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JENNIFER V5 KULLANMANIN
FAYDALARI

Uçtan Uca Uygulama Performans İzleme

JENNIFER tamamen gerçek zamanlı olarak uygulamaların
kullanıcı ve network metrikleri ile uygulama içerisindeki
bütün işlemleri (SQL,Kaynak Kod,Dış Servisler,Dosya ve
Soket Operasyonları vb.) geniş kapsamlı olarak izlemenizi
sağlar.

Kesintisiz Hizmet Garantisi

Hızlı Problem Çözümü

JENNIFER’ın topladığı uygulama performansı,sistem kaynakları ve hata
mesajları verileri ile birlikte verilen
hizmetin
kesintilerinin
önceden
görülmesi ve kesinti olmadan önlem
alınabilmesini sağlamaktadır.

JENNIFER gerçek zamanlı olarak tüm uygulama
verilerini toplaması sebebi ile performans problemlerinin hızlı tespiti ve çözümlenmesine
yardımcı olmaktadır.

Yüksek Kullanıcı Memnuniyeti
Sistem tıkanmaları ve kapanmalarını minimize ederek
müşteri ve kullanıcılarınızın memnuniyetini artırabilirsiniz.

UYGULAMA
PERFORMANS
YÖNETİMİ
Uygulamanızı Jennifer ile sorunsuz izleyebilirsiniz.

JENNIFER sisteminizi ve uygulamanızı yazılım geliştirme,test ve günlük
operasyonlar sırasında detaylı bir şekilde izleyip elde edilen verileri analiz
edebileceğiniz bir Uygulama Performans İzleme çözümüdür.Servislerin ve
kaynakların gerçek zamanlı izlenmesi,performans ve hata analizi,raporlama gibi güçlü özelliklere sahiptir.Özellikle gerçek zamanlı izleme
ve X-View ekranı kullanıcılara uygulamanın detaylı performans yaşam döngüsü hakkında uçtan uca bütün metrikleri hızlı ve kolayca anlaşılacak formatta verebilmektedir.

Uygulama Performans Yönetimi (APM)?
Uygulama Performans Yönetimi uygulama yazılım performansını yönetmeyi ve
verilen servislerin kalitesini artırmayı hedefleyen bir sistem yönetim metodolojisidir.Gerçek kullanıcı verileri,bütün detayları ile uygulama komponentleri
(Kod,SQL,Harici Servisler,Dosya Operasyonları,Soket işlemleri vb.) ve uygulama
üzerindeki bütün hareketlerin izlendiği ve raporlandığı bir sistemi barındırır.

JENNIFER topoloji ekranı kurumdaki bütün web uygulamalarının
fotoğrafının çekildiği ve mimarisinin çıkarıldığı anahtar bir özelliktir.JENNIFR uygulama sunucusu içerisindeki kara kutunun detaylı
bir şekilde gözlemlenebilmesini sağlamaktadır.Gerçek olarak uygulama sunucusundaki her bir isteğin izlenebilmesini sağlamaktadır.
JENNIFER'ın
yetenekleri
veritabanı
içerisinde
çalıştırılan
SQL'leri,harici servisleri,HTTP sunucusunu ve uygulama sunucusu ile
alakalı diğer alt sistemleri detaylı izlemeyi içerir.

Darboğazların tespiti için aktif servis verileri
ve cevap süreleri verilerini kullanarak nokta
atışlar yapmak mümkündür.Örneğin yük
dağıtıcı sisteminde veritabanından kaynaklanan bir sıkıntı var ise kolayca grafikten okuyabilirsiniz.Bu özellik sizi sisteminiz tamamen
zora girmeden müdahele şansı vermektedir.

X-View ekranı sayesinde sistem üzerindeki
çalışmış bütün işlemlerin analizi detaylı
olarak yapılabilmektedir.

