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Performance in een 

LANSA web applicatie 
 

Onlangs is een performance probleem geconstateerd met een in LANSA 
gebouwde web applicatie bij één van onze LANSA klanten in de Benelux. Daarbij 
is gebruik gemaakt van Web Application Modules (WAM). In dit artikel vraag ik 
uw aandacht voor een uiteenzetting van de bevindingen van het LANSA Services 
team in de Benelux. 
 

Het meten van performance van een web applicatie op 
iSeries 
Met de IBM API “QUSRJOBI” kunt u de gebruikte CPU tijd in milliseconden 
bepalen. De CPU tijd geeft de zuivere verwerkingstijd aan van een taak. 
Daarnaast geeft het meten van verstreken tijd in de taak, inzicht, in vergelijking 
tot de CPU tijd, in de wachttijd. Voor een web applicatie kunt u daarnaast nog de 
tijd meten van het moment van een door de gebruiker geïnitieerde actie tot en 
met het laden van de resultaat pagina. Hiervoor zijn hulpmiddelen beschikbaar 
die de web pagina aanroep uitvoeren en de bijbehorende tijdmetingen verrichten 
aan de client zijde, bijvoorbeeld “JMETER”.  
 
 
Bij het analyseren van performance/response tijden is het van belang 
onderscheid te maken in de verschillende metingen: 

 CPU tijd geeft de zuivere verwerkingstijd aan van een taak. De CPU tijd 
kan inzicht verschaffen in de verwerkingstijd/systeembelasting, eventueel 
van programma onderdelen/logica, van één enkele taak. Met andere 
woorden programma optimalisatie; 
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 Verstreken tijd op iSeries, in vergelijking tot de CPU tijd, kan inzicht 
verstrekken in het optimale gebruik van de voor deze taak beschikbaar 
gestelde systeem bronnen. Met andere woorden systeem en taak definitie 
optimalisatie; 

 Web pagina tijden, in vergelijking tot de verstreken tijd op iSeries, kan 
inzicht verstrekken in netwerk en client belasting. Met andere woorden, 
web pagina grootte, client verwerkingsbelasting door bijvoorbeeld intensief 
Javascript gebruik en infrastructuur optimalisatie. 

 
 

De volgende onderdelen gaan in op het optimaliseren van het programma, de 

LANSA Web Application Module. De totale verwerkingstijd, CPU tijd, van de taak 

was voor optimalisatie ongeveer 1200 milliseconden. 
 
 
 

Gebruik van SQL 
In LANSA gebruikt men SQL met behulp van het SELECT_SQL statement. SQL 
kan een uitweg bieden voor complexe zoekopdrachten of zaken waarin de 
normale IO commando’s niet in voorzien, bijvoorbeeld een LIKE %<zoek 
tekst>% clausule. De oorzaak van overmatig gebruik van SQL commando’s kan 
echter ook voortkomen uit een logisch ontworpen datamodel wat niet 
geoptimaliseerd is voor de fysieke behoefte van de bedrijfslogica of presentatie 
doeleinden. Normalisatie van een datamodel kan leiden tot teveel benodigde 
toegangspaden, de-normalisatie kan leiden tot onnodig grote volumes in 
bestanden als gevolg van redundantie. De balans kan het beste worden 
gevonden door het fysiek te implementeren datamodel af te stemmen op de 
bedrijfslogica en de presentatie doeleinden. Bij het opstellen van een WHERE 
clausule is het van belang om de grootste selecties als eerste uit te voeren, dit 
heeft een positief effect op de totale verwerkingstijd van het SQL commando.  
 
