Tantárgyfelvétel: eddig a legsimábban
A Neptunban 2015. január 27-én indult a 2014/2015 tanév 2. félévére szóló előzetes (de végleges
követelményellenőrzéssel futó) tantárgyfelvétel. Hagyományosan ez az alkalom, amely a
legkeményebb igénybevételt jelenti a Neptun rendszer számára. Ezúttal így zajlottak az események…
Első lépésként az Építőmérnöki, Építészmérnöki és Közlekedésmérnöki karon jól teljesítő hallgatók
12:30-tól 17:00-ig vehették fel azon tárgyakat, amelyeket csak az adott karra járók vehetnek fel. (A
tervezett 12:00 órához képesti félórás csúszás oka az volt, hogy délre kaptuk meg a Neptun Hallgatói
Web alkalmazás egy nagyon fontos, pontosan a tantárgyfelvételt érintő javítását a fejlesztőtől.) Az
előrehozott tantárgyfelvétel minimális terhelést jelentett a rendszer számára: egyidejűleg maximum
1442 felhasználót regisztráltunk. Az első percben 170, az első 5 percben 1330, az első órában 5983,
összesen 7937 tárgyfelvétel történt. Az első órában a tárgyfelvételek 75 százaléka, az első két órában
a tárgyfelvételek 89 százaléka történt meg. 12:30-tól 17:00-ig összesen 892 hallgató vett fel
tárgyakat.
Ezen etap legnagyobb terhelést produkáló első 15 percének tárgyfelvételi adatai grafikonban:
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Ezen etap teljes időtartamának tárgyfelvételi adatai grafikonban:

Második lépésként 18:00 órakor indult a normál tantárgyfelvétel. A tantárgyfelvételt megelőző
hetekben végzett számtalan terhelési teszt eredményeire alapozva, és biztosra menve, az induláskor
nagyon alacsonyra (480 fő) vettük a felhasználói limitet, hogy megelőzzük az infrastruktúra
villámcsapásszerű terhelés alatti összeomlását 18:00:01-kor. A terheléselosztónkon regisztrált adatok
szerint induláskor kb. 6600 hallgató próbált bejutni a Neptunba. A sikeresen átvészelt első tömeges
gombnyomást (tantárgyfelvételt) követően 160 fős lépésekben, folyamatosan emeltük a felhasználók
számát. 18:25-re értük el a 4800 felhasználót. Megpróbáltunk továbblépni: 18:30-kor elértük az
5050-es létszámot. De azt már nem viselte el a rendszer: a webszerverek kezdtek túlterhelődni, a
válaszidők növekedni. Ezért maradtunk a 4800-as limitnél. Így végig tökéletesen működött minden
komponens (terheléselosztó, webszerverek, adatbázisszerver és maga a Neptun alkalmazás), a
rendszer válaszideje mindvégig rövid volt. Méréseink szerint 19:05 óra körül kezdett 4800 alá
csökkenni a bejelentkezett felhasználók száma. Ami azt jelenti, hogy a legrosszabb esetben (a
legpechesebb hallgatónak) 65 percet kellett várakozni a bejutásra. Ez lényeges előrelépés az egy
évvel ezelőtti, és különösen a két évvel ezelőtti rohamhoz képest: egy éve 4740 fő volt a maximum
19:14-kor, két éve 3461 fő 19:30-kor. Vagyis az egyidejű maximális felhasználószám maradt kb. a
tavalyi, viszont ezt a számot 50 perccel korábban értük el, mint egy évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy
most lényegesen rövidebb volt a bejutási várakozási idő, amit talán a leginkább szembetűnő a
hallgatóknak. A rendelkezésünkre álló, az elmúlt egy évben tovább erősített infrastruktúránk ennyire
képes, a Neptun jelenlegi verziójával.
Az elmúlt időkben előfordult legmagasabb Neptun felhasználószámok:
Dátum
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

