
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nooit geweten dat je via het netwerk zoveel gegevens over een applicatie en hun gebruikers kunt 

verzamelen.” 

  

 

“Bijzonder om te zien dat je met dit soort tools zicht krijgt op de échte web- en database transacties 

zoals ze door het netwerk gaan.”  
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Over Dedicon en de probleemstelling 

Dedicon is een Nederlandse stichting die gespecialiseerd is in het toegankelijk maken van (school)boeken, 
kranten, tijdschriften, bladmuziek en andere informatie in alternatieve leesvormen voor mensen met een 
leesbeperking. Voorbeelden van leesbeperkingen zijn een visuele beperking, dyslexie of motorische 
beperkingen. Het hoofdkantoor is in Grave met in Rijswijk een studiolocatie. 

De belangrijkste opdrachtgevers van Dedicon zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de 

Koninklijke Bibliotheek. 

Dedicon levert haar audioproducten aan gebruikers ook via een streaming dienst. Voor deze dienst heeft eind 
2016 een platform-migratie plaatsgevonden. Na deze migratie kwamen er meldingen van gebruikers die heel 
algemeen van aard waren: “gister deed ie het nog”, “het is traag” en “het werkt niet”; gebruikers bleken niet in 

staat aan te geven wat dan niet werkte of traag was.  

Om gebruik te maken van de streaming dienst, kunnen verschillende apps worden gebruikt. Deze apps maken 

verbinding met Dedicon-systemen waarin de verzoeken gecontroleerd worden afgehandeld en de data wordt 
verstuurd. Onduidelijk was welke componenten van de dienstverlening meespeelden in deze gebruikers-
ervaringen. Om deze problematiek te tackelen, heeft Dedicon de hulp van IT visibility ingeschakeld. 

De aanpak 

Om deze vragen beantwoord te krijgen is gestart met het in kaart brengen van het gedrag van de applicatie 

keten. Hierbij is gebruik gemaakt van een tweetal applicatie performance management tools afkomstig van 

respectievelijk PerformanceVision en Savvius.  

Kenmerkend voor de aanpak van PerformanceVision is dat de prestaties en beschikbaarheid van de applicatie 
keten en daarbinnen de verschillende applicatie componenten op een passieve manier in beeld worden 

gebracht middels een packet sniffing probe. Op het moment dat er zich problemen voordeden zijn er 

verschillende snapshots gemaakt die vervolgens met de oplossing van Savvius zijn geanalyseerd. 

Voor de duur van het project is gebruik gemaakt van een packet sniffing probe aan zowel cliënt als server zijde. 

Hiermee is het feitelijke gebruik vastgelegd van de cliënt (uiterst links afgebeeld) richting de Apache webserver 
(rechts afgebeeld en aangeduid met (1)) en de achterliggende applicatie componenten in de keten. Het geheel 

is schematisch weergegeven in afbeelding 1.  

 
afbeelding 1 – De meetopstelling 
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De sniffing probe aan de server zijde maakt inzichtelijk hoe het gebruik is verdeeld over de dag, welke 

leesmethodes gebruikt worden en wat daarbij de gebruikerservaring is. 

De sniffing probe aan cliënt zijde is ingezet om meetresultaten te verzamelen van een aantal specifieke 
gebruikerstransacties voor elk van de mogelijke leesmethodes. Met de resultaten uit deze probe is onderzocht 

in hoeverre problemen zijn te herleiden naar deze transacties. 

Applicatie perspectief 

Verdeeld over de dag zijn er ruim 3000 gebruikers actief verdeeld over 3 soorten cliënts: de Daisylezer app 
(Android & iOS), een reguliere browser zoals Firefox of Safari en een Webbox. Deze gebruikers starten bij elkaar 
tot 30.000 http transacties verdeeld over de dag (afbeelding 2). 

 
afbeelding 2 – Het aantal http transacties verdeeld over de dag 

Van deze 30.000 transacties is vastgesteld dat er een groot aantal eindigen in een foutsituatie (afbeelding 3). 

Zoals in deze afbeelding te zien is zijn de meeste fouten te herleiden naar 4xx fouten.  

Dit wil zeggen dat de gebruiker een transactie start waarvan de server eigenlijk niet weet wat te doen. 

Bijvoorbeeld omdat de gevraagde content op dat moment niet beschikbaar is (een 404 fout). Of omdat een 
gebruiker niet geautoriseerd is voor de gevraagde content (een 401 of 403 fout). 

 
afbeelding 3 – Het aantal transacties wat eindigt in een foutsituatie 

Zoals in afbeelding 3 ook te zien is zijn er nauwelijks server gerelateerde foutcodes. Een server gerelateerde 

foutcode wil zeggen dat de webserver de transactie wel begrijpt maar er vervolgens niks mee kan. Bijvoorbeeld 
omdat er via een PHP routine een API-aanroep wordt gedaan die niet bestaat. Of omdat de server zo zwaar 
belast is dat de aanvraag niet binnen een bepaalde tijd uitgevoerd kan worden. 

