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Anotace 

Tématem předkládané diplomové práce je vyladění výkonu databáze pro velký 

objem průmyslových dat, které byly poskytnuty z informačního systému úpravny dolu 

Darkov. Úkolem diplomové práce bylo provést sérii testů a následné nastavení  

parametrů, které by vedly k optimálnímu běhu databázového systému. Ve své diplomové 

práci jsem se zaměřil na analýzu vlivů na výkon databáze, rozbor jednotlivých druhů 

indexů a v neposlední řadě měření vlivu nastavených parametrů na reálných datech 

z průmyslu. Následně jsem doporučil specifické nastavení jednotlivých parametrů. 

V poslední části byly zdůrazněny nejdůleţitější výsledky z provedeného vyladění databáze 

pro velký objem dat. 

 

Klíčová slova: MySQL, engine, InnoDB, databáze, index, datové typy 

 

 

Annotation 

The subject of the submitted dissertation is the tuning of the database output  

for a large capacity of industrial data, whitch have been provided from the information 

system of the preparation plant in the mine in Darkov. The task of dissertation was to carry 

out the sets of tests and follow-up adjustment of parameters whitch would lead to the 

optimum run of the database system. In my dissertation I have focused on the analysis  

of effects on database output, the analysis of individual types of indexes and not least  

on the measurement of the effect of the adjusted parameters on real data from the industry.  

As follows I have recomended the specific adjustment of invidual parameters. The most 

important results from the exucuted tuning of the database for the large volume of data 

have been emphasized in the last part. 

 

Key words: MySQL, engine, InnoDB, database, index, data types 
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mezi entitami 
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1. Úvod a formulace řešeného problému 

Podstatou předkládané diplomové práce je vyladění databáze s velkým objemem 

průmyslových dat v aplikaci MySQL server. V současné době jsou data nepostradatelná 

pro úspěšný chod podniků. Bez ohledu na to, v jakém odvětví se firma pohybuje, nebo jak 

je podnik velký. Data ve firmě mohou mít různou podobu, mohou to být transakční, tzn. ve 

formě objednávek z webové aplikace. Pro vedení společnosti jsou nejdůleţitější obchodní 

data, která jsou získávána, neboli sbírána od zákazníka. Tyto data mají strategický vliv na 

rozhodnutí kaţdé firmy. Rovněţ jsou podstatná historická data, metadata, která 

charakterizují různé datové elementy, tvořící řízený systém. Firma, špatně nakládající se 

svými daty, se můţe dostat do svízelné situace. Tato situace můţe skončit ztrátou dobré 

pověsti, nebo velkými finančními náklady. 

Cílem Diplomové práce je provedení analýzy dat na základě teoretických informací a 

zjistit parametry, které mají vliv na výkon, respektive rychlost databáze.  

V druhé část Diplomové práce je věnována principům relační databáze a 

databázovému systému od společnosti MySQL AB.  

Následně bude provedena analýza vlivů na výkon databáze MySQL. Budou 

objasněny faktory, ovlivňující výkon hardwaru a softwaru.  

Další kapitola Diplomové práce představí jednotlivé datové typy, druhy indexů 

pouţívaných v databázovém systému MySQL.  

V konečné části bude provedeno měření parametrů na reálných datech z průmyslu a 

vyhodnoceny zjištěné informace. Dále doporučeny specifická nastavení pro hardware, 

software a jednotlivé parametry. 

V závěru Diplomové práce budou shrnuty klíčové body projektu s důrazem na 

vyhodnocené analýzy získaných parametrů reálných dat z průmyslu. 
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2. Princip relační databáze 

Relační databáze je zaloţena na vytváření libovolných vztahů mezi tabulkami 

prostřednictvím společných polí. Jednotlivé tabulky jsou propojeny pomocí logických 

vazeb, vzájemně závislých určitým způsobem mezi sebou.[5] 

2.1 Historie relační databáze 

Historie relační databáze se datuje do roku 1970. V tomto roku přichází Edgar Frank 

Codd s návrhem datového a relačního modelu. Podle teorie můţeme pomocí základních 

typů operací, vytvářet všechny další operace s daty. Databáze mají být nezávislé, jak na 

pouţitém jazyce, tak fyzickém uloţení dat. Ve stejné době přichází firma IBM s jazykem 

SQL. Cílem systému bylo vytvořit syntaxi s příkazy, blíţící se přirozenému jazyku 

(v angličtině).  

