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 Performancia problémák léptek fel a banki ügyfelek 

kiszolgálása során a belső portál rendszerben 

 A megnövekedett terhelés vagy a nem azonosított 

események bekövetkezésekor a portál 

elérhetetlenné vált 

 Nem volt pontosan behatárolható az érintett 

alkalmazások köre 

 A gyökér-ok meghatározásához nem volt eszköz, 

így az esetek többségében a teljes cluster 

újraindítása volt a „megoldás”.  Az ilyen kiesés 

időigénye átlagosan 30 perc volt. 

Előzmények 
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! 

Ez az 
alkalmazás 
túl lassu! 

! 

Nálam minden 
zöld! 

Itt minden 
rendben! 

Nálam is minden 
rendben! 

Itt is! 

Ez az alkalmazás 
nem működik! 

NETWORK TEAM 

APPLICATION  TEAM 

SERVER TEAM 

MAINFRAME TEAM 

A legrosszabb helyzet 

 A rendszergazdák mindent rendben találtak,  

 a felhasználók mégis a rendszer lassulását tapasztalják! 
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 Hiba fellépésekor memória dump-ok készítése és utólagos 
elemzése 
 Több cluster tag esetén melyek érintettek? Melyikről kell dump? 

Melyik a lassú tag? 

 Logok folyamatos gyűjtése és utólagos elemzése 
 Hány helyen készül log? Fejlesztők és elemzők nem könnyen 

férnek hozzá 

 Hardware teljesítmény adatok elemzése 
 Elsősorban a rendszergazdáknak elérhető információk. Össze 

kellene vetni a többi adattal (log, dump). 

 Szakértők elérhetősége – az emberi erőforrás faktor 
 Projektek, és más fejlesztések a hibaelhárításba bevont elemzőket 

és fejlesztőket 100%-ban betervezik. Elhúzódó hibajavítások, 
teszteket is igénylő probléma feltárások elvonják a fejlesztőket a 
határidős munkáktól.   „sem határidő, sem stabil működés ” 

A hibajavítás sajátosságai 
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Megnéztük, pilotoltuk és végül bevezettük a  

Compuware cég „dynaTrace APM” eszközét 

A megoldás 
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Önálló projekt indítása külön budgettel 
Cél: meghatározott alkalmazásokra meghatározott 

és mérhető válaszidő és rendelkezésre állás 
javítása  

Kis létszámú dedikált csoport alakult a hibák 
feltárására 
 (S.W.A.T)  team tagok egyedi kiválasztása 

Korábban nem ismerték a környezetet, nem vettek 
részt a fejlesztésében 

Nem voltak prekoncepcióik 

Rendszeres napi eredmény értékelés és fókusz 
korrigálás ha szükséges 

A megoldás 
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Hogyan működik a dynaTrace? 

Használatához nem kell 

programkódot 

módosítani a vizsgált 

alkalmazásokban! 

A szerverekre feltelepített dynaTrace (dT) agentek a 

beépített szenzorok segítségével automatikusan 

érzékelik és adatokat gyűjtenek  a felhasználók által 

indított összes tranzakcióról. Az összegyűjtött adatok a 

collectoron keresztül jutnak el a dT szerverre, ahol 

azok feldolgozása és összesítése történik. A dT klienssel 

a kívánt információkat megjeleníthetjük, elemezhetjük.  

Browser  
Client 
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Transaction flow 

Indításkor az agentek segítségével 

a dT automatikusan feltérképezi 

az IT architektúrát.  Jelöli a 

szerverek közötti forgalom 

irányát, válaszidőket, és megjelöli 

a túlterhelt objektumokat. 

Megjelenítéshez több szempont 

alapján szűrhetünk, nem 

szükséges az összes alkalmazás 

összes szerverét egy időben 

vizsgálnunk. 



        Alkalmazás teljesítmény menedzsment – Compuware APM eszközökkel 

 

Dashboardok 1. 

Előre összeállított „dashboardok” 

valós időben mutatják a 

kiválasztott szerver vagy 

alkalmazás állapotjellemzőit, 

beállított riasztási szintjeit is.  
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Dashboardok 2. 
dT-vel könnyen 

készíthetünk saját 

dashboardokat is.  

Egyik ilyen a vezetői 

összesítő, amelyik az 

összes alkalmazás 

pillanatnyi 

elérhetőségét mutatja 

egyetlen felületen. A 

beállított lassulási 

szintek elérése esetén 

vált a jelző sárga vagy 

piros színre. Ezekről  

az eseményekről 

emailt és sms 

értesítést is 

kérhetünk. 



        Alkalmazás teljesítmény menedzsment – Compuware APM eszközökkel 

Drill down elemzés 1. 
Elemzéshez kiválaszthatunk egy 

konkrét tranzakciót. Az érintett 

szerverek és forgalmi adatok alapján 

azonosítható, hogyan futott le a 

tranzakció, mikor hol mennyi ideig 

tartott egy tranzakciós lépés. 

Rákattintva a vizsgálandó értékre 

lefúrhatunk a részletekért. 
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Drill down elemzés 2. 

Felül láthatjuk a futó tranzakciókat. Lefutási 

idő szerint csökkenő sorrendbe állítva könnyen 

megtaláljuk a leglassabb eseményeket. 

Vizsgálandó sorra kattintva alul látható lesz a 

tranzakció lépései teljes részletességében. Itt 

is könnyen megtalálható a leginkább időigényes 

részlépést. 
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Drill down elemzés 3. 

Itt az adatbázis műveletek listáját láthatjuk. Sorba rendezéssel rögtön megkapjuk, 

hogy mely „Select” vagy „Update” utasítás fut sokáig, azt melyik tranzakció hívja 

meg és hányszor. A konkrét adatbázis műveleti utasítás ismeretében a fejlesztők 

célirányos gyors beavatkozással gyorsíthatják a programfutást (pl. index állomány 

létrehozással, tábla összekacsolások módosításával, vagy programtechnikai 

módosítással).  
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 2012 januárban indult a project 

Megalakul az APM-team 

Telepítések, oktatások lebonyolítása 
 2012  február 

Elemzések, dashboardok készítése 

Javítások fejlesztése  
 2012 március  

Tesztelés és a javítások élesítése 
 2012 március végétől  

gyakorlatilag megszűnnek a nem tervezett 
leállások 

 Azóta folyamatosan  

heti 3-4 javítócsomag kerül installálásra 

APM bevezetés ütemezése 
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 Hiba keresés időigénye drasztikusan lecsökkent 
átlagosan 30-szor gyorsabb a korábbihoz képest 

 Átlagos válaszidők jelentős javulása a hangolt kritikus 
alkalmazásokban  
pl. Portal Login 10-12 mp-ről 4-5 mp-re gyorsult  

 Erőforrások megtakarítása (processzor és memória 
használatban) 

Idén nincs szükség hardware bővítésre, mert a 
performancia javításokkal gépkapacitást és licenceket 
szabadítottunk fel 

 DynaTrace-szel feltárt hibák tapasztalata javította az 
architecturális tervezés minőségét 
több mint 60 belső ajánlás programozóknak, tervezőknek 

az újonnan indult fejlesztéseknél már alkalmazzák a 
tanulságokat 

Eredmények 
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Mért eredmények 
 A grafikonon jól látható a március 21-én installált 

javítócsomag eredménye 

 A mért Login átlag ideje jelentősen csökkent és kevésbé 
ingadózó teljesítményt mutat 
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