Een aanvullende analyse op de verschillende foutcodes laat zien dat: 

● De meest voorkomende 4xx fout betrekking heeft op het niet beschikbaar zijn van afbeeldingen die horen 

bij de voorkant van het originele boek. 

● Er regelmatig problemen zijn met zogenaamde “range-requests” (416 fouten) op MP3- en de bijbehorende 

stuur bestanden. Range-requests zijn een functie van het http protocol en worden hier gebruikt om binnen 
een boek vooruit- en achteruit te spoelen. 

● De meest voorkomende 5xx foutsituatie is gerelateerd aan het downloaden van niet-bestaande MP3 
bestanden zodat die vervolgens off-line afgespeeld kunnen worden. 

Met één click laat de oplossing van PerformanceVision de details zien achter elk van deze foutsituaties. In 
afbeelding 4 is hiervan een voorbeeld opgenomen (van links naar rechts): 
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● De naam van de applicatie zoals ingesteld in het systeem. 

● De verschillende onderdelen van de app of de spelers.  

● De gebruikte http methode (in dit voorbeeld werd enkel een GET gebruikt). 

● De http status na aanroep (in dit voorbeeld allemaal 404 fouten). 

● De URL die gebruikt werd bij de aanroep. 

De kolommen aangeduid met “Cat.” en “Flags” zijn in dit stadium niet van belang. Deze twee hebben 
betrekking op de content van een normale web pagina. Hiermee wordt dan aangegeven wat het soort content 
is (de kolom “Cat.”) en een indicatie waar deze content vandaan komt (de kolom “Flags”). De “R” in dit 

voorbeeld geeft aan dat de content van de weergegeven URL een onderdeel is van de site zelf (m.a.w. het is 

geen externe content). 

 
afbeelding 4 – De resultaten van http transacties zoals uitgevoerd door de verschillende user agents 

Meest voorkomende fouten 

Binnen dit deel van het onderzoek is vastgesteld dat de Android versie van de app de meeste fouten laat zien. 

De foutsituaties waren niet te herleiden naar een specifiek model user device of Android versie. 

De methode voor dit inzicht is gebaseerd op de vastleggen van het gedrag van zogenaamde user agents. Een 

user agent kan een type web browser zijn, een app of een component binnen een app. In kolom aangeduid met 

“User Agent” (afbeelding 5) is te zien welke soorten er op enig in gebruik waren: 

● Daisylezer: gebaseerd op de combinatie “Appcelerator Titanium” en “BASS/2.4”. De eerste is het ontwikkel 
platform en de tweede is de MP3 speler die vanuit Titanium aangeroepen wordt. Deze combinatie wordt 

ingezet voor zowel Android als iOS devices. 

● Mozilla op Windows 7: wordt gebruikt om MP3 bestanden te downloaden en achteraf af te spelen. 

● KWR/3.6.704: de Webbox die op de markt wordt gebracht door Solutions Radio. 

De kolommen daarachter geven aan wat het gebruik is en in hoeverre een bepaalde user agents stranden in 

een foutsituatie. Dit voorbeeld is gesorteerd op de kolom aangeduid door “#Hits”. Tijdens de analyse is ook 

gewerkt met een sortering op basis van de kolom aangeduid door “#Errors”.  

http://www.solutionsradio.com/
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afbeelding 5 – De verschillende “soorten” user agents 

Netwerkprotocol, TCP perspectief 

Kijkend vanuit het netwerk perspectief dan is te zien dat de app in zeer korte tijd honderden keren een 

bestaande verbinding stopt en nieuwe verbinding initieert (afbeelding 6). 

Het stoppen en starten van verbindingen wordt bijgehouden middels zogenaamde TCP tellers. De tellers 
aangeduid met “#SYN” en “#Conn” laten zien hoe vaak er een verbinding is opgezet. De teller aangeduid met 

“#END” geeft aan hoe vaak een verbinding gestopt is. 

 
afbeelding 6 – Een groot aantal “connection resets”  

De waardes in de kolommen aangeduid met “#RST”, “#FIN” en “#END” laten zien dat het gebruik van de 
logische verbindingen niet verloopt zoals het hoort. Deze waardes zouden veel dichter bij 1 moeten liggen en 

ongeveer aan elkaar gelijk zijn. De huidige waardes wijzen erop dat de applicatie code die uitgevoerd wordt aan 
de gebruikerskant niet in de pas loopt met de applicatie code die uitgevoerd wordt aan de server kant. 

Wat er feitelijk over de “wire” gaat 

In afbeelding 7 is een typerend voorbeeld opgenomen van een sequence-of-events die zich voordoen op het 
moment dat het samenspel tussen de cliënt en de server niet loopt zoals het zou moeten. Binnen de 3 kaders is 

achtereenvolgens het volgende terug te vinden (van links naar rechts): 

● IP adres van bron en bestemming,  

● TCP port van bron- en bestemming,  

● Tussen “[“ en “]” de TCP “vlaggetjes” en  

● 2 soorten volgnummers (aangeduid met “Seq” en “Acq”). 
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afbeelding 7 – “The” sequence-of-events 

De TCP “vlaggetjes” en de 2 soorten volgnummers zorgen er samen voor dat cliënt en server met elkaar in sync 
blijven. Uit deze verdieping blijkt duidelijk dat dit deels niet het geval is bij de DaisyOnline app. 