Do součastné doby prošel jazyk SQL s různými úpravami, odstraňujícímy nedostatky 

ohledně integrity databáze. Poslední verze SQL (SQL-99 reaguje na potřebu databáze  

s orientovanými prvky).[7] 

Struktura databázového systému je sloţena z několika kroků, jeţ můţeme vidět na 

následujícím obrázku. 
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Indexy

Uţivatel

Překladač

Optimalizátor

Uţivatelské transakce

Správce oprávnění a integrity

Správce vyrovnávací paměti

Správce souborů

Správce zotavení

Ţurnál (log)

Správce souběţného 

přístupu

Vyrovnávací paměť

Systémová 

data

Uţivatelská 

data

Statická data

Tabulka 

záznamu

[23] 

Obr. 1. Struktura databázového systému 

2.1.1 Návrh databáze 

Ţivotní cyklus kaţdé databáze se skládá z několika kroků, které bychom neměli 

opomenout.  

1. Analýza – Nejdůleţitější fází při vzniku nové databáze. Definující 

problémy, cíle a rozsah zvolené databáze. 

2. Návrh – Fáze projektuje model vztahů entit. Vytvořením  

koncepčního, fyzického, i logického návrhu databáze. Příprava na fázi 

realizace. 

3. Realizace – V této části je instalován databázový systém, vzniká databáze 

a nahrávají se data. 
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4. Testování – Má za úkol doladění databáze. Optimalizují se vazby s jinými 

aplikacemi. 

5. Provozování – Databáze pracuje, vykonává operace s daty. 

6. Údrţba – V  etapě se upravuje databáze, přizpůsobuje se dle poţadavku 

zadavatele. [5] 

2.1.2 Vztahy mezi tabulkami 

Vztahy slouţí k provázání dat, která navzájem souvisejí a jsou umístěny v různých 

tabulkách databáze. V relační databázi existují tři typy vazeb mezi tabulkami. 

 Vztah jednoho s jedním (1:1) 

 Vztah jednoho s mnoha (1:N) 

 Vztah mnoha s mnohými (N:M) 

Vztah jednoho s jedním (1:1) 

Jedna entita z první tabulky, odpovídá právě jedné entitě z druhé tabulky a naopak. 

Příkladem můţe být vztah mezi muţem a jeho ţenou. Manţel můţe mít pouze jednu 

manţelku. Vztah musí platit i v opačném pořadí.  

manţel manţelkamá

1:1

 

Obr. 2. Vztah 1:1 

Vztah jednoho s mnoha (1:N) 

Jedna entita z první tabulky, odpovídá více entitám z druhé tabulky. Jako příklad je 

uveden vztah mezi fakultou a studentem. Fakultu můţe navštěvovat více studentů a kaţdý 

student patří právě jedné fakultě. Tento vztah platí, jestliţe kaţdý student navštěvuje jen 

jednu fakultu. 



Bc.Viktor Víta: Vyladění výkonu databáze s velkým objemem průmyslových dat 

2010/2011  5 

fakulta studentmá

1:N

 

Obr. 3. Vztah 1:N 

Vztah mnoha s mnohými (M:N) 

Vztah existuje, jestliţe pro kaţdou instanci z první tabulky odpovídá mnoho instancí 

z druhé tabulky. Platí to i v opačném pořadí. Studenta můţe učit více učitelů a učitel můţe 

učit více studentů.[5] 

student učitelje učen

M:N

 

Obr. 4. Vztah 1:N 

2.2 MySQL 

Relační databázový systém MySQL byl vyvinut švédskou společností MySQL AB. 

Jeho tvůrci jsou švédové David Axmark, Allan Larsson a fin Michael Widenius.  

V součastné době je vlastníkem firmy Sun Microsystems, která je dceřinou firmy Oracle 

Corporation.[6][14] 

MySQL patří k celosvětově nejoblíbenějším open source databázím, jeţ byly 

distribuovány, nebo staţeny z internetových stránek s více neţ 100 miliony kopií. Pro svou 

spolehlivost, rychlost a snadné pouţití ho vyuţívají přední společnosti. Slouţí jako náhrada 

drahých softwarů. Z tohoto důvodu byla zvolena MySQL, pro testování výkonu databáze s 

velkým objemem dat.[14] 

Architektura MySQL 

Chceme-li správně pracovat s databází MySQL, musíme porozumět, jak je navrţena. 

