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Performanceis
vande belangrijkste kwaliteitseisendiewe aan een systeem stellen. Als eral expliciet
overperformance tijdens het ontwerpvan een systeem wordt nagedacht blijkt het vertalenvan
performance-eisen naar architectuuren ontwerp moeilijk.Dit artikel geeft daarom een aantal richtlijnen
voor het bereikenvan een goedeperformance.
Softwareproductkwaliteit
Als er ietsis waarwe hetmet zijn allenover eens zijnis datwe goedesoftware willen maken. Goede
software voldoet aan implicieteen expliciete eisenvande alle betrokken partijen[1]. Naast functionele
eisen spelen ook kwaliteitseisen een belangrijke rol. Hetis dan ook zaakin een zo vroeg mogelijkstadium
de kwaliteitseisenin kaart te brengen, te kwantificerenen te borgeninde architectuur[2]. Alhoewelde
focusindit artikelopsoftware ligtis het goed om te beseffen dat het redenerenover softwarekwaliteit
alleen kan als ookde andere aspectenvan een systeem worden beschouwd. Een holistische aanpak voor
systeemontwerp redeneert vanuitdebusiness eisenen heeft naastsoftware ook aandacht voorhardware
en middleware.
Een uitdaging bij hetin kaart brengenvan kwaliteitseisenis het bepalenvande belangrijkste eisen,
aangezien het niet haalbaaris om alle mogelijke kwaliteitseisen te inventariserenen te kwantificeren. Een
goed middel voor het vindenvande belangrijkste kwaliteitseisenis het organiserenvan eenworkshop
met alle partijendie bij het systeem betrokken zijn.
Performance heeft betrekkingop het gebruikvan tijden hulpbronnendoordesoftwareen blijkt vrijwel
altijd een belangrijke kwaliteitseis. Hetis dan ook zaak goed inzicht te hebbenin het specificerenvan
performance-eisenen het borgenvan deze eiseninde architectuurende realisatievandesoftware.
Daarnaast moet er zo vroeg mogelijk een goede indicatie worden verkregenvandeperformancevan een
systeem, aangezien het aanbrengenvan wijzigingen dan nog relatief eenvoudigis.
Voor het specificerenvan performance-eisenis het noodzakelijk na te denkenover indicatorendiede
performance verder kwantificerenen meetinstrumentendie ingezet kunnen worden omdeperformance te
bepalen[1]. Indicatoren kunnen bijvoorbeeld betrekking hebbenop responsetijd, doorlooptijd,
doorvoersnelheid,deadlines , gebruikersaantalen resourcegebruik. Het kwantificerenvan indicatoren
komt neerop het toekennenvan getallen uitgedruktin indicator-specifieke eenheden, ook wel budgetten
genoemd. Voor het kunnen toekennenvan budgettenis hetvan belangvan te voren aan te geven watde
doordebusiness verwachtevolumes zijn. Vaak zijn dergelijkevolumesen budgetten niet bekenden kan
het helpen om gewoon een aantal voorbeeldscenario´s uit te werken. De totale budgetten kunnen dan
worden verdeeldoverde verschillende lagenvan het systeemen uiteindelijk worden toegekend aan
individuele componenten.
Debudget -en volumegegevens kunneni n een vroegstadium van een ontwikkeltrajectalin een statische
analyse worden gebruikt om potenti le performance problemenin kaart brengen. Naarmate eenproject
meer vordert wordt met queueing modellenen eventueel simulaties een nog beter gevoel voorde
performance gekregen. Als een eerste versievandesoftware eenmaal draait kan er worden gemetenen
kunnen eerdere schattingen worden vervangendoor metingen, uiteraard rekening houdendmetdemate
waarinde ontwikkelomgeving representatiefis voorde productieomgeving.
Een belangrijk onderdeel voor performance-gedreven ontwerpis het hebbenvan goede richtlijnen voor
het borgenen verbeterenvandeperformancevandesoftware.
