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1 Bevezetés 
 

A szolgáltatásorientált architektúra (Service-Oriented Architecture – SOA) egy 

viszonylag új, de gyorsan terjedő architekturális paradigma a szoftverfejlesztésben. Az 

egyes rendszerek üzleti funkcionalitását jóldefiniált interfészeken (pl. WSDL) keresztül 

publikálva, gyorsabban állíthatók össze új szolgáltatások, üzleti folyamatok. A SOA 

alapú rendszerek ígéretei között szerepel a rugalmasság, nagyobb üzleti agilitás, jobb 

újrafelhasználás, az üzleti és IT szféra közti jobb kommunikáció. Az ilyen rendszerek 

teljesítményelőrejelzése azonban még mindig nagy kihívást jelent, mivel a szolgáltatások 

jellemzően több rendszeren ívelnek át. 

A SOA architektek, fejlesztők gyakran szembesülnek ilyen jellegű kérdésekkel: 

Hogyan alakul a rendszer teljesítménye, ha 20 %-kal nő a felhasználók száma? Mekkora 

teljesítménynövekedés várható, ha 50%-kal erősebb processzort teszünk az egyik 

szerverbe? Milyen adatreprezentációs formátumot és kommunikációs protokollt 

használjunk két rendszer összekötésekor? Ez utóbbi különösen akkor kerül előtérbe, ha 

Enterprise Service Bus-t (ESB) alkalmazunk, amely képes a protokollok közti 

konverzióra és az adatreprezentációk közti transzformációra. 

Kutatásunk fő célja, hogy a SOA esetén leggyakrabban használt adatreprezentáció, az 

XML használatának költségét vizsgáljuk. Ha egy memóriában tárolt objektumot XML 

formátumban akarunk átvinni a hálózaton, akkor a teljes objektumnak megfelelő XML 

reprezentációt elő kell állítani, ez az XML szerializáció folyamata. A fogadó oldalon a 

kapott XML formátumú karakterfolyamból kell visszaállítani a memóriabeli objektumot, 

ez az XML deszerializáció. Az XML szerializáció és deszerializáció költségét 

önmagában, vagyis a konkurens terhelést mellőzve vizsgálja a 2. fejezet, Java és .NET 

platformon. Az idetartozó eredmények tekinthetők a kutatás előzményeinek. 

Az XML-be szerializált objektum igen gyakran XML webszolgáltatások törzsében, 

SOAP borítékban utazik. A webszolgáltatást futtató szerver konkurens kliensek 

terhelésének van kitéve. Ezen szcenárió teljesítménykérdéseit vizsgálja a 3. fejezet. Az 

itteni mérések és modellek nagy része az ösztöndíj első két hónapjának eredménye. A 

vizsgált platformok IIS+C# .NET, illetve Sun Glassfish Application Server v2.1. 
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2 XML szerializáció és deszerializáció 
 

A mérések során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: Hogyan függ egy memóriabeli 

objektum XML-be történő szerializációjának (és fordított irányban a deszerializációnak) 

költsége az objektum típusától? Hogyan függ ez a költség a dinamikus adatstruktúrák (pl. 

tömb, lista) esetén a struktúra hosszától? Hogyan függ ez a költség stringek esetén a 

string hosszától? Hogyan becsülhetjük meg egy összetett típus (de)szerializálási 

költségét, ha ismert ez a költség az őt alkotó primitív típusok esetén? 

2.1 Mérési környezet 

 

Az egyes kérdések megválaszolására más-más teszteseteket fejlesztettünk ki és 

futtattunk. A fenti kérdéseknek megfelelően vagy a szerializálandó objektum típusát, 

vagy a tömbök méretét, vagy a stringek hosszát módosítottuk a mérések során. 

Mindegyik teszteset 10.000-szer (de)szerializálta ugyanazt az objektumot egy hálózati 

folyamba, miközben mérte a végrehajtás idejét. 

