Tantárgyfelvétel: nyögvenyelősen

A Neptunban 2013. június 24-én indult a 2013/14/1 félévre szóló tantárgyfelvétel. Ezúttal is két etapban.
Az Építőmérnöki, az Építészmérnöki és a Közlekedésmérnöki 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 1479 felhasználót regisztráltunk. Az első percben 371,
az első 5 percben 1610, az első órában 3017, összesen 3552 tárgyfelvétel történt. 12:00-tól 17:00-ig összesen
474 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. Az indulásra beengedett 800 hallgató első
egyidejű gombnyomását (tárgyfelvételét) simán fogadta a rendszer. (A 800-as induló limitet több hetes
terhelési tesztekkel határoztuk meg. Ez kétszerese a januári tárgyfelvételnél alkalmazott számnak. A
duplázódás a Neptun fejlesztőjének köszönhető, aki az elmúlt hónapokban jelentősen optimalizálta a
tárgyfelvételi eljárást.) Ezután, a már bevált módszer szerint 160-as lépcsőkben, óvatosan emelni kezdtük a
felhasználói limitet. Ez 4-5 percig ment is, de ekkor a 16 webszerverünk közül az egyik (ismeretlen okból)
hirtelen megfagyott, újraindult, éspedig az alapértelmezés szerinti, magas felhasználói limittel. Mire azt
vissza tudtuk volna venni, már olyan durva terhelés érte az adatbázisszerver párunkat, hogy az
összeomlott. Az egész másodpercek alatt történt. Ekkor kizártuk a felhasználókat, leállítottuk a
webszervereket, újraindítottuk az adatbázisszervereket, visszaindítottuk a webszervereket, és megnyitottuk
a terheléselosztót. Mindez a sok elvégzendő lépés, és a hardver adottságok miatt 19:00 órára történt meg. A
már bevált 800 felhasználóval indultunk, amely limitet apránként felemeltünk addig, amíg a rendszer bírta:
kicsivel 3000 fölé. Ez 19:38 óra magasságában volt: az infrastruktúra tökéletesen, rövid válaszidőkkel
működött, ahogy az a nagykönyvben meg van írva. De 20 óra körül mintha újra megállt volna a rendszer:
mind az adatbázis, mind a webszerverek tétlenül várakoztak, noha 2600 - 2800 hallgató volt bejelentkezve.
Ennek okát még vizsgáljuk. Nem maradt más választásunk: újra kizártuk a felhasználókat, leállítottuk a
webszervereket, a Neptun adatbázist (a DB szervereket már nem), újraindítottuk a Neptun adatbázist, a
webszervereket, kinyitottuk a terheléselosztót. Ekkor 20:47 volt a pontos idő. Ismét 800 felhasználóval
indultunk, és 2240-ig jutottunk, mert többre már nem volt igény. Ez az este „rövid” és nem túl vidám
története…
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

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

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.
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Néhány számadat. Az említett nehézségek mellett is az első órában 5128, a második órában 48978, a
harmadik órában 10336 tárgyfelvétel történt. 18:00-tól a másnap 2:00 órai zárásig összesen 77757 tárgy
került felvételre. Egy perc alatt felvett legtöbb tárgy: 1465 darab, 18:00 és 18:01 között. Maximális egyidejű
felhasználó: 3037 fő 19:38 órakor. 18:00-tól a másnap 2:00 órai zárásig összesen 9760 hallgató vett fel
tárgyakat. Mindez grafikonba foglalva:

Ezen etap második (már értékelhető) 60 percének tárgyfelvételei adatai grafikonban:
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Az eseményekből okulva a következő lépéseket tervezzük a következő hónapokra:
•

A webszerverek statikus (induláskori) felhasználói limitjét is a mindenkori teljesítőképességük szerint
állítjuk be.

•

A Neptun alkalmazásszervert (adminisztrátori klienst) le fogjuk állítani a rohamok idejére, mert
gyanítható, hogy az abban végzett felhasználói műveletek, automatikus háttérfolyamatok lassítják a
hallgatói webszerverek működését.

•

Legközelebb szigorúan naplózzuk és korlátozzuk azon hallgatókat, akik különböző (kézi és programozott)
trükkökkel többszörösen próbálnak belépni a Neptunba, ezzel túlterhelve a rendszert, elvéve mások elől
a helyeket.

•

Környezetet és verziót váltunk az adatbázisszerverünkön, amitől némi teljesítményjavulást várunk.

•

Amennyiben sikerül magvalósítani a 2012-ről 2013-ra áthúzódott IT beruházásainkat, a Neptun
infrastruktúráját tovább erősítjük. Ezzel a rohamok idején nőne az üzembiztonság, és az egyszerre
beléptethető hallgatók száma.

•

A Neptun fejlesztője tovább optimalizálja a tárgyfelvételi eljárást.

•

A Neptun hallgatói web alkalmazás adminisztrációs felületét, amely kulcsfontosságú eszköze a Neptun
rohamok levezénylésének, tovább finomítjuk a fejlesztővel közösen.

•

Az Egyetem vezetésének ismételten felvetjük tantárgyfelvétel valamilyen szempont szerinti
széthúzásának lehetőségét.

Bízunk benne, hogy a fentiek nyomán legközelebb jobbak leszünk…

BME KTH Neptun Üzemeltetés
Budapest, 2013. június 24.
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