Zulke richtlijnen moetenal toepasbaar
zijnop architectuurniveau aangezien daarde belangrijke beslissingenoverdesoftware worden
vastgelegd.
doorde patronen-cultuur[3, 4,5,6 ] beschrijftdit artikel daarom veelvuldig
toegepaste oplossingen voorperformance problemenen bewezenperformancebottlenecks:performance
patronenen anti-patronen.
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Performance patronen
Patronen voor het verbeterenvandeperformancevansoftware
zijn onder te verdelenin elf categorie n
(zie tabel1) .Per categorie zullen een aantal voorbeeldpatronen en anti-patronen worden behandeld.
Voorbeelden uitde praktijk worden gebruikt om het gebruikvan een patroon te illustreren. Merkop datper
situatie moet worden bepaaldin hoeverre een patroon toepasbaaris aangezien het klakkeloos toepassen
van patronen niet automatischtot een goede oplossing leidt.
Categorie
Hergebruik objecten
Reduceer communicatie

Bereid je voor

Doe niet meer dan nodig

Doe tegelijk iets anders

Wees niet onnodig flexibel

Wees optimistisch
Doe het zo optimaal mogelijk

Doe niet meer dan je aan kunt
Scheid tijd-kritische delen
Hou het zelfindehand

Voorbeeld patronenen anti-patronen
pooling
snel vrijgevenvan herbruikbare objecten
batching
valueobject
binair gegevensformaat
gegevenscompressie
collocatie
preprocessing
preallocatie
primaire sleutel allocator
alle attributen operatie
gerelateerdeobject sleutel
lazyevaluation
partialprocessing
lokaleremote objecten
multithreading
kleineen kortelocks
asynchrone communicatie
meta-objectmodel
flexibele datatypes
dynamische aanroepmechanismen
optimisticlocking
tijdelijk uitschakelen integriteitscontroles
optimaliseer geheugentoegang
delegeer naarhardware
gebruik snelle algoritmen
beperk inkomende verzoeken
staging
scheidr eal-time processen
datawarehousing
directe databasetoegang
gebruiklager niveau programmeeromgevingen

Tabel1Performance patronen
Hergebruik objecten
Als er
belangrijke richtlijnis voor het verbeterenvandeperformancevansoftware
danis het wel het
hergebruikenvan objecten. Het vinden,
en initialiserenvan veel objecten kost vaakerg veel tijd
en hergebruikvan deze objecten ligt dan ook voordehand. Denk hierbij niet alleen aan
programma-objecteninde enge zin maar ook aan bijvoorbeeld gegevens, netwerkverbindingen,
databaseverbindingen,threadsen zelfs transacties. Deze laatste wordt bijvoorbeeld gerealiseerddoor
kleinere transacties te combinerenin een overkoepelende transactie zodat er maar
transactie
hoeft te worden. Herbruikbare objecten worden typisch na gebruikin een verzameling gezet
waarna ze voorde volgende gebruiker klaar staan. Het bijhoudenvan zo´n verzamelingvan herbruikbare
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objecten wordt ook wel“pooling” genoemd. Het hergebruikenvan objecten kan alleen effectiefen
zijn als objecten zo spoedig mogelijk na gebruik weer worden terug gegeven.
Reduceer communicatie
Debasis voor veel performanceproblemen ligtin deoverhead veroorzaaktdoor netwerk-en
diskcommunicatie. Hetis dan ook belangrijk deze gebieden als eerste te bekijken. De meeste richtlijnen
zijn zowel voor netwerk- als voor diskcommunicatierelevant . Voor het reduceren van communicatie zijn
zowel het aantal maal dat gegevens worden gecommuniceerd alsde hoeveelheid verzonden gegevens
van belang. Voor netwerkcommunicatieis de vertragingvan het netwerk bepalendefactor voorde eerste,
terwijlde tweede gerelateerdis aande doorvoersnelheidvan het netwerk. Een analoge redenering geldt
voor diskcommunicatie waarde toegangstijden doorvoorsnelheidvande harddiskvan belang zijn. Een
belangrijk patroon voor het reducerenvan het aantal gegevensuitwisselingenis "batching". Het patroon
stelt voor gegevensuitwisselingen te groeperenin"batches"; groepenvan gegevensdie toch altijd samen
worden gebruikt. Een specifiekevariantvandit patroonis het"valueobject" patroon[ 7] waarbij benodigde
gegevens worden ingepaktin een speciaal(Java)object. Voor het beperkenvande hoeveelheid
gegevensdie moeten worden overgestuurdis het zinnig te kijken naar een zocompact mogelijk
gegevensformaat. Het gebruikvan een binair formaatis soms wel twee keer zo snel als het verzenden
van dezelfde gegevensin een tekstueel formaat zoalsXML. Voorextreme hoeveelheden gegevensis het
zelfs te overwegen deze voor verzending eerst te comprimeren.De tijddie nodigis voor compressie
maakt vaakde behaalde snelheidswinst meer dan goed.