A méréseket két platformon végeztük el: Java Standard Edition 6 és Microsoft .NET 

3.5 alatt. Java esetén a JAXB API, .NET esetén az XmlSerializer osztály végzi a 

(de)szerializációt. A Java teszteknél a Sun JDK Update 14 volt a virtuális gép, az idő 

méréséhez pedig a hrtlib osztálykönyvtárat használtuk, amely kihasználja az operációs 

rendszer legnagyobb felbontású időmérési képességét. .NET esetében C# volt a választott 

nyelv, az időmérés a beépített System.Diagnostics.Stopwatch osztállyal történt. Fontos 

megjegyezni, hogy egyik platformon sem fordítottunk figyelmet a futási környezet 

hangolására, vagyis mind a Sun JVM, mind a .NET CLR alapértelmezett 

konfigurációjukban futottak. 

A teszteseteket futtató gép specifikációja: Microsoft Windows Server 2003 R2, 

Service Pack2, 2.4 GHz Intel Pentium 4 CPU, 1 GB RAM. A szerializált XML 100 

Mbit/s-os helyi hálózaton érte el a cél gépet, amely Windows XP futtatott, 3 GHz Intel 

Pentium 4 HyperThreading processzorral és 2 GB RAM-mal. 

2.2 Mérési eredmények 
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A mérési eredmények részletes analízise megtalálható a kutatáshoz kapcsolódó 

nemzetközi konferenciacikkben  [1], ezért itt csak a fontosabb eredményeket foglaljuk 

össze címszavakban: 

A tömbök méretétől lineárisan függ a szerializáció és a deszerializáció költsége, 

mindkét platformon. Az egyenesek meredeksége függ a tömbelemek típusától, és .NET 

platformon kisebb, ami jobb teljesítményt jelent. (1. ábra, 2. ábra) 
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1. ábra A szerializáció költsége a tömbméret függvényében 
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2. ábra A deszerializáció költsége a tömbméret függvényében 

 

A stringek hosszának függvényében a szerializáció és a deszerializáció 

költségfüggvénye is lineáris szakaszokból áll, köztük ugrásokkal. A cikkben leírt 

módon igazoltuk, hogy az ugrások oka a ki-bemenet pufferelése. 
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3. ábra A szerializáció és deszerializáció költsége a stringhossz függvényében 
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2.3 Teljesítménymodell 

 

A mérési eredmények alapján célunk volt egy olyan teljesítménymodell felállítása, amely 

egy jóldefiniált (pl. XSD-vel leírt) XML-típushoz megadja annak szerializációs és 

deszerializációs költségét. A modell működését és annak validációját az említett 

konferenciacikk  [1] tartalmazza, itt csak röviden foglaljuk össze. 

A modell a mérések tapasztalataira építve lineáris: 

 

Bemenetként szüksége van a primitív típusok költségére (c), amely költség adott esetben 

függhet a stringek hosszától (l), és a primitív típusok számára az adott összetett típusban 

(i, d, s). Ezen, a hardver- és szoftverplatformra jellemző együtthatók a kifejlesztett 

tesztesetek segítségével lineáris regresszióval nyerhetők ki, ami Matlab szkriptekben van 

megvalósítva. A legjelentősebb eredmény, hogy ehhez a paraméterazonosításhoz nem 

szükséges minden lehetséges összetett típusra multilineáris regressziót lefuttatni, hanem 

elegendő a primitív típusokhoz tartozó együtthatókat meghatározni, ami jóval kevesebb 

tesztesetet jelent. 

 

3 XML webszolgáltatások teljesítménye 

3.1 Mérési környezet 

 

A mérések célja az volt, hogy az XML webszolgáltatásokon keresztül folytatott 

kommunikáció, illetve azon belül is az XML szerializáció költségét vizsgáljuk több 

konkurens kliens által okozott terhelés mellett. Ennek érdekében olyan XML teszt 

webszolgáltatásokat alkalmaztunk, amelyek nem végeztek üzleti logikát, csak egész 

számok, lebegőpontos értékek, stringek, vagy ezek kombinációjából felépülő összetett 

típusok adott méretű tömbjét adták vissza. A tömbök előre készen álltak, statikus 

változók formájában, így azok létrehozása nem növelte a végrehajtási időt. 