Daarnaast is het van belang zodra er sprake is van een JOIN, het tijdens 
verwerking aan elkaar koppelen van bestanden, eerst de selecties te doen op het 
primaire bestand, dan de koppeling tussen de bestanden aan te geven en pas 
dan de eventuele selecties te doen op het secundaire, gekoppelde bestand. Het 
optimaliseren van het SQL commando, leidde in de betreffende applicatie tot een 
verbetering van ongeveer 350 CPU milliseconden. Het gebruik van SQL heeft 
niets met LANSA te maken. 
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Tijdelijk bijhouden van lijst wijzigingen in een web 
applicatie 
In een web applicatie wordt vaak gebruik gemaakt van tijdelijke opslag van 
ingevoerde data, bijvoorbeeld bestellijsten. Het gebruik van normale bestanden 
om bij elke pagina verwerking de ingevoerde regels van de lijst op te slaan is IO 
intensief. Elke ingevoerde regel van de lijst leidt in dit geval tot het ophalen van 
een record in het bestand. Het opnieuw ophalen van de opgeslagen regels leidt 
opnieuw tot een fysieke IO voor elke opgeslagen regel. Kortom bij het intensief 
invoeren van data in een lijst verspreid over meer dan één web pagina, het 
volgende/vorige mechanisme, kan dit een behoorlijk effect hebben op de ervaren 
response tijden. Dit heeft niets met LANSA te maken. In de LANSA built-in 
functies SAVE_LIST en RESTORE_SAVED_LIST worden een groot aantal lijst 
regels in een beperkt aantal records opgeslagen, een hulpmiddel om eerder 
genoemde performance impact te minimaliseren. Een beperking van het aantal 
opslag en ophaal bewerkingen. Hier kunnen niet alleen aanzienlijke verbeteringen 
geboekt worden ten aanzien van performance, in de betreffende applicatie leidde 
dit tot een verbetering van ongeveer 200 CPU milliseconden. Het kan tevens als 
buffer dienen voor sessiedata voor een eindgebruiker. Een browser sessie kan 
om wat voor reden dan ook tussentijds worden onderbroken. De al ingevoerde 
maar nog niet bevestigde data kan dan eenvoudig voor de eindgebruiker hersteld 
worden bij het terugkeren in de betreffende web pagina. Deze tijdelijke data 
wordt overigens opgeruimd door een LANSA reorganisatie, een taak die regulier 
uitgevoerd dient te worden. 
 
 

RDML versus RDMLX velden 
Met LANSA 2005 zijn ook RDMLX velden, zoals string, integer, BLOB, float etc. 
geïntroduceerd. Overmatig gebruik van deze velden kan leiden tot onnodig 
performance verlies. Dit heeft niets met LANSA te maken maar met de opslag en 
verwerkingseigenschappen van dit type velden. Er is een document genaamd 
“LANSA field type Quick Reference” waarin aangegeven wordt, in een 
beslissingsboom, welke veldtypen te gebruiken afhankelijk van de situatie. Deze 
is kort na de introductie van LANSA 2005 beschikbaar gekomen. Het is raadzaam 
deze te gebruiken bij het kiezen van uw veldtypen. Het rechtzetten van onnodig 
gebruik van string velden, de veldlengte was korter dan 256 karakters, leidde in 
de betreffende applicatie tot een verbetering van ongeveer 150 CPU 
milliseconden. 
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Opmaak van velden 
In de onderzochte code wordt een omschrijving samengesteld uit verschillende 
velden, omgezet in kleine letters en wordt karakter voor karakter bepaald of een 
teken wel dan niet moet worden opgenomen/getransformeerd in het uiteindelijk 
te tonen resultaat. In een Web Application Module (WAM) worden bedrijfslogica 
en presentatie gescheiden. De bedrijfslogica wordt gecodeerd in RDMLX, de 
presentatie wordt opgezet in XSL. Dit is een klassiek voorbeeld van het coderen 
van opmaak verweven in de bedrijfslogica. Dit is niet alleen onjuist het leid in dit 
geval ook tot onnodig performance verlies. Het verplaatsen van de opmaak van 
velden naar de presentatielaag, ofwel opnemen in de XSL, leidde in de 
betreffende applicatie tot een verbetering van ongeveer 200 CPU milliseconden. 
 
De totale verwerkingstijd, CPU tijd, van de taak was na optimalisatie ongeveer 

300 milliseconde, een kwart van de oorspronkelijke verwerkingstijd: 

 Optimalisatie van SQL commando: 350 milliseconden  
 Optimalisatie van lijst wijzigingen: 200 milliseconden 
 Rechtzetten onnodig gebruik van RDMLX velden: 150 milliseconden 
 Opmaak van velden verplaatsen: 200 milliseconden 

 
Functioneel zijn er aan de web applicatie geen aanpassingen verricht! 

 
Na deze code optimalisatie bleek tijdens testen dat een enkele taak positieve 
response tijden vertoonde. Bij het oplopen van het aantal gelijktijdige taken 
liepen de response tijden onacceptabel hoog op. 
 