Sunucu Gruplama Özelliği
Geniş ölçekli web sistemleri aynı servisi sunan çok fazla uygulama sunucusuna sahip olabilmektedir.Gruplama özelliği
sayesinde bu sunucuları gruplayarak izleyebilirsiniz.

Bulut ortamlarında sunucuların artışı ve azalışı dinamik olarak ajan ve sunucu ayarlarına yansıtılabilmektedir.

Sunulan web servisinin performans ölçüm
kriteri donanım veya yazılımı tek başına ele
alınarak ölçülemez.Müşteri memnuniyeti bütün
sektörlerde en önemli anahtar kelime olarak
öne çıkamktadır.Şirketler ve kurumlar kullanıcı
tecrübelerini izleyecek çözümler arayarak sistemlerini iyileştirme çalışmaları yapmak
istemektedirler.Bu ihtiyaca bir cevap olarak
Jennifer ürünü gerçek kullanıcı izleme (RUM)
özelliğini sunmaktadır.Jennifer işlemin süresini
tarayıcıdan sunucuya kadar bütün detaylı analizleri ile birlikte takip edebilmektedir.

Aktif Servis İzleme

Gerçek zamanlı aktif servis izlemesi hız grafiği bizlere web uygulamasına düşen ve halen çalışan işlemler ile ilgili olarak bilgileri
göstermektedir.Her bir isteğin çalışırken durumunu gözlemlemek
mümkündür.Bu sayede çalışan isteklerin hangi aşamada olduğu o an
hangi SQL'i çalıştırdığı gibi bilgilere ulaşabilmektesiniz.

JENNIFER X-View

ResponseTime

WAS
Start-Time

End-Time

Process-Time

X-View JenniferSoft tarafında geliştirilmiş özel
bir grafik ekranıdır.Bize bütün çalışmış
isteklerin bir çok kritere göre bütün bilgilerini
bir grafik olarak getirmektedir.Kullanıcılar
bütün işlem zamanlarını görerek kurumdaki
darboğaz paternini görüp soruna nokta atışı
teşhisler koymamızı sağlamaktadır.Bununla
birlikte
işlemlerin
analizi,kullanıcılar,uygulamalar vb. gibi bir çok perspektiflerden de sisteme bakabilirsiniz.

End of Transaction

Akıllı Profil
Jennifer'ın X-View analiz aracı ile her bir isteğin cevap süresini ve bu sürenin bütün alt detaylarını görebilirsiniz.Bu
ekranın faydası bir çok müşterinin değerlendirilmelerinde görülmüştür.Akıllı profil özelliği sayesinde web uygulama
sunucumuzda çalışmış bütün istekler toplanan bütün metrikler üzerinden gruplanıp sorgulanabilir.Bu özelliğin
kullanılması çok basit bir grafik üzerinden yapılabilmektedir.X-View üzerindeki her bir işlemin uçtan uca işlem ağacı
çıkartılıp her işlem için SQL,Kaynak Kod,Dış servis vb. nerelerde ne kadar zaman ve kaynak kullanımı olmuş hızlıca
erişebilirsiniz.

Mimari
Bulut Desteği
Bulut bilişim IT kaynaklarının nasıl kullanılıp ve
yönetileceği konusunda devrim niteliğinde değişiklikleri
getirdi.Sistem yöneticileri dakikalar içerisinde üzerinde
ilgili uygulamaların hazır gelip çalıştığı yeni sanal sunucular açıp kapatabiliyorlar.JENNIFER bulut versiyonu ile
otomatik agent yönetimi sayesinde açılan ve kapatılan
makineler üzerinde ilgili aksiyonları alıp sistemleri izlemeye kolayca alabilmektedir.

Sistem genişlemelerinin otomatik tespiti
Entegre ajan yönetimi
(Merkezi ajan kurulumu ve güncellenmesi).