A vizsgált webszolgáltatásokat Java és C# .NET nyelven implementáltuk, majd 

Glassfish Application Server v2.1, illetve Microsoft IIS 6.0. alkalmazásszervereken 
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futtattuk őket. A szerver gép adatai: Microsoft Windows Server 2003 R2, Service Pack2, 

2.4 GHz Intel Pentium 4 CPU, 1 GB RAM. 

A mérések során az Apache JMeter terheléstesztelő szoftver által szimulált 

kliensekkel terheltük az egyes XML webszolgáltatásokat, adott kliensszám mellett 10 

percig, hogy elérjék a stacionárius állapotot. Minden egyes kliens exponenciális 

eloszlású, 0,1 s várható értékű gondolkodási időt iktatott be a következő kérés elküldése 

előtt. A kliens gépen Windows XP futott, 3 GHz Intel Pentium 4 HyperThreading 

processzorral és 2 GB RAM-mal. A kliens és szerver gép 100 Mbit/s-os helyi hálózaton 

volt összekötve. 

3.2 Mérési eredmények 

 

Az átlagos válaszidőt és átbocsátóképességet a konkurens kliensek számának 

függvényében ábrázoljuk. Az egész és lebegőpontos számok esetén 50, 100, 200, …500 

méretű tömbökre, stringek esetén 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000, … 10000 méretű 

tömbökre végeztük el a méréseket. Összetett típusokból eddig kétfélét vizsgáltunk. Az 

egyik az int, double és string típusú tagváltozók mindegyikéből 1 darabot tartalmazott, a 

másik 9 darabot ugyanebből a három alaptípusból. A string tagváltozók hosszát tekintve 

három különböző esetre (100, 500, 1000) végeztünk méréseket. Az összetett típusokból 

1, illetve 10 méretű tömböket vizsgáltunk, de a rájuk vonatkozó méréseket eddig csak 

Glassfish platformon végeztük el. Az összes teszteset hasonló lefutást mutat, így itt csak 

egy-egy példát ragadunk ki. 
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4. ábra Az átlagos válaszidő alakulása 400 méretű egész tömböt visszaadó szolgáltatásra, a kliensek 

0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 
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5. ábra Az átlagos átbocsátóképesség alakulása 400 méretű egész tömböt visszaadó szolgáltatásra, a 

kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 

 

A görbék alakulása tipikusnak mondható, vagyis a terhelés növekedésével lineárisan nő 

az átbocsátóképesség, majd telítésbe kerül. Ez akkor történik, mikor valamelyik hardver 

erőforrás (jelen esetben a processzor) kihasználtsága 100% lesz. Ezzel párhuzamosan a 

válaszidő kis terhelés esetén alig nő, majd a telítéses szakaszban drasztikusan 

megnövekedik. 
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Az is látható, hogy a .NET jobban teljesít a Glassfishnél. Az XML szerializációs 

eredményeket figyelembe véve, ahol szintén a .NET ért el jobb eredményt, ez nem 

meglepő. A teljesítmények összevetésénél fontos azonban megjegyezni, hogy egyik 

esetben sem fordítottunk figyelmet a futási környezetek optimális hangolására, 

mindegyik platform a telepítés utáni alapértelmezett konfigurációjában futott. 

A következő ábrák példát mutatnak lebegőpontos tömböt (6. ábra, 7. ábra), stringet 

(8. ábra, 9. ábra), illetve összetett típust (10. ábra, 11. ábra) visszaadó szolgáltatások 

esetén mért eredményekre. 
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6. ábra Az átlagos válaszidő alakulása 200 méretű lebegőpontos tömböt visszaadó szolgáltatásra, a 

kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 
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7. ábra Az átlagos átbocsátóképesség alakulása 200 méretű lebegőpontos tömböt visszaadó 

szolgáltatásra, a kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 
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8. ábra Az átlagos válaszidő alakulása 3000 hosszú stringet visszaadó szolgáltatásra, a kliensek 0,1 s-

os gondolkodási ideje mellett 
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9. ábra Az átlagos átbocsátóképesség alakulása 3000 hosszú stringet visszaadó szolgáltatásra, a 

kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 
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10. ábra Az átlagos válaszidő alakulása 1 int, 1 double és 1 1000 hosszú string tagváltozót tartalmazó 

