Vizsgajelentkezés: szokványosan

A Neptunban 2014. május 5-én 18 órakor indult vizsgajelentkezés hiba nélkül, gördülékenyen
zajlott le. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszert (továbbiakban: Neptun) kiszolgáló műegyetemi
hardver és szoftver infrastruktúra (továbbiakban: Infrastruktúra) hozta azt az eredményt, amelyre
jelen kiépítésében képes.
Gyors válaszidőkkel, stabilan működött a Rendszer (vagyis a Neptun alkalmazás, az azt kiszolgáló
adatbázis és web szerverek, a terheléselosztó szerver és a hálózat). Ezúttal 18:12-kor észleltük a
legtöbb egyidejű felhasználót: 2541 főt.
Az utóbbi csúcsoknál előfordult legmagasabb felhasználószámok:
Dátum

Jelleg

Max. felhasználó

Op. felhasználó

2010.11.29 18:00
2010.12.22 06:00
2011.01.10 18:00
2011.01.12 18:00
2011.01.31 16:00
2011.05.02 18:00
2011.06.07 18:00
2011.11.28 18:00
2012.01.16 18:00
2012.01.30 16:00
2012.05.02 18:00
2012.06.20 18:00
2012.11.26 18:00
2013.01.24 18:00
2013.05.06 18:00
2013.06.24 18:00
2013.12.02 18:00
2014.01.30 18:00
2014.05.05 18:00
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tárgy
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vizsga
tárgy
vizsga
tárgy
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7303
831
12062
1765
1519
2761
6095
4897
8120
1703
2603
2700
2281
3461
2672
3037
2869
4740
2541

4623
831
4837
1765
1519
2761
6095
4897
5328
1703
2603
2700
2281
3461
2672
3037
2869
4740
2541

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 beszédes szám: az első percben 627, az első 5 percben 3483, az első 15 percben 16197,
az első órában 23969 vizsgát vettek fel a hallgatók. Átszámolva ez azt jelenti, hogy az első percben
másodpercenként 10, az első 5 percben másodpercenként 12, az első 15 percben másodpercenként
18, az első órában másodpercenként 7 vizsgafelvétel történt átlagosan a rendszerben. A másnap 2:00
órai zárásig összesen 30568 vizsga került felvételre. Vagyis a felvételek 11 százaléka az első 5
percben, 53 százaléka az első 15 percben, 78 százaléka az első órában lezajlott. Mindez grafikonokba
foglalva:

1

2

Ha összevetjük ezt a vizsgajelentkezési rohamot az egy évvel ezelőttivel, megállapítható hogy most
az első negyedórában, az első órában, és üzemzárásig összesen is valamivel kevesebb
vizsgajelentkezés történt, mint tavaly ilyenkor. Mintha kevesebb hallgató próbálkozott volna rögtön
az időszak megnyílásakor bejelentkezni a vizsgáira…

Az elmúlt hetekben számos terhelési tesztet végeztünk a Rendszeren. Ezek azt mutatták, hogy a
Neptun alkalmazás jelen verziója és a rendelkezésünkre álló Infrastruktúra 240 fős induló
felhasználószámot visel el teljes biztonsággal. Ezért 18 óra előtt pár perccel kizártuk a felhasználókat,
újraindítottuk a webszervereinket, és beengedtünk a 240 hallgatót. A 18:00 órai indulást (első nagy
lökést) követően rögtön elkezdtük a felhasználószám emelését: 20-30 másodpercenként, 80-as
lépcsőkben növeltük a limitet, amennyire a Rendszer bírta. Ilyen módon 18:13-ra értük el a maximális
felhasználószámot (2541 főt), és 18:15-re már 4000 volt az összes user limit, ami már bőven több
volt, mint az akkori valós igény. Ez azt jelenti, hogy legrosszabb esetben 13 percet kellett várakozni a
bejutásra.

Ez az eredmény négy fő tényezőnek tudható be:
•

Az elmúlt hónapokban tovább erősítettük az adatbázisszerverünket, amely az utóbbi rohamok
során a szűk keresztmetszetet jelentette az Infrastruktúránkban. Ezzel biztosítottuk, hogy az
egyre komplexebbé váló Neptun alkalmazás mellett is tartani, esetleg növelni tudjuk a maximális
egyidejű felhasználószámot. Vagyis csökkenteni tudjuk a bejutást megelőző várakozási időt.

•

Jól bírta a gyűrődést a januárban üzembeállított, korszerű, gyors lemezes adattárolónk. Ennek
kulcsszerepe van a Rendszer összteljesítménye szempontjából.

•

Nagyon jól működött a Neptun web alkalmazás adminisztrációs felülete, amelynek
segítéségével tudtuk megvalósítani a fent leírt, folyamatos felhasználószám szabályozást.

•

A hallgatók megértő, (a KTH portálján és a Neptun belépő felületén közzétett) tanácsainkat
megfogadó, pozitív hozzáállásán is múlott a siker.

A következő próbatétel a tantárgyfelvétel indulása lesz a Neptunban, június végén. Az jóval 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, 2014. május 5.
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