Ölçeklenebilir Mimari
APM yazılımları genellikle bir çok
sistem ve bunlara ait yüksek
miktarda veriyi tutup kullanabilecel
şekilde dizayn edilmelidir.Bu sebeple JENNIFER standart client/server
yapısını değiştirerek veritabanı ve
Jennifer core yazılımı için birden
çok sunucuyu kullandırabilecek
şekilde tekrar dizayn edilmiştir.

JENNIFER Veritabanı
JENNIFER veritabanı son derece esnek ve genişleyebilir bir
yapıda kullanıcıların yüksek hacimdeki performans verilerini saklayıp raporlanabilmesi amacı ile büyük veri
teknolojileri ile tasarlanmıştır.r

Platform
Platform Desteği
Web uygulamaları farklı platformlarda koşmaktadır.
JENNIFER Java platformu, Microsoft .NET, ve PHP
ortamlarını desteklemektedir.

HTML 5
JENNIFER HTML-5 teknolojisi ile geliştirilmiş N-Screen izleme ekranlarını sunmaktadır.Kullanıcılar Jennifer ekranlarını
herhangi ekstra bir plug-in veya kuruluma ihtiyaç duymadan bilgisayar,cep telefonu ve tablet gibi elektronik cihaz-

N-screen: Kullanıcının aynı ekranı ve fonksiyonları farklı her cihaz tipinden
kullanabilmesidir.
BYOD (Bring your own device): Kişisel akıllı cihazların kurum içindeki iş aktivitelerinde kullanılabilmesidir.

Gerçek Zamanlı
İzleme Grafiği

Sistem Yönetici Gösterge Paneli
Performans problemi meydana geldiği zaman sistem
yöneticisi problemi tanımlama ve operasyonu kontrol
etmekle sorumludur.Sistem yöneticisi gösterge paneli servisler ve sistem kaynaklarının istatiski bilgilerini
karşılaştırmalı olarak gösteren gerçek zamanlı izleme
grafiklerinden oluşmaktadır.Bu grafikler ile sistem
yöneticisi sadece servislerin yükü ve performansını
analiz etmez aynı zamanda sistemin normale geçmesinde de yardımcı olur.

Yönetici Gösterge Paneli

İstatistiki bilgileri
karşılaştıma grafikleri

Bu panel öncelikli olarak IT departman yöneticilerine
yöenlik tasarlansa da diğer uzmanlar ve IT planlama
ekibi de aynı ekranlardan benzer şekilde fayda sağlayabilir.
Yönetici paneli izleme fonksiyonlarını 2 farklı perspektifte sunmaktadır.Bu özellikle mevcut performans
problemi görülür ve bu problemin iş birimi
olarak hangi birimleri etkilediği görülebilir.Yönetici bu özellikle hangi ekip veya personel ile iletişime geçmesini hızlıca görebiliyor.Yönetici için aynı zamanda sistem ve
kurumun verdiği servisleri kolayca izleyebileceği ekranlar bu bölümde sunulmuştur.

İş Birimi

Gerçek Zamanlı Gösterge Paneli

Sistem

Gerçek Zamanlı
İzleme

Bu panel büyük ölçekli sistemlerin ve bulut
teknolojilerinin minimum insan kaynağı ile
yönetilmesini
sağlamaktadır.Günümüzde
APM
yazılımları olmadan bu tip sistemleri yönetmek
oldukça güçtür.Jennifer'ın gerçek zamanlı gösterge
paneli aktif servis grafiği,genel performans grafiği,olay
bildirimleri gibi ana ekranlardan oluşmaktadır.Bu
araçlar ile birden fazla domaini gerçek zamanlı olarak
tek bir ekrandan izleme şansına sahip oluyorsunuz.