összetett típust visszaadó szolgáltatásra, a kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 
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11. ábra Az átlagos átbocsátóképesség alakulása 1 int, 1 double és 1 1000 hosszú string tagváltozót 

tartalmazó összetett típust visszaadó szolgáltatásra, a kliensek 0,1 s-os gondolkodási ideje mellett 

3.3 Teljesítménymodell 

 
Konkurens kliensekkel terhelt rendszer teljesítménymodellezésére gyakori módszer a 

sorbanállási hálózatok alkalmazása. Mivel olyan teszteseteink vannak, ahol a ismert a 

kliensek száma, zárt sorbanállási rendszert kell megoldanunk. Ezt a várható érték analízis 

(MVA – Mean Value Analysis) nevű módszerrel fogjuk megtenni. A módszer 

bemutatásához az alábbi jelölések szükségesek: 

• n: a kérések száma a zárt rendszerben (állandó) 

• ni: az i. erőforráshoz tartozó várakozási sor hossza 
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• Si: egy kérés átlagos kiszolgálási ideje az i. erőforrásnál 

• Wi: egy kérés átlagos várakozási ideje az i. erőforráshoz tartozó sorban 

• Ri: egy kérés átlagos válaszideje az i. erőforrásnál, nyilván Ri = Wi + Si 

• Vi: egy kérés teljes kiszolgálása során ennyiszer fordul az i. erőforráshoz 

• Di: egy kérés teljes kiszolgálásához szükséges összes idő az i. erőforrásnál, 

nyilván Di = Vi * Si 

• Qi: egy kérés teljes kiszolgálása során az i. erőforrás várakozási sorában 

eltöltött összes idő, nyilván Qi = Vi * Wi 

• R’i: egy kérés teljes kiszolgálása során ennyi időt tölt összesen az i. 

erőforrásnál, nyilván R’i = Qi + Di = Vi * Ri 

• R0: egy kérés átlagos válaszideje, nyilván R0 = ∑R’i 

• Xi: az i. erőforrás átbocsátóképessége (egységnyi idő alatt teljesített kérések 

száma) 

• X0: a teljes sorbanállási rendszer átbocsátóképessége 

• Ui: az i. erőforrás kihasználtsága (az időnek az a százaléka, amikor az 

erőforrás éppen kérést dolgoz fel) 

Fontos kiemelni, hogy a legtöbb mennyiség értéke a kérések számától, vagyis n-től függ. 

A módszer levezetése során felhasználásra került egy alapvető összefüggés, Little 

törvénye. A mögötte rejlő meggondolásokat a tanulmány első része tartalmazza, itt csak 

emlékeztetőül maga az egyenlet: 

n = X * R 

A várható érték analízis módszere három egyenlet rekurzív alkalmazásán alapszik, 

melyek a válaszidőre, az átbocsátóképességre és a sorhosszra vonatkoznak. Ezek 

levezetése következik most. 

Ha egy kérés érkezik az i. terhelésfüggetlen erőforráshoz, az ott eltöltött Ri(n) idő a 

sorban való Wi(n) várakozásból és az Si kiszolgálási időből tevődik össze. A várakozási 

idő nagysága attól függ, hány kérés várakozik már a most beérkezett kérés előtt a sorban. 

Jelölje ennek a számnak az átlagát na
i(n). Mivel ezek mindegyike átlagosan Si 

kiszolgálási időt vesz igénybe, FCFS ütemezést feltéve fennáll 

Ri (n) = Si + Wi(n) = Si + na
i(n) * Si = Si [1 + na

i(n)] 
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Egy fontos tétel szerint az n kérést tartalmazó zárt rendszer i. sorába érkező új kérés előtt 

átlagosan annyi kérés található a sorban, amekkora ezen sor átlagos hossza, mikor csak n-

1 kérés van a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy na
i(n) = ni(n-1). Ezt beírva az előbbi 

egyenletbe azt kapjuk, hogy 

Ri (n) = Si [1 + ni(n-1)] 

Ennek mindkét oldalát beszorozva Vi-vel, vagyis az egy kérés teljes kiszolgálása során az 

i. erőforráshoz fordulások számával, megkapjuk a várható érték analízis első egyenletét: 

R’i (n) = Di [1 + ni(n-1)] 

Természetesen késleltetés erőforrás esetén nem alakul ki várakozási sor, így ekkor R’i (n) 

= Di . 