Bij een reisbureauketenis besloten omde bestaande DOS-gebaseerde applicatie te vervangendoor
eenWindows applicatie.De nieuwe applicatie wordt gebouwdin een 4GL omgeving waarbij snel
schermen kunnen worden gedefinieerdenmet"data-awarecontrols"direct
kunnen worden gerelateerd
aan databasevelden. Watin eerste instantie een goede manier lijkt om snel een applicatie te
ontwikkelen blijktlater desastreuze gevolgen te hebben voordeperformancevande applicatie. Zo
wordt er voorde communicatievande applicatie vanuitde vestigingen gebruik gemaaktvan eenWAN
waarnaar een ISDN verbinding ligtvan 64Kb.De "slimme"controls lijken niet gemaakt voor netwerken
met een dergelijk grotelatency.In het bijzonder blijken er voor n scherm enkele tientallen
gegevensuitwisselingen nodig te zijn. Het gevolgis dat gebruikers soms wel enkele tientallen seconden
op een antwoord moeten wachten. Achterafhad deze applicatie beter als web-applicatie kunnen
worden ontwikkeld, waarbij een scherm in
keer als HTML pagina wordt verzonden.
Een ander belangrijk patroon voor het reducerenvan communicatie is het dicht bij elkaar plaatsenvan
objecten, oftewel “collocatie”. Een belangrijke vormvan collocatieis het zo dicht mogelijk bij een applicatie
plaatsenvan gegevens. Het replicerenvan gegevens naarde bijbehorendenodeis een eerste stapdie
een databasemanagementsysteem voor zijn rekening kan nemen. Het “cachen”van veel gebruikte
gegevensin primair geheugenis daarop een goede aanvullingdie zoweldoordatabase alsdoorde
software zelf kan worden ondersteund. Naast het collocerenvan gegevensis het ook mogelijk om aan
collocatievan intelligente objecten denken. Een interessante architectuur waarindit terug te vindenis,is
dievande“ mobileagents”. Eenmobileagent verplaatst zichzelf naarde plaats waar hij werk uit te voeren
heeften zal na afronding terug keren naar zijn opdrachtgever. Ietsminder ambitieus is het gebruikvan
storedprocedures; programma´sdieheel dichtopdedatabase worden uitgevoerd.
Bereid je voor
Een groot deelvande performanceproblemen kunnen worden opgelostdoor een aantal voorbereidende
maatregelen te treffen voordat het echte werk begint. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het alvast allocerenen
initialiserenvan objectenen het alvast voorbewerkenvan uit te voerencode. Een groot deelvandit werk
wordt uit handen genomendoortools zoals (pre/JIT)compilersdiecode kan “inlinen”, “unrollen”en
voorcompileren. Het eerder genoemde“pooling” patroon kan ook goed worden aangevuldmetdit
“preallocatie” patroondoor vroegtijdigal een aantal herbruikbare objecten aan te maken. Deze combinatie
wordt veel toegepast door databasemiddleware, applicatieservers en webservers. Zo kan een gemiddelde
webserver een aantal HTTP-processen alvast opstarten zij klaar staan om verzoekenvan meerdere
gebruikers af te handelen. Als een verzoekis afgehandeld dan wordtdit proces weer teruggeplaatstinde
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pool zodat het voor een volgend verzoek kan worden hergebruikt. Een voorbeeldvan het applicatief
gebruikvan het preallocatie patroonis het gebruikvan een speciaalobject dat alvast een groot aantal
nieuwe primaire sleutelsindedatabase claimt waardoor voor nieuwe objecten deze niet aandedatabase
hoeft te worden gevraagd.