Jelleg
vizsga
tárgy (EO)
tárgy
tárgy (EP)
tárgy
vizsga
tárgy
vizsga

Max. felhasználó
7303
831
12062
1765
1519
2761
6095
4897
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Op. felhasználó
4623
831
4837
1765
1519
2761
6095
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
2700
2700
2012.11.26 18:00
vizsga
2281
2281
2013.01.24 18:00
tárgy
3461
3461
2013.05.06 18:00
vizsga
2672
2672
2013.06.24 18:00
tárgy
3037
3037
2013.12.02 18:00
vizsga
2869
2869
2014.01.30 18:00
tárgy
4740
4740
2014.05.05 18:00
vizsga
2541
2541
2014.06.25 18:00
tárgy
1037
1037
2014.12.01 18:00
vizsga
2561
2561
2015.01.27 18:00
tárgy
5050
4800
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.
A tantárgyfelvételek így alakultak: Az első percben 1021, az első 5 percben 3840, az első órában
69.829, a második órában 19.191 tárgyfelvétel történt. 20 óráig összesen 89.020 tárgyfelvétel volt.
18:00 órától a másnap (immáron) 04:00 órás zárásig pedig összesen 101.568 tárgyat vettek fel a
hallgatók. Ezen etap első órájában a tárgyfelvételek 69 százaléka, első két órájában a tárgyfelvételek
88 százaléka történt meg. 18:00-tól másnap 04:00-ig összesen 13.070 hallgató vett fel tárgyakat.
Ezen etap teljes időtartamának tárgyfelvételi adatai grafikonban:
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Ezen etap első 60 percének tárgyfelvételi adatai grafikonban:

Abban, hogy most ilyen jól sikerült a tantárgyfelvétel, sok minden közrejátszott:
•

Egy év alatt a beruházások következtében tovább erősödött az infrastruktúránk. (Jó volna ezt a
trendet idén is tartani…)

•

Az SDA fejlesztései („Órarend tervező”; a Neptun HWEB alkalmazás optimalizálása az adatbázis
tehermentesítése érdekében).

•

Sokat segítettek (mindkét félnek) az SDA munkatársaival folytatott konzultációk.

•

A decemberi vizsgajelentkezési kudarc óta heteket töltöttünk el utólagos, hibafeltáró terhelési
tesztekkel, aminek következtében több ponton is sikerül optimalizálnunk az adatbázisunkat. A
hangolás, és az SDA fejlesztéseinek eredményeképp az adatbázis szerver terheltsége most csak
kb. 33 %-os volt a roham során, szemben az eddig jellemző 90 %-os kihasználtsággal. (Ezúttal a
virtuális webszerverek alatt szolgáló fizikai szerverek CPU kapacitása merült ki: emiatt nem
tudtuk tovább emelni a felhasználószámot. Máris rajta vagyunk, vizsgáljuk, mit és hogyan lehet
ezen a téren javítani…)
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•

A jelen Neptun verzióval is rengeteg terhelési tesztet végeztünk, hogy finomhangolással a
legtöbbet tudjuk kihozni a rendszerből.

Összegezve a tapasztalatokat kijelenthető, hogy ez a januári előzetes tantárgyfelvétel az eddigi
legsimább ilyen alkalom volt. Technikailag teljesen problémamentes volt a roham. Ugyanakkor, a
jelentős javulás ellenére tény, hogy a hallgatók egy része még mindig hosszas várakozásra kényszerül,
míg be tud lépni a Neptunba. Erre két megoldás lehet:
•

a már sokszor emlegetett tantárgyfelvétel széthúzás (karonként, vagy más szempont alapján),

•

a hardver további erősítése.

(Egy harmadik alternatíva a Neptun felhőbe költöztetése, és rohamok idején plusz erőforrások
igénybevétele lenne. Ez azonban sok szempontból aggályos megoldás.)

A következő hónapokban infrastruktúránk további finomhangolásával, és ha lehetőségünk lesz rá,
fejlesztésével próbáljuk tovább csökkenteni a Neptunba való bejutást megelőző várakozási időt,
megtartva a mostani tantárgyfelvételnél elért stabilitást, rövid válaszidőket.

Bízunk benne, hogy a következő csúcsok idején legalább ilyen jól, vagy ha lehet, még jobban fog
működni a Neptun rendszer, mindenki megelégedésére!

BME KTH Neptun Üzemeltetés

Budapest, 2015. január 27.
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