárgyakat, amelyeket csak az adott karra járók vehetnek fel. Ez minimális terhelést jelentett a rendszer
számára: egyidejűleg maximum 1195 felhasználót regisztráltunk. Az első percben 240, az első 5 percben
966, az első órában 2770, összesen 3355 tárgyfelvétel történt. 12:00-tól 17:00-ig összesen 454 hallgató vett
fel tárgyakat. Mindez grafikonba foglalva:

Ezen etap legnagyobb terhelést produkáló első 15 percének tárgyfelvételi adatai grafikonban:
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Egy óra szünet után 18:00-kor indult a normál tantárgyfelvétel. Sajnos komoly problémákkal. Az indulásra
beengedett 2400 hallgató első egyidejű gombnyomására (tárgyfelvételére) összeomlott az
adatbázisszerver tandemünk egyik eleme. Az egész másodpercek alatt történt, úgyhogy esélyünk sem volt a
beavatkozásra. Következményként a webszerverek is megálltak. Mivel a másik adatbázisszerver
működőképes maradt, a felhasználók tűzfalon való kizárása után csak a webszervereket indítottuk újra, majd
visszaengedtük a hallgatókat, de csak jóval kevesebbet: 800-at. Közben újraindult az első
adatbázisszerverünk is. Így 18:17-től már lehetett dolgozni a Neptunban, de meglehetősen keveseknek.
Ahogy az infrastruktúra bírta, óvatosan emeltük a felhasználói limitet. Így 19:12-re elértük az eredeti 2400
felhasználót. A legtöbb egyidejű felhasználót 19:30-kor észleltük: 2863 főt. Följebb nem nagyon tudtunk
menni, mert ahogy tapasztaltuk, kissé bizonytalanul, nem túl gyors válaszidőkkel futott a rendszer. Ennek
oka az lehetett, hogy a 18 órai összeomlást követően, időnyerés céljából nem indítottuk újra az
infrastruktúra minden elemét. Nem biztos, hogy ez jó döntés volt… Emiatt viszont elég hosszan kellett a
hallgatóknak várakozniuk a Neptunba való bejutásra.
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

2012.06.20 18:00

tárgy

2863

2863

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 számadat. Az említett nehézségek mellett is az első órában 29437, a második órában 30564, a
harmadik órában 10839 tárgyfelvétel történt. 18:00-tól a másnap 2:00 órai zárásig összesen 81320 tárgy
került felvételre. Egy perc alatt felvett legtöbb tárgy: 1396 darab, 18:18 és 18:19 között. 18:00-tól a másnap
2:00 órai zárásig összesen 9831 hallgató vett fel tárgyakat. Mindez grafikonba foglalva:
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Ezen etap első 60 percének tárgyfelvételei adatai grafikonban:
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Az utóbbi ábrán látható a 18:00 órai indulást azonnal követő összeomlás, majd 18:17 körül az újraindulás. A
rendszer bizonytalanságára utal, hogy a görbe hullámzik, ahelyett hogy folyamatosan csillapodna, mint a
12:00 és 12:15 közötti időszakban (ld. fentebb).

A váratlan sokkból eszmélve, másnap, harmadnap próbáltuk kideríteni a kudarc okát. Hogyan lehetséges,
hogy a megelőző hetekben a Neptun fejlesztőjével szoros együttműködésben végzett számtalan terhelési
teszt, az infrastruktúra finomhangolása, a Neptun alkalmazás optimalizálása ellenére is összeomlott a
rendszer. Éspedig úgy, hogy a 18:00-kor alkalmazott felhasználói limit (2400 fő) töredéke volt annak, amit a
terhelési tesztek során elviselt az infrastruktúránk. Az utóbbi ellentmondásból arra jutottunk, hogy a másfél
éve alakítgatott terhelési metódusunk még mindig nem modellezi megfelelően a valóságot. Az éles roham
során olyan folyamatok is zajlanak, amelyeket a tesztünk nem tartalmaz. A teljesség igénye nélkül:


A tesztben nincs a tárgyakra előkövetelmény ellenőrzés, ami igen erőforrás igényes folyamat. A
valóságban, különösen a most alkalmazott végleges előkövetelmény ellenőrzés (kemény szűrés) esetén
ez komoly terhelést jelent az adatbázisszervernek.



A tesztben nem kattintgatjuk az órarendet, amelyet a hallgató nyilván megtesz a valóságban, hogy
folyamatosan ellenőrizze a beosztását, az ütközéseket. Ez szintén komolyan igénybe veszi az adatbázist.



A tesztadatok köre (100 tantárgy, 20 kurzus) korlátozott, amit az adatbázisszerver jól tud pufferelni;
szemben a valósággal, ahol több ezer tárgyat, tízezer kurzust kell olvasni és írni párhuzamosan. Ilyen
adattömeg értelemszerűen már nem pufferelhető.



A terhelési tesztekhez 10 ezer hallgatót állítottunk elő mesterségesen. De a minta hallgatónak nem a
teljes „előéletét”, csak a legszükségesebb adatait sokszoroztuk. Ilyen módon a teszt nyilván jóval kisebb
terhelést jelent az adatbázisnak, mint egy valóságos roham.

Amennyiben lesz időnk, energiánk, a Neptun fejlesztőjével együttműködve megkíséreljük a tesztmódszer
finomítását. De nem biztos, hogy a ráfordítás megtérül. Ugyanis elég jól látszik, hogy mik a rendelkezésünkre
álló igen erős hardvernek a korlátai. Ezért nem marad más megoldás, mint rendkívül alacsony
felhasználószámmal indítani a rohamot, hogy az első ütést feltétlenül kibírja a rendszer. Azután pedig pár
perc leforgása alatt addig emelgetni a limitet, amit még biztonsággal elbír kezelni az infrastruktúra. Ez a
módszer működik, csak azzal jár, hogy a hallgatóknak várakozniuk kell a bejutásra (a Neptun alkalmazás
beléptető ciklusával). A várakozási idő (az adott hardver erőforrást feltételezve) csak a felhasználók
számának csökkentésével, azaz a tárgyfelvétel bizonyos szempont szerinti széthúzásával csökkenthető.
Erről – a további bosszúságok elkerülése érdekében – a következő nagy rohamig egyetemi szintű döntést
kellene hozni.
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