Doe niet meer dan nodig
Veel werkin applicaties gebeurt terwijl er eigenlijk helemaal geen noodzaaktoeis. Zois het nogal
verleidelijk om voor eenobject waar attributenvan nodig zijn uitdedatabase voor het gemak maar alle
attributenop te halen, omdat daaral een operatie vooris gedefinieerd.Door een nieuwe operatie te
defini
die alleende benodigde attributen oplevert kunnendeperformance problemendie onstaan
doordi t “alle attributen operatie” anti-patroon worden voorkomen. Een goede manier ommet gerelateerde
persistente objecten om te gaanis om vanuit eenobject niet alle gerelateerde objectenin te lezen, maar
alleen hun primaire sleutel. Als blijkt dat deze gerelateerde objecten ook nodig zijn kunnen ze snelop
basisvan deze sleutelindedatabase worden opgezocht. Beide voorgaande patronen zijn speciale
gevallenvan het“partialprocessing”[ 6] patroon.Indit patroon berekenten levertde aanroepvan een
remote operatie alleen dat resultaatop watop datmoment nodigis. Als meer gegevens nodig zijn dan
wordendiein een vervolgaanroep opgeleverd. Vergelijkbaar kunnen onnodige berekeningen worden
verkomendoor het toepassenvan het“lazyevaluation” patroon waarbij gegevenspas worden berekend
op hetmoment dat het nodigis. Dat het gebruikvan gedistribueerde objecten ook niet zonder meer een
goedideeis wordt duidelijk als je je beseft dat dergelijke objecten vaak nogalvanresources nodig
hebben. Bovendienis er meestal
object te
dat alleremote verzoeken lokaal zou kunnen
afhandelenen dus alsfa
kan dienen. Waak dus voor het “lokaleremote objecten” anti-patroon.
EenJava gebaseerde multi-tier applicatie bij eenbank heeft nogal watperformance problemen.Al snel
blijkt dat het overmatig gebruikvanremote objecteninde vormvanEnterprise Javabeans een groot
deelvande performanceproblemen veroorzaakt. Nadere inspectievande applicatiein eenprofiler
brengt ook hele andere problemen aan het licht.Door het gebruikvan een uitgebreid raamwerk datis
het voor een ontwikkelaar niet altijdeven duidelijk watde implicatievan het aanroepenvan een
operatieis. Het gevolgis dat als er eenobject nodigis eral snel gekozen wordt voor het aanroepen
van een bestaande operatie,die vaak hele ketensvan andere aanroepen veroorzaakt. Uiteindelijk blijkt
een belangrijk deelvandeperformance problemen aan dergelijke onnodig zware operaties te wijten te
zijn.
Doe tegelijk iets anders
Een groot deelvande activiteitinsoftware kanparallel plaats vinden. Hetis daarom zonde om te wachten
op een bepaalde activiteiten verstandig om meerderecomputers, processenofthreads naast elkaar het
werk uit te laten voeren. Er moet dan wel voor worden gezorgd dat deze processen een gelijke
hoeveelheid werk hebbenen dat zij elkaar zomin mogelijkinde weg zitten. Voor dat laatsteis het
bijvoorbeeld gebruikelijk om“locks” zo klein mogelijk (bijvoorbeeldperrecorden nietper tabel)en zo kort
mogelijkvast te houden. Een ander belangrijk patroonis datvan asynchrone communicatie, waarbij een
component niet wachtop het antwoordvan een verzoek.Dit patroonisde grootste reden voorde
populariteitvan“messageoriented middleware”, tegenover synchrone middleware zoalsobjectrequest
brokers.
