Tantárgyfelvétel: nem és nem
A Neptunban 2014. június 25-én indult a 2014/2015 tanév 1. félévére szóló előzetes (de végleges
követelményellenőrzéssel futó) tantárgyfelvétel. Ez az alkalom, amely a második legkeményebb
igénybevételt jelenti a Neptun rendszer számára. Ezúttal nem túl fényesen zajlottak az események…
Első lépésként a Közlekedésmérnöki, 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. Legnagyobb meglepetésünkre ez a viszonylag kis létszám is durva terhelést jelentett a
rendszer számára. Ha 800 fölé emeltük a user limitet, a rendszer instabillá vált: a webszerverek
túlterhelődtek, és az alkalmazás válaszideje nagyon megnövekedett. Ilyen körülmények között
egyidejűleg maximum 1179 felhasználót regisztráltunk (12:08-kor). Az első percben 398, az első 5
percben 1627, az első órában 5134, összesen 6325 tárgyfelvétel történt. Az első órában a
tárgyfelvételek 81 százaléka, az első két órában a tárgyfelvételek 90 százaléka történt meg. 12:00-tól
17:00-ig összesen 755 hallgató vett fel tárgyakat. Sajnos minden mutató gyengébb volt, mint az egy
évvel, illetve fél évvel ezelőtti.
A rendszer furcsa (az előzetes terhelési tesztek eredményeit meghazudtoló) teljesítményét észlelve
rögtön jeleztük azt a fejlesztőnek, aki el is kezdte a probléma földerítését. De sajnos nem sikerült 18
óráig, a nagy roham megindulásáig behatárolni a durva performancia csökkenés okát.
Ezen etap legnagyobb terhelést produkáló első 15 percének tárgyfelvételi adatai grafikonban:
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Ezen etap teljes időtartamának tárgyfelvételi adatai grafikonban:

Második lépésként, baljós árnyak mellett, 18:00 órakor indult a normál tantárgyfelvétel. A
tantárgyfelvételt megelőző hetekben végzett számtalan terhelési teszt eredményeire alapozva, és
nagyon biztosra menve, az induláskor egészen alacsonyra (400 fő) vettük a felhasználói limitet, hogy
megelőzzük az infrastruktúra villámcsapásszerű terhelés alatti összeomlását 18:00:01-kor. A
sikeresen átvészelt első tömeges gombnyomást (tantárgyfelvételt) követően elkezdtük apró
lépésekben (80 főnként) emelni a felhasználók számát. Sajnos, a délihez hasonlóan, most is csak
800-900 egyidejű felhasználóig jutottunk, mert a fölött már bizonytalanná és lassúvá vált a
rendszer. A webszervereink 90-95 százalékos terheléssel futottak, míg a megerősített
adatbázisszerverünk ácsingózott. A rendkívül alacsony user limit miatt nagyon hosszú várakozásra
kényszerültek a hallgatók: volt, aki csak este 22 óra után tudott belépni a Neptunba. Így a
szokásoshoz képest nagyon elhúzódott az egész tantárgyfelvételi folyamat, és a Neptun üzemzárásáig
kevesebb tárgyat vettek fel a hallgatók, mint normálisan a roham első órájában. Ilyen körülmények
között 20:08-ra értük el a maximális egyidejű felhasználószámot: 1037 főt. (Rossz leírni, de egy
évvel ezelőtt a maximális egyidejű felhasználószám 3037, fél évvel ezelőtt 4740 volt!)
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
2012.01.16 18:00
2012.01.30 16:00
2012.05.02 18:00

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

Max. felhasználó
7303
831
12062
1765
1519
2761
6095
4897
8120
1703
2603
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Op. felhasználó
4623
831
4837
1765
1519
2761
6095
4897
5328
1703
2603

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
2014.05.06 18:00
2014.06.25 18:00

tárgy
vizsga
tárgy
vizsga
tárgy
vizsga
tárgy
vizsga
tárgy

2700
2281
3461
2672
3037
2869
4740
2672
1037

2700
2281
3461
2672
3037
2869
4740
2672
1037

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 578, az első 5 percben 2.391, az első órában
18.846, a második órában 16.532, a harmadik órában 13.585, a negyedik órában 9.653 tárgyfelvétel
történt. 22 óráig összesen 58.616 tárgyfelvétel volt. 18:00 órától a másnap 02:00 órás zárásig pedig
összesen 69.214 tárgyat vettek fel a hallgatók (a szokásos 110 ezer helyett). Ezen etap első órájában
a tárgyfelvételek 27 százaléka, első két órájában a tárgyfelvételek 51 százaléka, első három órájában
a tárgyfelvételek 71 százaléka, első négy órájában a tárgyfelvételek 85 százaléka történt meg. 18:00tól másnap 02:00-ig összesen 8.981 hallgató vett fel tárgyakat (a szokásos 13 ezer helyett).
Ezen etap teljes időtartamának tárgyfelvételi adatai grafikonban:
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Ezen etap első 60 percének tárgyfelvételi adatai grafikonban:

Mindkét rajzból látható, hogy mennyire gyengélkedett a rendszer…
A történtektől letaglózva mentünk haza, és jöttünk be másnap dolgozni. Mi is, és a Neptunt fejlesztő
SDA munkatársai is. Rögtön elkezdtük a hiba okának felderítését. Kielemeztük a roham során
keletkezett adatbázis, webszerver és alkalmazás naplókat. Ezen kívül a teszt rendszerünket
visszaállítottuk a 2014. június 25-e hajnali állapotra, és újabb terhelési tesztek sorát végeztük el a
még tovább finomított terhelési eljárásunkat használva, hogy rekonstruálni tudjuk a történteket. A
több hétég tartó vizsgálódás során az alábbiakra jutottunk:
•

•

A BME 2014. januári visszajelzései alapján az SDA átírta a tárgyfelvételi modult a Neptunban úgy,
hogy a webszerverek a tárgyfelvétel során használt adatok nagyobb részét gyorsítótárazzák, ezzel
tehermentesítve az adatbázisszervert. Az előzetes terhelési tesztek ezt az optimalizációt teljes
mértékben vissza is igazolták.
A baj ott volt, hogy a programkód átírása során egy olyan rész is változott, amely a teszteléshez
használt, június 13-i állapotú adatbázisban (az érintett tábla kevés sora miatt) nem okozott
gondot, viszont az éles adatbázisban igen, mert június 25-én ugyanebben a táblában már egy
nagyságrenddel több sor volt (az órarendek véglegesedése miatt). Ez elég volt ahhoz, hogy a
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•

webszervereink túlterhelődjenek, amikor a hallgatók a tárgyak között kerestek, válogattak a
Neptun tárgyfelvételi felületén. Ennek következménye volt, hogy maximum 800 - 900
felhasználót tudtunk egyidejűleg beengedni a webszerverekre, azok stabilitásának
veszélyeztetése nélkül. Ebből pedig egyenesen következett, hogy a hallgatóknak több órát kellett
várakozni a bejutásra.
Az érintett programszakaszt az SDA azóta javította, amelynek sikerességét az utólagos terhelési
tesztek igazolták. Sőt, a július 24-én élesített új Neptun verzió újabb optimalizációkat tartalmaz,
amitől a tantárgyfelvételi folyamat tovább gyorsult a tesztjeink szerint.

Az egész tantárgyfelvételi, Neptun csúcsterhelési témakör nehézségét, komplexitását jól mutatja a
jelen eset, hogy a sok száz befolyásoló tényező közül egynek a változása (elmászása) mekkora
galibát okozhat a teljes rendszer működésében.
Amit a jövőre nézve ígérhetünk:
• Igyekszünk a terhelési tesztjeinket a lehető legnaprakészebb adatbázison végezni.
• Megkíséreljük jobban bevonni az SDA-t a Neptun terhelési tesztekbe.
• Szorosabbra fűzzük a kapcsolatot a társintézményekkel, megélénkítjük a tapasztalatcserét,
megpróbáljuk együtt képviselni az érdekeinket az SDA-val szemben.
• Javaslatokat teszünk az SDA-nak olyan programfejlesztésekre, amelyekkel a Neptun hallgatói web
alkalmazás működése gyorsítható.
• 2014-es hardverfejlesztéseink nyomán tovább erősítjük a Neptun infrastruktúráját.
Ezen kívül ismételten előterjesztjük a tantárgyfelvétel valamilyen szempont szerinti széthúzásának
kérdését az Egyetem oktatásszervezésért felelős grémiumának. A széthúzás lehet időbeli elnyújtás
(karonként), vagy alapulhat hallgatói teljesítmény szerinti rangsoron.
BME KTH Neptun Üzemeltetés
Budapest, 2014. augusztus 28.
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