 
 

De veroorzaker, SQL Engine 
Na onderzoek is gebleken dat de gebruikte SQL commando’s in combinatie met 
de bestandsvolumes zodanig geheugen en verwerkingsintensief zijn dat bij het 
oplopen van het aantal gelijktijdige soortgelijke taken er sprake is van 
verstopping. Dit heeft tot gevolg dat verwerkingstijden instabiel worden, 
verstreken tijd oploopt en de te ervaren response tijden onacceptabel worden. 
De oplossing is afstelling, met andere woorden het afstemmen van geheugen, 
het aantal gelijktijdige aan de processor aan te bieden taken, taak 
uitvoeringsinstellingen etc. op de daadwerkelijke behoefte.  
 
Na de afstelling van de iSeries is tijdens tests gebleken dat de verwerkingstijd 
stabiel is, verstreken tijd ruimschoots in de marge blijft en de response tijd 
daardoor als positief kan worden ervaren. 
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Conclusie 
Vele factoren kunnen invloed hebben op ervaren response tijden. Wat in eerste 
instantie lijkt op een inferieure performance van Web Application Modules (WAM) 
blijkt in deze casus andere, allen niet LANSA oorzaken te hebben. Vooral in het 
geval van een web applicatie is het van belang tijdens het ontwerp rekening te 
houden met implementatie factoren zoals infrastructuur, beschikbare/benodigde 
systeem bronnen, fysiek datamodel etc.  
 
LANSA heeft continue aandacht voor het verder optimaliseren van de gebruikte 
verwerkingstijd van met LANSA ontwikkelde applicaties. LANSA wordt niet voor 
niets wereldwijd gebruikt en ingezet als ontwikkelplatform voor bedrijfskritische 
applicaties! 
 
U kunt natuurlijk voor advies altijd terecht bij uw LANSA consultant. 
 
Dänny Hellemons, LANSA Professional Services Manager Benelux. 
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Functie Punt Analyse (FPA), 

productiviteitsfactor en LANSA 
 

Steeds meer vragen onze LANSA klanten ons om informatie over het begroten 
van de ontwikkeltijd van applicaties met LANSA. Een veelgebruikte methode is 
Functie Punt Analyse. 
 
De doelstelling van dit artikel is niet een uiteenzetting over Functie Punt Analyse. 
Dit artikel is bedoeld om de aandacht te vestigen op die factoren die van belang 
zijn bij het begroten van ontwikkeltijd. 
 

Introductie 
Functie Punt Analyse is een methode om de functionele omvang van een 
informatiesysteem te meten. De meeteenheid is de "functiepunt" (fp); de 
omvang van een systeem wordt dus uitgedrukt in een aantal functiepunten. 
Functiepunten vormen een goede basis voor de omvang van een systeem. Een 
veelgebruikt toepassingsgebied van FPA is het begroten van 
systeemontwikkeling. De kosten voor het maken van een systeem zijn immers 
gerelateerd aan zijn omvang. Hoe groter het systeem, des te duurder het zal 
zijn. Uit eerdere ervaringen weet men hoeveel uur men gemiddeld nodig heeft 
om één functiepunt te realiseren: de norm. 
 
Omvang (aantal functiepunten) x norm (benodigde uren per 

functiepunt) levert een basis voor de projectbegroting. 

 
De mogelijkheden die de meeteenheid "functiepunt" biedt zijn onder andere de 
volgende. 
 

 Begroten. 
Op grond van de functionele systeemspecificaties kan de systeemomvang 
(in aantal fp) worden vastgesteld. Op basis van ervaringen in afgeronde 
projecten in het verleden bepaalt men de te verwachten productiviteit 
(uren/fp) in een nieuw project. Omvang van het systeem (fp) 
vermenigvuldigd met de te verwachten productiviteit (uren/fp) geeft het 
aantal normuren voor de systeemontwikkeling. 

 
 Beheersen van projecten. 

Wijzigingen in de systeemspecificaties kunnen in functiepunten worden 
uitgedrukt, waardoor ze kwantificeerbaar en beheersbaar zijn. 

 
 Communicatie tussen de betrokken partijen. 

Als twee personen op een ander aantal functiepunten uitkomen, duidt dit 
op een andere interpretatie van het te bouwen systeem.  

 
 Meten van de productiviteit. 