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Figuur1 Voorbeeldvan het meta-objectmodel anti-patroon
Wees niet onnodig flexibel
Natuurlijkis het belangrijk om te kijkenin hoeverredesoftwareinde toekomst nog kan wijzigenof zal
moeten opschalen, maar het inbouwenvan extreem veel flexibiliteit heeft ook zo zijn prijs. Hetmottois
dus; bouw alleendie variabiliteitindesoftwarein waarvan vrijwel zekeris dat deze binnen afzienbare
termijn kan wijzigen. Er zijninde praktijk veel voorbeeldenvan anti-patronendie te veel flexibiliteit
nastrevenen daardoordeperformance sterk negatief be nvloeden. Een veel voorkomend anti-patroon is
dievan een objectmodel dat eigenlijk meer een metamodelis (zie bijvoorbeeld figuur1) .In hetextrem e
geval bevat zo’nmodel klassen als“object”, “relatie”en “attribuut”, waardoor eigenlijk vrijwelde gehele
wereld gemodelleerd kan worden.Deperformance-impact ligt erin dat voor het cre renvan een
domeinobjectopbasisvan zo’nmodel vaak veel relaties moeten worden gelegd,die richtingdatabase
vaak worden vertaald naardurejoin operaties. Flexibiliteitsmechanismen gebodendoor
ontwikkelomgevingenen middleware hebben ook vaak een negatieve invloedopperformance . Zo zijn
flexibele datatypes zoals COMvariantsen CORBA any’sprima voor generieke operaties, maar blijkt het
versturenenin-en uitpakkenvan zulke datatypes vaak veelperformanceoverheadop te leveren. Een
ander anti-patroonin dergelijke omgevingenis het gebruikvan dynamische aanroepmechanismen zoals
COMAutomationofJava reflectie, aangezien deze vaak om veelextra indirecties vragen.
Wees optimistisch
Eenhoop tijdswinst blijkt te behalendoor er gewoon vanuit te gaan dat een functie goed gaatenpas
achteraf te controlerenofdit ook echt het gevalis. Het belangrijkste voorbeeldvan deze categorieis het
“optimisticlocking” patroon (zie bijvoorbeeld [8]) waarbij gegevensin eendatabase tijdens een
gebruikerstransactie niet worden gelockedindedatabase (zie figuur2) . Pas bij het doorvoerenvande
transactieindedatabase wordt er kort gelocked. Hierdoor wordt het mogelijk om meerdere
gebruikerstransacties tegelijkertijdvan dezelfde gegevens gebruik te laten makenen hoeven gebruikers
dus nietop elkaar te wachten. Uiteraard moeten conflicten wel aandehandvantellers, tijdstempels,
toestandenof condities worden bepaald. Een ander database-gerelateerd patroonin deze categorieis het
tijdelijk uitzettenvandedatabase referenti le integriteit tijdens het uitvoerenvan eenbatch transactie.
Referenti le integriteitscontroles blijkenerg veeloverheadop te leverenen het belangrijksteis datde
database aan het eindvande transactie weerin een consistente toestandis.
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Doe het zo optimaal mogelijk
Als bepaalde functionaliteit moet worden uitgevoerd danis het natuurlijk verstandig om te kijkenhoe het
zo effici nt mogelijk zou kunnen. Zo moeten gegevens zo snel mogelijk opgeslagenen ingelezen kunnen
wordenen moet bijvoorbeeld worden vermeden dat er eerst objecten moeten worden gecre erd. Een
voorbeeldvandit patroonis het gebruikvan primitievetypesin plaatsvan objecten (zoals eenJava intin
plaatsvan eenInteger). Een andere oplossingsrichting voor optimalisatieis het laten uitvoerenvan
rekenintentievetaken zoals compressie, encryptieenrenderingdoor specifiek daarvoor bedoelde
hardware. Eenopen deur lijkt misschien het toepassenvan snelle algoritmen, maar hetis
verbazingwekkendin hoeveel belangrijkecode nog ineffici nte algoritmen worden toegepast. Denk
bijvoorbeeld aan algoritmen voor het zoekenen sorterenvan gegevensin een verzameling[9].