Jen tak můţeme docílit optimálního běhu databáze. Pokud ji správně 

nakonfigurujeme, můţeme pracovat v širokém rozsahu zařízení. Jednou z nejdůleţitějších 

znaků MySQL je architektura úloţných enginů. Je navrţena tak, ţe separuje získávaná 

a uloţená data, od vykonávání dotazů. Touto vlastností můţeme volit u jednotlivých 
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tabulek  uloţení dat, funkcí aj. Pokud správně pochopíme spolupráci jednotlivých 

komponentů, můţeme lépe porozumět MySQL serveru.[2] 

Zpracování připojení/vlákna

Cache 

dotazů
Parser

Optimalizátor

Úloţné enginy

Klienti

[2] 

Obr. 5. Architektura MySQL serveru 

Jak můţeme vidět architektura MySQL serveru se skládá ze třech částí. V první 

úrovni, která se nachází nahoře, jsou sluţby zahrnující komunikaci mezi klientem a 

serverem. Tyto sluţby pracují na síti. Zahrnují např. bezpečnost, připojení, ověření identity 

aj.  

Ve druhé úrovni se nachází výpočetní část MySQL, tzn. procedury, kódování, funkce 

pro matematické výpočty, kódy pro analýzu dotazu, optimalizaci. 

 Ve třetí úrovni se nachází úloţné enginy, zajišťující zisk dat a jejich uloţení 

v MySQL. [2] 

Řízení souběţného zpracování s více verzemi (MVCC) 

Technika MVCC se uţívá u transakčních úloţných enginů k uzamykání řádku 

a zvýšení úrovně souběţného zpracování. Tato schopnost je vyuţívána u dalších databází 

jako například u databázového systému společnosti Oracle. Kaţdý engin vyuţívá MVCC 

jiným způsobem. Engin InnoDB pracuje tak, ţe vytvoří dvě skryté informace u kaţdého 
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nového řádku. V těchto hodnotách jsou uloţené informace o době vzniku řádku a době 

jejího odstranění. Na začátku kaţdé transakce se číslo inkrementuje a vytváří vlastní 

protokol o součastné verzi v momentu, kdy začala. Jednotlivý dotaz se zreviduje s číslem 

verze řádku a s verzí transakce. 

2.3 Úložné enginy  

Enginy slouţí k uchovávání dat v databázi. MySQL poskytuje celou řadu úloţných 

enginů. Při výběru musíme mít na paměti, ţe kaţdý engin se nemusí hodit pro konkrétní 

databázi. Proto je vhodné se informovat o úloţném enginu, který hodláme pouţít. 

Informace můţeme najít v mnoţství knih, jiţ vydaných, nebo vyhledat  

v manuálech na stránkách společnosti. Správný výběr můţe mít vliv na rychlost 

a výkonnost databáze. MySQL uchovává jednotlivé databáze do podadresáře příslušného 

datového adresáře na podkladovém souborovém systému. Po vytvoření tabulky, MySQL 

uchová tabulku v souboru s koncovkou (*.frm), jejichţ jméno je totoţné se jménem 

tabulky.  

V pojmenování tabulek je vhodné nestřídat malá a velká písmena, neboť ukládání databází 

a tabulek je závislé na platformě. [1][2] 

Rozhodnutí, při výběru správného typu enginu, můţe ovlivnit mnoho věcí. Běţně se 

mohou pojit do jednoho primárního hlediska. Tato hlediska jsou popsány níţe. 

 Transakce: Pokud vyţaduje naše aplikace transakce, pak nejlepší volbou je 

pouţití enginu InnoDB, který je navrţen pro zpracování transakcí. 

 Souběţnost: Závisí na poţadavku pracovní zátěţe. V případě, ţe vyţadujeme 

pouze souběţně vklad a četbu, je dobrá volba engin MyISAM. 

 Zálohování: Za podmínky potřeby zálohovat v pravidelných časových 

úsecích, se osvědčí všechny enginy stejně. Jestliţe  

pouţíváme více typů enginů, stává se tato operace sloţitější. 

