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Přemýšlejte v souvislostech...

Scénáře a kontext použití aplikace

business-aplikace vs. prezentace

private (intranet) vs. public (internet)

počet uživatelů, resp. očekávaná zátěž, současné 
přístupy, automated-requests (např. RSS čtečky)

rozložení cílové skupiny (devices, konektivita, ...)

zdroje k dispozici (servery, připojení, vývojáři, čas)

Pro každou situaci jsou vhodné jiné techniky!!!



Zacílení optimalizace

klient

přenos

server



Optimalizace na straně klienta

progresivní rendering HTML

co je možné, přesunout na konec HTML kódu, 
zejména velké JScript knihovny

progressive-layout (např. IE: table-layout:fixed; width)

JavaScript parsing je drahý, nejenom jeho běh

raději optimalizované knihovny (jQuery, 
Prototype, ...) než vlastní invence

respektujte reálné možnosti DHTML



Optimalizace přenosu

eliminace přenosu

client-side (browser) cache + použití CDN serverů

minimalizace objemu přenesených dat

HTTP komprese

ViewState

HTML/JS/CSS minifiers

ID pro ASP.NET server-controls

minimalizace počtu requestů

Script combining

CSS Sprites



Klient/Přenos - Diagnostické nástroje 

Microsoft Fiddler

IE Developer Tools <F12>

FireBug, atp.



DEMO

HTTP komprese, Minifiers, CSS Sprites, Fiddler



Serverová optimalizace

nastavení ASP.NET

cachování

ViewState

optimalizace přístupů do DB + konkurenčnost

asynchronní zpracování

webová farma



ASP.NET Optimalizace

<compile debug= “true“ /> + Release build

WebResources.ashx cachováno client-side

menší JS skripty (ASP.NET AJAX, Controls,...)

<trace enabled= “false“ />

Session – minimalizace použití nebo vypnutí

pre-compiling



ASP.NET Caching

Output caching

Data caching - application-scope

Request-scope data caching (reusing)

pozor na vzájemné křížení cachovacích technik!



ASP.NET Output caching

Page-level caching

Fragment caching (User-controls)

VaryBy...

Location

Substitution

pozor na vzájemné křížení cachovacích technik!



DEMO

ASP.NET Output caching



Data caching

HttpRuntime.Cache

pozor na rozsáhlé objektové grafy

datové ostrůvky s markerem

opatrně s dependency



DEMO

Application-Scope Data caching 



Request-scope data caching

opakované použití jednou získaných dat

Page/UserControl – pro každý request nová 
instance třídy => lokální fieldy

HttpContext.Current.Items[key] = value



ViewState

minimalizace ViewState

EnableViewState= “false“

ViewStateMode= “Enabled|Disabled|Inherit“

přesměrování ViewState na jiné uložiště

SessionPageStatePersister

disk serveru

komprimace ViewState



DEMO

ViewState



Optimalizace přístupu do DB

získávání dat „s rozumem“ (např. stránkování)

cachování dat získaných z DB

„přirozená“ normalizace schématu DB

connection-pooling

multiple-resultsets

raději SqlDataReader než DataSety



Webová farma

out-proc Session nebo vůbec

sdílení MAC kódu

kvalitní load-balancing



Server-side diagnostické nástroje

<trace /> 

čas strávený v jednotlivých fázích životního cyklu

velikost ViewState

SQL Server Profiler

Performance Counters



Performance killers

opakovaný data-binding bez kontroly IsPostback 
při zapnutém ViewState

pochybný resource-management

používejte using() pro IDisposable

nesprávné použití AJAX, zejm. UpdatePanelů

mají obalovat blok, který se má aktualizovat, ne 
controly, jejichž události se zachytávají!!!



Q & A