Yeni teknoloji trendleri mobil cihazlar,bulut ve büyük veri kavramları ile IT operasyonlarının yönetimi çok daha zorlaştı.Özellikle web tabanlı uygulamalar ile her bir isteğin izlenmesi gittikçe zorlaşmaktadır.Jennifer APM dünyasındaki terimleri ve izleme yeteneklerini geliştirerek kullanıcılarına sistem ve yazılım yönetiminde büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

JENNIFER Teknik Mimari

Desteklenen Ortamlar
JAVA

PHP

.NET

AIX 5.x, 6.x, 7.x 32bit, 64bit
HP-UX 11.x 32bit, 64bit, Itanium 64bit
Oracle Solaris 2.8, 2.9, 10, 11 32bit, 64bit, x86
Intel Linux 32bit, Redhat Itanium 64bit
Microsoft Windows 2000, XP, 2003, 2008, 7, 8
IBM iSeries(AS400) for WebSphere
IBM z/OS for WebSphere, zLinux

Linux kernel version 2.6.8 or later
(RHEL 5 or later Ubuntu 7 or later)

Windows Server 2003 or later (2003, 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2), x86 und x64

BEA WebLogic 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
IBM WebSphere Application Server 6.1, 7.x, 8.x
Tmaxsoft JEUS 4.x , 5.x, 6.x, 7.x
SUN Application Server 8.x, 9.x
Fujitsu Interstage 5.x, 6.x, 7.x
Hitachi Cosminexus 7.x, 8.x, 9.x
Sybase EAServer 4.x, 5.x
Apache Jakarta Tomcat 5.x, 6.x, 7.x, 8.x
Caucho Technology Resin 3.x, 4.x
RedHat JBoss Application Server 5.x, 6.x, 7.x
GlassFish 2.x, 3.x , 4.x

Apache 2 in prefork, worker, event mode

IIS 6.0 or later (6.0, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5)

apache module based.
5.2, 5.3, 5.4, 5.5

.NET Framework 2.0 or later (2.0, 3.0, 3.5, 4.0,
4.5)

2.5 or later

ANAHTAR ÖZELİKLERİ

JENNIFER

Gerçek zamanlı tümleşik izleme
Rol tabanlı gösterge paneli
Gerçek zamanlı topoloji ekranı
Aktif servis izleme
Gerçek zamanlı işlem izleme
Uyarı sistemi

Performans Analizi ve İstatistik
X-View ve detaylı işlem izleme
Profil izleme
Akıllı profil yaratma
Browser tabanlı gerçek kullanıcı izleme
İstatistik analizi ve raporlama

Problem Tespiti ve Yönetimi
Yük kontrolü
Hafıza kaçakları ve izlenmesi
Rol tabanlı olay yönetimi
Uygulama ve SQL detaylı performans analizi

Cloud—Bulut Sistem desteği
Otomatik keşif
Entegre ajan yönetimi
(merkezi ajan yükleme ve güncelleme)
Entegre gösterge paneli

Jennifersoft Hakkında
JenniferSoft sistem ve uygulama performansı izleme ve problem çözümleri hakkında uzmanlığa sahip yazılım geliştirme
şirketidir.Kurumsal sistem planlama ve danışmanlık tecrübesi ile, JenniferSoft kurumların web sistemleri için Uygulama
Performans Yönetimi (APM) çözümleri ve hizmetleri sağlar.JenniferSoft'un APM çözümü JENNIFER,yaygın web
teknolojileri (Java,.NET,PHP) ve farklı işletim sistemlerini (Windows,UNIX,IBM AIX,IBM ZOS,IBM İ,Solaris,Linux vb.)
desteklemektedir.JENNIFER IT markete web uygulamaları için gerçek zamanlı yazılım izleme,pratik performans problem
tespiti ve çözümleri sağlamaktadır.
www.jennifersoft.com
VBT Hakkında
VBT Bilgi Teknolojileri A.Ş. 22 yıllık sektör tecrübesi ile uzun soluklu kurumsal müşterilerine yazılım alanında hizmetine
devam etmektedir.Jennifer ürününün Türkiye’deki tek satıcısı ve destekcisi olarak Jennifer APM ürünü ile de performans
izleme ve çözüm hizmetleri sağlamaktadır.
www.vbt.com.tr
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