 Zotavení po havárii: Pokud máme více dat a bojíme se dlouhého zotavení po 

havárii, je všeobecně lépe poţít engin InnoDB, ačkoli nevyţadujeme 

transakce. 
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 Speciální funkce: V určitých případech zjistíme, ţe konkrétní aplikace se 

opírá o funkce, které umoţňuje pouze konkrétní engin v MySQL.  

Jestliţe potřebujeme optimalizovat clusterové indexy, vhodnou volbou jsou 

enginy InnoDB, nebo SolidDB.[2] 

V následující podkapitole bude věnována jednotlivým enginům. Zároveň budou 

nastíněny jednotlivé výhody a nevýhody. 

2.3.1 MyISAM 

MyISAM patří do skupiny základních enginů, které nalezneme v databázi MySQL. 

Zahrnuje celou řadu funkcí vyvinutých během jeho trvaní, aby co nejlépe vyhověly 

poţadavkům uţivatelů. Enginy při ukládání vytvářejí dva druhy souboru, jeden datový 

a druhý indexový. Tyto soubory obsahují koncovku (.myd), popřípadě (.myi). Tabulka 

MyISAM má schopnost obsahovat, jak dynamické řádky, tak statické. Velikost tabulky je 

limitována velikostí volného místa na disku, jeţ určuje operační systém. Tabulky 

vytvořené v MySQL 5.0 s nestálou délkou řádku jsou nakonfigurovány, aby uměly 

pracovat s daty o velikosti 256 TB prostřednictvím 6 bajtových ukazatelů. 

Funkce MyISAM 

 Umoţňuje uzamykat ucelené tabulky, ne řádky. 

 Automaticky opravuje a kontroluje tabulky. 

 Podporuje fulltextové indexy. 

 Souběţnost při vkládání nových řádků. 

Komprimace tabulky 

Komprimace tabulky je důleţitou vlastností MyISAM, vhodnou pouze pro čtení. 

Taková tabulka pouţívá méně prostoru na disku. Nejlepší vyuţití je při archivaci dat, kdy 

data jen čteme, ale nemůţeme je měnit. Vhodným mediem je CD-ROM, nebo DVD-ROM 

nosič. Tabulku je moţno komprimovat pomocí myisampack, v případě zadání příkazu do 

řádku konzole ve formátu. [2][5] 

myisampack [možnosti] název_souboru; 
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2.3.2 InnoDB 

Engin InnoDB se pouţívá pro zpracování transakcí. Je vhodný, u příchodu mnoha 

krátkých zpráv, které se pouze potvrzují, ale zřídka ruší. InnoDB uzamyká příslušný 

řádek, ne celou tabulku. Příkazy mohou být vykonány na druhých řádcích. Pro svou 

výkonnost při automatickém zotavení, se stal oblíbený i pro netransakční úloţiště. 

InnoDB ukládá data odděleně od indexů, do nezávislých souborů. Tabulky jsou 

konstruovány podle clusterového indexu rozdílného, před uţitím u ostatních enginů. Z 

tohoto důvodu jsou značně rychlé, při hledání dle primárního klíče. Vedle toho poskytuje 

vysokou souběţnost, rychlé vyhledávání dotazu, podle hodnot klíče, jeţ aplikují primární 

klíč. Jelikoţ engin InnoDB je značně komplikovaný, je nejlépe se informovat na oficiální 

stránce výrobce. Tabulku můţeme vytvořit podle následujícího příkazu. [2][5] 

CREATE TABLE innodbtest (pole1 INT,pole2 CHAR (15), INDEX (pole1)) 

TYPE=InnoDB; 

2.3.3 Memory 

Úloţiště Memory se dříve říkalo HEAP jsou uţitečné, pro vytváření 

vysokorychlostní tabulky, umístěné v paměti. Tabulky jsou přístupné po celou dobu chodu 

serveru MySQL. Nevýhodou se stává, pokud dojde ke zhroucení počítače, pak budou 

veškerá data vymazána z paměti. Tabulka Memory vyuţívá paměť počítače a nesmí být 

příliš velká. Často se pouţívají k zabezpečení rychlého přístupu k tabulce, jiţ vytvořené. 