Het aantal bestede uren gedeeld door het aantal gerealiseerde 
functiepunten geeft de productiviteit van een project. Deze kan worden 
vergeleken met de norm. 
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 Meten van de kwaliteit van een systeem. 

Het aantal fouten per functiepunt per tijdseenheid is een kengetal voor de 
kwaliteit van een ontwikkeld systeem. 

   
FPA is géén projectmanagementmethode. FPA levert géén feilloze begrotingen 
op; het levert wél belangrijke ondersteuning bij het maken van een begroting. 
FPA is géén planningstechniek.  
 

Aandachtspunt, vaststellen van de norm 
De meeteenheid "functiepunt" en het bepalen van het aantal is vastgelegd in de 
methode. Zoals eerder aangegeven, als twee personen op een ander aantal 
functiepunten uitkomen, duidt dit op een andere interpretatie van het te bouwen 
systeem. Het vaststellen van de norm, de productiviteitsfactor, gebeurt op basis 
van afgeronde projecten in het verleden. Daarbij zijn de volgende aspecten van 
belang. 
 

 Tijdregistratie 
Een zuivere meting/registratie van de ontwikkeltijd is van belang om 
achteraf de prestatiefactor te kunnen berekenen. Indien alle projecturen in 
de meting worden opgenomen zal dit leiden tot een onzuivere en 
onbruikbare norm. 
 

 Soortgelijke projecten. 
Rapid Application Development, waarin definities van het op te leveren 
systeem tijdens ontwikkelcycli worden bepaald zullen een andere 
productiviteitsfactor ten gevolge hebben dan traditionele projecten waarbij 
ontwikkeling start na het opstellen van functionele en technische 
specificaties. Projecten met een hoog “research & development” gehalte, 
vanwege vooraf niet of onduidelijke architectuur of nieuwe onontgonnen 
technologie, zullen over het algemeen een onbruikbare 
productiviteitsfactor voor vervolgprojecten opleveren.  

 
 Eenduidige definitie van ontwikkeltijd. 

Ontwikkeltijd is in principe een vaag en rekbaar begrip. Van belang is dan 
ook dat vastgesteld wordt welke activiteiten/taken er in uw prestatiefactor 
worden opgenomen. Voorbeelden: vastleggen database, coderen, opzetten 
testsets/data, programma unit testen, documentatie etc.  

 
 Deskundigheid van de ontwikkelaar. 

Training en ervaring hebben vanzelfsprekend impact op de prestaties van 
de ontwikkelaars.  
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LANSA prestatie 
Voordat ik bij LANSA Ltd. werkzaam was heb ik bij een dienstverlener gewerkt 
die actief was op het gebied van softwareontwikkeling. In die periode heb ik met 
mijn toenmalige collega’s gebruik gemaakt van Functie Punt Analyse, vooraf voor 
het opstellen van begrotingen, achteraf voor productiviteitsmetingen. 
 
LANSA Product Applicatie type Productiviteitsfactor* 

LANSA for iSeries zonder 
gebruik te maken van 
templates 

iSeries 5250 1,6 uur per fp 

LANSA for iSeries met 
gebruik van templates 

iSeries 5250  1,4 uur per fp 

Visual LANSA zonder 
gebruik te maken van een 
framework 

Windows GUI 
Client/Server 

3,5 uur per fp 

Visual LANSA met gebruik 
van een framework 

Windows GUI 
Client/Server 

2,5 uur per fp 

LANSA for the Web zonder 
gebruik te maken van een 
framework 

Web GUI, Extranet 3,5 uur per fp 

LANSA for the Web met 
gebruik van een framework 

Web GUI, Intranet 2,5 uur per fp 

 
*Ontwikkeltijd definitie: vastleggen database, coderen, opzetten testsets/data, 
programma unit testen 
 
LANSA is daarin qua productiviteit ongeëvenaard op het iSeries platform. De 
belangrijkste redenen daarvoor zijn de LANSA Repository, de RDML(X) taal en de 
transparante middleware welke bij een juist gebruik en inzet kunnen leiden tot 
minder code, beter hergebruik en eenvoudiger implementatie. 
 
U kunt natuurlijk voor advies altijd terecht bij uw LANSA consultant. 
 
Meer weten over Functie Punt Analyse, bezoek dan www.nesma.nl/sectie/fpa. 
 