Bij een uitzendbureau wordt een geheel nieuwe multi-tierJava applicatie ontwikkeld. Natuurlijk hoort bij
zo’n applicatie ook een geheel eigenlook-and-feel. Er wordt dan ook veel werk gestokenin het
opzettenvan een raamwerk hiervoor. Een onderdeelvan dezelook-and-feelis eencomponent dat
bepaaltop welk volgendcomponentfocus wordt gelegd. Alsdeperformancevanditcomponent
sub-optimaal blijkt zorgt het vervangenvande gehanteerdebubble-sortdoor eenquick-sort voor het
sorterenvan gebruikersinterface elementen, toch snel enkele seconden tijdswinstop te leveren.Door
het resultaatvan deze sorteerslag ook nog eens voor een volgende aanroep te bewaren lijkt een
gebruiker haast niet meer te hoeven wachtenop het verplaatsenvandefocusop een ander
gebruikersinterface-element.
Doe niet meer dan je aan kunt
Performanceproblemen kunnen worden veroorzaakt doordat er teveel gevraagd wordtvandesoftware
waardoor verzoekenop elkaar gaan wachten. Doelis dus om dergelijke wachtrijen te voorkomendoor
beperkingen te leggen aande inkomende verzoeken.Die beperkingen kunnen betrekking hebbenop het
aantal gelijktijdige gebruikers, het aantalende omvangvan verzoekenofde hoeveelheidresourcesdie
bepaalde afnemers nodig hebben. Hiervoor zouden historische gegevens kunnen worden gebruikt. Een
interessant patroon ter voorkomingvan deze categorievan problemenis het“staging” patroon, waarbij
een tussenliggendcomponent wordt ge ntroduceerddie een verzamelbakvan inkomende verzoeken
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bijhoudten dezein een voor eencomponent behapbare frequentie naar het doelcomponent stuurt.
Messageoriented middleware zoals WebSphere MQ biedt een natuurlijk mechanisme voor het realiseren
van zo’nstagingarea.De krachtvan zulke middleware ligt erin dat het een ontkoppeling biedt tussen
zendendeen ontvangende partijen.
Scheid tijd-kritische delen
Eris vaak een onderscheid tussen tijdkritischeen niet-tijdkritische delenindesoftware. Hetis dan ook
van belang dat tijdkritische delen niet gestoord wordendoor niet-tijdkritische delenen het fysiek scheiden
van dergelijke delenin afzonderlijke componentenis dan ook aan te bevelen. Een sprekend voorbeeldis
het scheidenvanhardreal-time processenvan overige processenin technischesoftware .Dereal-time
componenten worden hierbijin een laag niveau programmeertaal gerealiseerd, terwijl andere delenprima
inJava kunnen worden ontwikkeld. Een ander patroonin deze categorieis “datawarehousing” waarbij
operationeledatabases worden ontlastvan managementrapportagesdoor het inrichtenvan een separaat
datawarehouse.
Hou het zelfindehand
Als het er echtop aan komten een omgeving je teveel afschermtvandedetails waardoorperformance
negatief wordt be invloedis het zaak hetheftin eigenhand te houden. Zo zagenweal eerder wat er kan
gebeuren als je databasetoegangdoor“data-awarecontrols” laat regelen.In zo’n gevalis het zaak zelfde
toegangtotdedatabase te verzorgen. Ook het dichterop fysiekehardware gaan zittendoor het gebruik
vanlager niveau programmeertalen kan een belangrijk patroon zijn. Zo kan een derde generatie
programmeertaal veel optimalerecode opleveren als bijvoorbeeld een ge interpreteerde SmallTalk
omgeving. Nog meeropdehardwareis het gebruikvanassembly voor hetdirect aansprekenvandeCPU
operaties.
Conclusies
Hetis belangrijkin een vroegstadiumaloverdeperformancevan
een systeem na te denken. Een
end-to-end aanpak voor systeemontwerpdie begintmet eisen uitdebusiness speelt hierin een
belangrijke rol. Architecten moeten goed begrijpen watde invloedvan een bepaalde keuzenopde
performancevan een systeemis. De bijdragevandit artikelis het beschrijvenvan
van
patronenen anti-patronen waarmee niet alleen een performance-bewustzijn wordt gepropageerd maar
waarmee ook concrete handvatten worden gegeven voor verandering.
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