A második egyenlethez Little törvényének átrendezett alakjából jutunk, ha 

kihasználjuk, hogy egy kérés teljes válaszideje az egyes erőforrásoknál mért válaszidők 

összege: 

X0(n) = n / R0(n) = n / ∑R’i(n) 

A harmadik egyenlet szintén Little törvényét használja fel, ezúttal viszont nem a teljes 

rendszerre, csak az i. erőforrásra. Mivel pedig egy kérés teljes feldolgozása során Vi-szer 

veszi igénybe az i. erőforrást, az alábbi egyenlet adódik: 

ni(n) = Xi(n) * Ri(n) = X0(n) * Vi * Ri(n) = X0(n) * R’i(n) 

A három egyenletet megfelelő sorrendben alkalmazva kaphatók meg az egyes 

erőforrások és a teljes rendszer kihasználtsága, válaszideje, illetve a sorhosszak. Ehhez 

abból kell kiindulni, hogy a sorhosszak 0 kérés esetén nulla hosszúak. Vagyis minden i-re 

ni(0) = 0. Ez beírható a válaszidőre vonatkozó egyenletbe, az abból származó 

eredmények pedig az átbocsátóképesség egyenletébe. Így R’i(1) és X0(1) értéke ismertté 

válik, amiből ni(1) a sorhosszra vonatkozó egyenletből számolható, és új iteráció 

indulhat. 

A konkrét teszt webszolgáltatások esetében először azonosítani kell egy kérés 

kiszolgálásának idejét. Ehhez első ötletként az XML szerializáció során ismertetett 

képletet alkalmazhatnánk. Az XML szerializáció költsége mellett azonban nem 

elhanyagolható a HTTP és SOAP fejlécek feldolgozására fordított idő. Ezt oly módon 
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vehetjük figyelembe, ha egy üres teszt webszolgáltatást írunk, amely nem szerializál 

semmilyen adatot, csak az üres SOAP borítékot adja vissza. Egy Glassfish-es példát 

tekintve, 500 méretű integer tömb esetén az XML szerializáció költsége 500*0.002 ms (a 

0.002-es együttható kiszámítása lineáris regresszióval történt, a  2.3 pontban leírt módon) 

Ehhez járul még a SOAP+HTTP overhead, melyet az üres webszolgáltatás segítségével 

1,7358 ms-nak mértünk. A teljes kiszolgálási idő így egy kérésre 2,7358 ms. Az MVA 

által adott megoldást a valós eredményekkel az alábbi ábra hasonlítja össze, a .NET 

esetet is ábrázolva: 
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12. ábra Modellvalidáció 500 méretű tömbre – átlagos átbocsátóképesség 
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13. ábra Modellvalidáció 500 méretű tömbre – átlagos válaszidő 

 

Az ábrák kiváló egyezést mutatnak a mért adatok és a modellből kalkuláltak között, ami 

módszerünk helyességét igazolja erre az esetre. 
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A fenti példán túl az összes mért tesztesetet összevetettük a modellből számított 

értékekkel, az ebből levont tapasztalatokat a következő alfejezetek részletezik. 

3.3.1 Egész és lebegőpontos tömbök 
Egész és lebegőpontos számok tömbjeire a modell .NET és Glassfish platformon is 

használhatónak mondható, mivel 

• Az átbocsátóképességet mindkét platformon, egész és lebegőpontos 

tesztesetekre és minden kliensszámra 5%-nál kisebb relatív hibával jósolja 

meg a modell. 

• A modell egész tömbök esetén Glassfish platformon a válaszidőt az esetek 60 

százalékában 15%-nál kisebb relatív hibával becsli. 

• Lebegőpontos tömbök esetén Glassfish platformon a válaszidőt az esetek 60 

százalékában 15%-nál, az esetek 95 százalékában 30%-nál kisebb relatív 

hibával jósolja meg a modell. 

• .NET platformon a válaszidőt egész és lebegőpontos tömbök esetén is az 

esetek 55 százalékában 25%-nál kisebb relatív hibával becsli a modell. 