Nevýhoda tabulek Memory je nemoţnost uţití sloupce datového typu  

BLOB a TEXT, nebo špatné nastavení maximální velikost tabulky.[1][5] 

2.3.4 Archive 

Tabulka typu Archive, nepodporuje práci s indexy. Engin pracuje s příkazy 

SELECT, nebo INSERT. Uţitím příkazu SELECT, vyţadujeme kompletní průchod 

tabulkou. Nejlepší vyuţití archivní tabulky je logovaní a získávání dat. Další vyuţití můţe 

být v optimalizování poţadavku komprimovaného úloţiště s rychlým vkladem dat.[1][2] 

2.3.5 CSV (Comma separated value) 

Engin CSV umoţní uchování dat na disku, ve formě hodnot izolovaných čárkou. 

Práci s indexy však nepodporuje. CSV engin umí importovat a exportovat data z databáze 

i v případě, ţe server je v chodu. Formát tabulky CSV je vyuţíván jako formát výměny dat 

respektive logů.[1][2] 
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2.3.6 Federated 

Engin Federated neumisťuje data místně. Federated tabulka odkazuje 

na tabulku, uloţenou na odlišném MySQL serveru. V součastné době tento server musí být 

MySQL, ale předpokládá se, ţe v budoucnu bude podporovat i jiné servery. Jeho výkon 

však není ideální, pro spojené dotazy a slučování tabulek.[1][2] 

2.3.7 NDB Cluster 

Tento engin nevytvořila společnost MySQL AB, ale byl odkoupen od společnosti 

Sony Ericsson. NDB Cluster je svou podstatou odlišný. Jeho koncepce je zaloţená na 

skutečnosti, ţe ţádná data nejsou sdílena. Neexistuje jedno ústřední úloţiště, o které by se 

opíraly jiné druhy clusterů. Databáze se vytváří z datových, SQL a správních uzlů. Kaţdý z 

datových uzlů uchovává fragment dat clusteru. Kaţdý fragment má několik duplikátů a ty 

jsou uchovávány na různých uzlech. Správní uzel slouţí k řízení uzlu clusteru. MySQL 

server navazuje komunikaci se všemi datovými uzly a jednotlivé datové uzly spolu 

vzájemně komunikují. Pro engin NBD Cluster je nezbytná a podstatná nízká síťová 

skrytost. O NBD Clusteru můţeme říci, ţe se jedná o sloţitou a značně rozsáhlou 

technologii. Tabulku můţeme vytvořit podle následujícího příkazu.[1][2] 

CREATE TABLE NBDtest ( 

  pol1 INT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

) ENGINE = NBDCLUSTER; 

2.3.8 Falcon 

Engin Falcon byl vytvořen pro současný hardware. Můţe pracovat na výkonných 

serverech se  64 bitovými procesory s  mnoţstvím paměti. Tento engin patří mezi 

transakční se schopností drţet veškeré transakce v paměti. V součastné době ještě není 

dokončen. [2] 

2.3.9 PBXT (Primebase XT) 

Tento engin byl vytvořen ve společnosti SNAP Innovation GmbH Hamburk. Patří 

mezi transakční enginy s ojedinělým designem. Pouţívá datové soubory a transakční logy 

tak, aby zabránil zápisům napřed do logu. Při testech dosahoval v určitých operacích 

lepších výsledků, neţ InnoDB. PBTX nepodporující clusterové indexy. [2] 
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Enginy popsány v předchozích podkapitolách, nezahrnují všechny existující. 

Popsány byly nejčastěji pouţívané. Mnoho výrobců nabízí enginy, za které musíme 

zaplatit a nepochybně existuje celá řada enginů, navrţená pro různé účely. Shrnutí 

jednotlivých enginů jsem nastínil v následující tabulce. 

Tab. 1. Seznam úložných enginů v MySQL 

Úloţný 

engin 

Verze 

MySQL 

Transakce Zrnitost 

zámkŧ 

Klíčové aplikace Kontraindikace 

MyISAM Všechny Ne Tabulka se 

souběţným 

vkládáním 

SELECT, INSERT Pracovní zátěţ se 

čtením a 

zapisováním 

Memory 

(HEAP) 

Všechny NE Tabulka Statická 

vyhledávaní dat, 

průběţné mezi 

výsledky 

Rozsáhlé sady dat, 

trvalé úloţiště 

InnoDB Všechny Ano Na úrovní 

řádku MVCC 

Zpracování 

transakcí 

Ţádné 

Falcon 6.0 Ano Na úrovni 

řádku MVCC 

Zpracování 

transakcí 

Ţádné 

Archive 4.1 Ano Na úrovní 

řádku MVCC 

Logy a analýzy Aktualizace a 

odstraňovaní, 

nesekvenční přístup 

CSV 4.1 Ne Tabulka Načítání velkých 

dat, logy 

 