Op enig moment stopt de cliënt een (van de twee!) lopende, logische verbindingen netjes met de TCP 

“vlaggetjes” aangeduid door [FIN, ACK]. Meteen daarna wordt er een nieuwe verbinding opgezet 
middels een [SYN] (m.a.w. de aanvraag); gevolgd door een [SYN, ACK] (m.a.w. de bevestiging) van de 

server.  

Korte tijd later volgt de bevestiging op het verbreken van een van de twee bestaande verbindingen. 

Echter, afgaande op het volgnummer aangeduid met “Seq” bij het versturen van de 4 resets (de regels in het 
rood met [RST]) wil de cliënt de eerder afgesloten verbinding opnieuw in gebruik nemen. Het hier gebruikte 

volgnummer is namelijk een hoger als het “Seq”-nummer dat gebruikt is bij het versturen van de [FIN, ACK]. 

De nieuwe logische verbinding wordt nog steeds niet gebruikt terwijl een bestaande, 2de logische 

verbinding wel gebruikt wordt. Dit is af te leiden uit de gebruikte volgnummers voor “Seq” en “Ack”. 
Zowel de server als de cliënt versturen gegevens over deze 2de verbinding. 

Wel stuurt de cliënt opnieuw 3 keer een [RST] met hetzelfde “Seq”-nummer als bij de vorige [RST] serie. Zoals 
verwacht ook nu geen reactie van de server. Immers, middels een eerder verstuurde bevestiging heeft de server 
aangegeven dat hij deze verbinding niet meer gaat gebruiken. 

Vanaf dat moment loopt de communicatie verder over één logische verbinding; de nieuwe, eerder 
opgezette logische verbinding wordt niet meer aangesproken. Ook de eerder verstuurde [RST] 

commando’s van de cliënt zorgen niet dat er alsnog een 2de (3de?) logische verbinding bijkomt. 

Op dit moment is niet duidelijk of de hier beschreven sequence-of-events is gekoppeld aan een of meer 

specifieke gebruikershandeling. Hier is aanvullende onderzoek voor nodig.  

Verbeterde versie 

Op basis van deze resultaten heeft het ontwikkelteam van Dedicon aanvullend onderzoek gedaan naar de 

werking van de app bij de afhandeling van gebruikersacties. Daaruit bleek dat de zogenaamde event listeners 
niet altijd bijgewerkt en opgeschoond werden. 

Deze event listeners worden binnen Android & iOS gebruikt voor de afhandeling van gebruikersacties richting 
de user interface van de app. Bijvoorbeeld het bijwerken van de resterende speelduur na het vooruit spoelen 

via een range-request. Een range-request is een functie binnen het http protocol en wordt door de app gebruikt 
om door MP3 bestanden te kunnen bladeren. 

Doordat deze event listeners niet altijd bijgewerkt en opgeschoond werden ontstonden er problemen in de 
synchronisatie met de server. De effecten daarvan resulteerde na korte of langere tijd in het eerder beschreven 

gedrag rondom het steeds opnieuw opzetten en afbreken van de logische verbindingen met de Apache server.  
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In een verbeterde versie van de Daisylezer app is dit probleem aangepakt. Dit wordt bevestigd door de 

meetresultaten op basis van deze verbeterde versie. De TCP teller waardes aangeduid met “#SYN”, “#RST” en 
“#FIN” lopen nu redelijk met elkaar in de pas en blijven ver achter in vergelijking met de eerdere resultaten 
(afbeelding 8).  

 
afbeelding 8 – Normaal beluisteren met de verbeterde versie 

Op basis van deze resultaten werd er gestart met de uitrol via Google Play Store en de Apple App Store. 

Doorlooptijd 

De doorlooptijd van het project was in totaal 10 weken; gemeten vanaf de start met het detailontwerp van de 
meetopstelling tot en met de oplevering van de meetresultaten van de nieuwe, verbeterde versie. 

In de eerste week werd, samen met de Dedicons hosting partner DHS informatisering, het detailontwerp 

gemaakt, de wijzigingen aangebracht en de meetopstelling in bedrijf gesteld. De eerste resultaten werden in de 
tweede week gepresenteerd.  

Naar aanleiding van deze resultaten heeft Dedicon gevraagd een aantal detail analyses te maken. De resultaten 
hiervan zijn in de vijfde week gepresenteerd. 

Aan de hand van deze resultaten is het ontwikkelteam van Dedicon aan de slag gegaan om de fouten in de app 

op te sporen en een verbeterde versie te ontwikkelen. Dit proces heeft bij elkaar ongeveer 4 weken geduurd. 

In de tiende week zijn de meetresultaten van deze nieuwe versie gepresenteerd en is het project afgesloten. 

 

https://dhs.nl/

