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A NEPTUN petícióhoz 

 

Eljutott hozzánk egy, a Neptun összeomlásokkal kapcsolatban született internetes petíció 

( http://www.petitiononline.com/JoNeptun/petition.html ) híre. Ennek mellékletében egy nagyon 

korrekt, javító szándékú, részletes javaslatsor ( http://freepdfhosting.com/8d5065df57.pdf ) szerepel, 

amelyre az alábbiakban válaszolunk. 

 

1. A tárgyfelvétel kezdetekor a képek levétele a honlapról 

A 2010. december 9-én élesített új (402.4-es) Neptun verzióval kapcsolatban számtalan, a 

webdesign-t érintő felhasználói észrevétel érkezett. Ezek nyomán az SDA Kft megígérte, hogy a 

következő nagy Neptun verzióban ki-bekapcsolhatóvá (eltüntethetővé) teszi a webes alkalmazás 

felületén a nagyméretű képi elemeket. (Ezzel egy időben megszünteti a bal felső sarokban, a képzési 

adatoknál látható, zavaró sortérést.) 

 

2. Kiléptetés megakadályozása legalább 3 percig, ha sikeres belépés történt 

A hallgatók kiléptetését ilyenkor nem maga a Neptun alkalmazás végzi (amelynek alapértelmezésben 

10 perc a tétlenségi ideje), hanem a webszerverek és a felhasználók között működő terheléselosztó 

szerver, amely ilyen csúcsidőszakokban túlterheltsége miatt összeomlik. Megfigyeléseink szerint ez a 

lefagyás 5000 egyidejű felhasználó feletti terhelésnél következik be. (Akkor is, ha ezen a szerveren 

korlátozzuk a belépések számát, akkor is, ha nem.) Az elmúlt hetek tapasztalatai alapján elkezdtük 

több alternatív megoldás kialakítását, amelyek a következő roham idejére (2011. január 31. 18 óra) 

reményeink szerint már bevethetőek lesznek. 

 

3. Kliens használata 

Az ebben a pontban leírt funkcionalitást (t.i. hogy a hallgató előre, a regisztrációt megelőzően akár 

hetekkel korábban, átlagos Neptun terhelés mellett meg tudja tervezni az órarendjét, azt a Neptun 

tárolja, és a regisztrációs roham idején egyetlen gombnyomással, minimális erőforrás használatával 

tudja a tervét véglegesíteni a hallgató, persze a változások és kurzuslimitek figyelembevételével) 

nagyon jó ötletnek tartjuk, és kérjük is az SDA-tól a megvalósítását. Egy különbséggel: mindezt a 

normál hallgatói web alkalmazás egy új menüpontjaként javasoljuk megvalósítani. 

 

4. Telepítés számítási felhőre 

Itt nyitott kapukat dönget a petíció írója: jó ideje virtualizált környezetben (ha úgy tetszik: számítási 

felhőben) fut a Neptun rendszer csaknem minden eleme, beleértve a most gondot okozó 

terheléselosztó szervert is. (Hasonlóan az ELTE idézett megoldásához.) A rendelkezésünkre álló 
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infrastruktúra teljesítményével nincs is baj, csak a megfelelő terheléselosztási (load balancing) 

megoldást kell megtalálnunk és bekonfigurálnunk. Ezen vagyunk. 

5. Karonkénti tárgyfelvétel 

6. Évfolyamonkénti tárgyfelvétel 

7. Tanszékenkénti tárgyfelvétel 

A vissza-visszatérő Neptun összeomlásokból okulva az Egyetem oktatásszervezéséért felelősök 

elkezdték az egyeztetéseket a tantárgyfelvételi folyamat ütemezett széthúzásának tárgyában. 

 

8. Sorszámosztás valamilyen objektív szempont alapján 

Ezeket a megoldásokat bonyolultnak, nehezen kezelhetőnek és átláthatónak tartjuk. De nem is lesz 

rájuk szükség, ha a fenti fejlesztések, ésszerűsítések (akár csak részben is) megvalósulnak a nem túl 

távoli jövőben. 

 

Köszönjük a petíció szerzőjének, Molnár Vincének a fáradozását. Ígérjük, hogy minden tőlünk 

telhetőt megteszünk a Neptun fentiek szerinti optimalizálása érdekében. 

 

BME KTH Neptun Üzemeltetés 

 

Budapest, 2011. január 13. 


