Regisztráció: rendben

A Neptunban 2012. január 30-án (hétfőn) 16 órakor indult a 2011/2012 tanév 2. félévének
regisztrációs időszaka (hete). Ezúttal a roham teljesen simán, zökkenőmentesen ment le.
Igaz: a regisztráció első perceiben, órájában most viszonylag renyhe forgalmat észleltünk a
Neptunban. Feltehetőleg annak köszönhetően, hogy a január 16-án indult tantárgyfelvételi időszak
alatt a hallgatók túlnyomó többsége felvette a tárgyait. Így most már csak kisebb igazításokat, és a
bejelentkezést végezték el a hallgatók. Ez a mostani terhelés alig jobban mozgatta meg a Neptun
infrastruktúráját, mint egy átlagos szorgalmi időszakbeli napon. A most észlelt maximális egyidejű
felhasználószám 1703 volt, ami kicsit magasabb az 1 évvel ezelőtt mértnél (1519 hallgató).
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

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 további számadat… A regisztráció első 5 percében 946, első 10 percében 1333, első 30
percében 2319, első órájában 2970 tárgyat vettek fel a hallgatók. A másnap 2:00-ás zárásig összesen
7060 tárgy került felvételre. Vagyis a tantárgyfelvételek 13 százaléka 16:05-ig, 19 százaléka 16:10-ig,
33 százaléka 16:30-ig, 42 százaléka 17:00 óráig lezajlott. Mindez grafikonba foglalva:

1

A regisztráció indulása előtti napokban intenzív terhelési teszteket végeztünk az infrastruktúránkon,
hogy kiderítsük: mi okozza a rendszer összeomlását a mostaninál 4-5-ször nagyobb felhasználószám
mellett. Ebben nagy segítségünkre voltak a Neptun-t fejlesztő cég munkatársai. Néhány problémát
találtunk is, amelyek megoldásán jelenleg is dolgozunk. Ezzel szeretnénk elérni, hogy a májusi
csúcsok során teljesen biztosan működjön a rendszer.
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