Tantárgyfelvétel: 27 perc alatt
A Neptunban 2015. június 24-én indult a 2015/2016 tanév 1. félévére szóló előzetes (de végleges
követelményellenőrzéssel futó) tantárgyfelvétel. Hagyományosan ez az alkalom, amely a második
legkeményebb igénybevételt jelenti a Neptun rendszer számára. Ezúttal így zajlottak az események…
Első lépésként az Építőmérnöki, Építészmérnöki és Közlekedésmérnöki karon jól teljesítő hallgatók
12:00-tól 17:00-ig vehették fel azon tárgyakat, amelyeket csak az adott karra járók vehetnek fel. Az
előrehozott tantárgyfelvétel minimális terhelést jelentett a rendszer számára: egyidejűleg maximum
1082 felhasználót regisztráltunk. Az első percben 527, az első 5 percben 2387, az első órában 5082,
összesen 6129 tárgyfelvétel történt. Az első órában a tárgyfelvételek 83 százaléka, az első két órában
a tárgyfelvételek 91 százaléka történt meg. 12:00-tól 17:00-ig összesen 735 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:

Az utóbbi tantárgyfelvételi rohamok technikai okokból szükséges, jól bevált gyakorlatának
megfelelően 17:00 és 17:55 óra (vagyis a kedvezményezett és a normál felvétel) között kizártuk a
hallgatókat a Neptun alkalmazásból.
Második lépésként 18:00 órakor indult a normál tantárgyfelvétel. A tantárgyfelvételt megelőző
hetekben végzett számos terhelési teszt eredményeire alapozva, és biztosra menve, az induláskor
nagyon alacsonyra (400 fő) vettük a felhasználói limitet, hogy megelőzzük az infrastruktúra
villámcsapásszerű terhelés alatti összeomlását 18:00:01-kor. A terheléselosztónkon regisztrált adatok
szerint induláskor kb. 7500 hallgató próbált bejutni a Neptunba. A sikeresen átvészelt első tömeges
gombnyomást (tantárgyfelvételt) követően 100, majd 200 fős lépésekben, folyamatosan emeltük a
felhasználók számát. 18:27-re értük el a maximális felhasználószámot: 4845 főt. Ekkor minden
várakozó bejutott a Neptunba, és ettől fogva fokozatosan csökkent a bent levő felhasználók száma.
Ez lényeges előrelépés az előző rohamokhoz képest:
•
•
•
•
•

2015 januárjában 18:30-kor értük el, és 19:05-ig tartottuk a maximális 4800 felhasználót,
(2014 júniusában komoly problémák volt a roham idején),
2014 januárjában 19:14-kor értük el a maximális 4740 felhasználót,
(2013 júniusában komoly problémák volt a roham idején),
2013 januárjában 19:30-kor értük el a maximális 3461 felhasználót.

Mint látszik, az egyidejű maximális felhasználószám kismértékben nőtt. Ami viszont sokkal fontosabb:
ezt a számot 18:27-re, minden eddiginél hamarabb sikerült elérnünk. Ami a hallgatók szemszögéből
azt jelenti, hogy a legrosszabb esetben, a legutoljára bejutó hallgatónak 27 percet kellett
várakoznia a belépésre. 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

Jelleg
vizsga
tárgy (EO)
tárgy
tárgy (EP)

Max. felhasználó
7303
831
12062
1765
2

Op. felhasználó
4623
831
4837
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
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
2015.06.24 18:00
tárgy
4845
4845
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 465, az első 5 percben 2463, az első órában
56.173, a második órában 5.560 tárgyfelvétel történt. 20 óráig összesen 61.733 tárgyfelvétel volt.
18:00 órától a másnap (immáron) 04:00 órás zárásig pedig összesen 68.882 tárgyat vettek fel a
hallgatók. Ezen etap első órájában a tárgyfelvételek 82 százaléka, első két órájában a tárgyfelvételek
90 százaléka történt meg. 18:00-tól másnap 04:00-ig összesen 9040 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, több minden közrejátszott:
•

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

•

Kevesebb, de erősebb webszervereket használtunk. (Összesen 10 darabot.)

•

Webszervereinken áttértünk a Windows 2012-es operációsrendszerre. Ez jobban teljesít, mint a
korábban használt Windows 2008.

•

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

•

A jelen Neptun verzióval is számos terhelési tesztet végeztünk, hogy finomhangolással a
legtöbbet tudjuk kihozni a rendszerből.
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Összegezve a tapasztalatokat kijelenthető, hogy ez a júniusi előzetes tantárgyfelvétel az eddigi
legsimább, legsikeresebb ilyen alkalom volt. Technikailag teljesen problémamentes volt a roham. A
rendszer végig pörgősen, gyors válaszidőkkel dolgozott. Mindezt úgy, hogy sikerült 30 perc alá
szorítani a maximális bejutási időt a hallgatók számára. Ezen javítani (elsősorban az adatbázis alatti)
hardver további erősítésével, illetve az adatbázis némi hangolásával lehet.

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. június 24.
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