Dänny Hellemons, LANSA Professional Services Manager Benelux. 
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System i Future Proof event 
5 juni Eindhoven 

 
Klaar voor de toekomst met System i? 

Al jaren vormt System i de robuuste basis voor innovatieve applicaties. Voor 
deze oplossingen zijn diverse programmeertalen en uiteenlopende technologieën 
gebruikt. Naarmate er meer technologieën beschikbaar komen, wordt het steeds 
belangrijker om applicaties te moderniseren en te integreren met nieuwe 
oplossingen.  
  
IBM Benelux organiseert een specifiek event rond dit thema. 
 
Graag nodigen wij u, namens IBM, uit voor het Future Proof event. Het 
evenement zal plaats vinden in het Philips Stadion te Eindhoven op dinsdag 5 
juni. Ook LANSA zal als IBM Business Partner deel nemen aan dit evenement.  
Onze directeur Martin Fincham zal tijdens 1 van de breakout sessions 
een presentatie verzorgen over applicatie modernisering & onze visie op SOA.  
  
Danny Hellemons, Martin Fincham en Jan de Putter hopen u op 5 juni in 
Eindhoven weer te mogen ontmoeten. 
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Voor meer informatie kunt u terecht op: 
http://www-05.ibm.com/nl/events/futureproof/ 
http://www-05.ibm.com/be/events/futureproof/ 
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LANSA Data Sync Direct  
LANSA’s Data Sync Direct is een klant-en-klare business oplossing die de kosten 
en de complexiteit verbonden aan Global Data Synchronisation (GDS) 
verminderd. Data Sync Direct klanten maken er gebruik van om te voldoen aan 
de verzoeken van Retail organisaties en profiteren van de efficiëntie van een 
“end-to-end supply chain automation”.  
Data Sync Direct biedt alles wat je nodig hebt van Product Information 
Management (PIM) tot aan real-time Item synchronisatie met gecertificeerde 
GDS Network Data Poolen. Data Sync Direct is ontwikkeld voor de kleine en 
middel grote bedrijven. Het biedt alle benodigde functionaliteit in 1 
betaalbaar pakket.  Het is een eenvoudig te gebruiken, op internet technologie 
gebaseerd en is volledig aanpasbaar naar uw huidige bedrijfsprocessen. Dit alles 
levert bedrijven de mogelijkheid snel en eenvoudig aan verzoeken te voldoen. 
 
De belangrijkste kenmerken zijn:  

 Real-time, bi-directionele integratie met uw huidige artikel/product 
informatie database (ERP). 

 Configureerbare workflow om de manuele processen te automatiseren, 
draagt zorg voor de consistentie, de goedkeuringsprocedure en het 
autorisatie proces. 

 Volledige audit, logging en data integriteit om de berichten stroom te 
controleren en te verzekeren van juiste aansluiting met de handelspartner. 

 Ondersteuning van meerdere valuta en talen alsook specifieke attributen 
voor Retailers, markten en landen. 

 Lichtgewicht PIM voor volledige beheer van de GTIN levenscyclus op item, 
krat en pallet verpakkingsniveau. 

 Beheert alle artikel/product synchronisatie en berichten verkeer met de 
gekozen datapool, dat kan zijn de GS1 specifieke land Data Pool, 1SYNC, 
Agentrics, SINFOS, etc. 
 

De oplossing kan worden geïmplementeerd in een hosted of in een achter-de-
firewall configuratie op Windows of IBM System i (iSeries/AS400). Meer dan 300 
bedrijven maken momenteel gebruik van Data Sync Direct. LANSA is een 
gecertificeerde 1SYNC™ Synchronization Suite 3.0 Solution Provider als ook een 
GS1 Solution Provider voor diverse regio’s als GS1 UK, GS1 Nederland en GS1 
Frankrijk. Zeer recent won Data Sync Direct de ‘Best Industry Optimised 
Solution’ op IBM’s jaarlijkse PartnerWorld Beacon Awards competitie.  
  
Meer informatie over deze oplossing kunt u vinden op: 
http://www.lansa.com/gdsn/gs1 
  
 
 
12 juni is LANSA aanwezig met een stand op het GS1 Nederland Congres 2007. 
Thema van het Congres is: "nu bouwen aan de waardeketen van de toekomst" 
Het congres vindt plaats in DeFabrique te Utrecht.  
Gratis Inschrijven kan via de webside: www.gs1.nl   
 
  