A modell és a mért értékek közti eltérés leginkább nagy kliensszám és kisebb 

tömbméret esetén jelentkezik, a modell ilyenkor rosszabb válaszidőt jósol. 100 egész 

értéket tartalmazó tömbre például: 
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14. ábra Modellvalidáció 100 méretű tömbre – átlagos válaszidő 
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3.3.2 Stringek 
Stringek esetén merült fel a legtöbb probléma a modell pontosságával kapcsolatban. A 

legtöbb esetben a modell sokkal magasabb válaszidőt jósol, mint a valóban mért értékek, 

különösen .NET platform esetében. Az eltérés mértéke a kliensek számával és a stringek 

hosszával nő. 400 hosszú stringre kapott értékeket veti össze a 15. ábra és a 16. ábra. 
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15. ábra Modellvalidáció 400 hosszú stringre – átlagos válaszidő 
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16. ábra Modellvalidáció 400 hosszú stringre – átlagos átbocsátóképesség 
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Itt Glassfish esetén még elfogadható az előrejelzés pontossága, de pl. 6000 hosszú 

string esetén már mindkét platformon jelentős a modell hibája, amint a 17. ábra és a 18. 

ábra mutatja. 
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17. ábra Modellvalidáció 6000 hosszú stringre – átlagos válaszidő 
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18. ábra Modellvalidáció 6000 hosszú stringre – átlagos átbocsátóképesség 

 
Megállapítható, hogy a modell jelenlegi formájában nem megfelelő stringek 

szerializálási teljesítményének előrejelzésére konkurens terhelés mellett. A modell által 

vártnál (.NET esetén sokszorosan) jobb teljesítmény egy lehetséges magyarázata lenne, 

hogy az alkalmazásszerver gyorsítótárazza az adott URL-re adott válaszokat. Ezt a 

lehetőséget azonban kizártuk oly módon, hogy a mért webszolgáltatások 



 19 

implementációjában számoltuk a teljesített kéréseket, ami megegyezett a küldött kérések 

számával. 

Egy másik lehetséges magyarázat a modell pontatlanságára a CPU és IO ciklusok 

átlapolódása, ami csak konkurens terhelésnél jelentkezik, és a modell jelenleg nem veszi 

figyelembe. A további kutatás egyik fő célja ennek a jelenségnek kvantitatív bevonása a 

modellbe. 

3.3.3 Összetett típusok 
A modell stringeknél mutatkozó hibája hatással van az összetett típusok 

teljesítménymodellezési pontosságára is. Azok az összetett típusokra, amelyek nagy 

méretű és/vagy nagy számú string tagváltozókat tartalmaznak, a modell nem ad 

megfelelő eredményeket (lásd 19. ábra és 20. ábra), ellenkező esetben viszont 

meglehetősen pontos (lásd 21. ábra és 22. ábra). 
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19. ábra Modellvalidáció 9 int, 9 double és 9 darab 1000 hosszú string tagváltozót tartalmazó 

összetett típusú objektum 10 elemű tömbjére – átlagos válaszidő 
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Average Throughput
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20. ábra Modellvalidáció 9 int, 9 double és 9 darab 1000 hosszú string tagváltozót tartalmazó 

összetett típusú objektum 10 elemű tömbjére – átlagos átbocsátóképesség 
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21. ábra Modellvalidáció 9 int, 9 double és 9 darab 100 hosszú string tagváltozót tartalmazó összetett 

típusú objektum 1 elemű tömbjére – átlagos válaszidő 
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Average Throughput
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22. ábra Modellvalidáció 9 int, 9 double és 9 darab 100 hosszú string tagváltozót tartalmazó összetett 

típusú objektum 1 elemű tömbjére – átlagos átbocsátóképesség 

 

4 A kutatás további irányai 
A további feladatok egy része további mérések elvégzése. Összetett típusokból jelenleg 

csak kettőre vannak eredményeink, azokról is csak Glassfish platformon, így több típust 

kell tesztelni, .NET platformon is. A legfontosabb feladat a modell bővítése a CPU/IO 

átlapolódás figyelembe vételével, ami reményeink szerint mind stringek, mind a sok 

és/vagy nagy stringet tartalmazó összetett típusok esetén megfelelő pontosságúvá teszi a 

modellt. 
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