Potřebuje sekvenční 

přístup 

Federated 5.0 Neaplikuje 

se 

Neaplikuje se Distribuované 

datové zdroje 

Pouţití, pro které 

nebyl vytvořen 

NDB 

Cluster 

5.0 Ano Na úrovni 

řádku 

Vysoká dostupnost Typické pouţití 

PBXT 5.0 Ano Na úrovní 

řádku MVCC 

Zpracování 

transakcí 

Potřeba 

clusterovaných 

indexů 

[2] 
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2.4 Instalace MySQL 

Před samotnou instalací databázového serveru MySQL, bylo nutné se nejprve 

zaregistrovat na webu (www.mysql.com). Po registraci následoval přechod do sekce 

Downloads (GA) a vybrán MySQL Community Server 5. 1. 52, instalací pro Windows  

(x86, 32 – bit). Jakmile byl staţen instalační soubor, začala instalace samotného MySQL 

Community Serveru. Následně byl spuštěn průvodce konfigurací MySQL serveru. Byla 

zanechána detailní zvolená konfigurace, vybrána multifunkční databáze a určen prostor pro 

tabulky. Dále vytvořen port 3309 a nastaveno kódování na latin2. Další krok označil volbu 

automatického spuštění po startu windows a přechod na vytvoření hesla pro administrátora. 

Nyní stačilo vygenerovat nastavení a spustit sluţbu MySQL. Při spuštění sluţby nastala 

chyba 1067, která byla zapříčiněna špatným formátem kódování souboru my.ini. 

Na fóru (www.mysql.com), jsem se dočetl, o nutnosti soubor (my.ini) převést z formátu 

kódování UTF-8, na formát Windows (CP1250). Převodem kódování a následné 

inicializaci sluţby, byl MySQL server spuštěn.  

 

Obr. 6. Spuštění služby MySQL 

Po instalaci MySQL serveru byly spuštěny konzoly a napsán příkaz do příkazového 

řádku. 

set password = password ('moje_heslo'); 
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Tímto příkazem bylo nastaveno heslo pro přihlášení do MySQL. Pokud v budoucnu 

nebude potřeba uţití hesla, např. z důvodu jeho ztracení. Můţe být zadáno do příkazového 

řádku klienta. 

set password = password (''); 

Tím docílíme, ţe heslo nebude vyţadováno klientem MySQL. 

2.5 MySQL Workbench 

MySQL Workbench je nástroj pro vizualizaci a návrh databází, který poskytuje 

společnost Sun Microsystems respektive Oracle Corporation. Workbench je dostupný ve 

dvou verzích. 

 První verze je volně přístupná pod licencí GPL, druhá verze (komerční) je placená. 

Produkt samozřejmě funguje na operačních systémech Windows, Linux a Mac. 

Uţivatel snadno navrhne databázi ve všech operačních systémech. Vývojáři jsou schopni 

tvořit nové datové modely pro MySQL databáze a měnit stávající.  

Instalace MySQL Workbench 5.2 CE 

Instalační program se nachází na oficiálních stránkách společnosti. Ke staţení 

programu, bylo nutné se přihlásit na osobně vytvořený účet. Zvolil jsem platformu 

Microsoft Windows a stáhl soubor na disk počítače. Samotná instalace programu byla bez 

obtíţí, stačilo nechat se vést instalátorem.  

Kdyţ spustíme MySQL Workbench, vidíme hlavní obrazovku, skládající se ze dvou 

části:  

 Workbench Central (Centrální Workbench) 

 Workspace (Pracovní plocha) 



Bc.Viktor Víta: Vyladění výkonu databáze s velkým objemem průmyslových dat 

2010/2011  14 

 

Obr. 7. MySQL Workbench (hlavní obrazovka) 

Workbench Central obsahuje následující vybavení. 

 What's new (Co je nového): přehled oprav chyb a změn 

 MySQL Doc Library(Knihovna dokumentu): příručka k aplikaci Workbench 

 MySQL Bug Reporter (Zpravodaj chyb): moţnost nahlásit chybu v aplikaci 

 MySQL Team Blog (Týmový blog): odkaz na teamový blog  

 MySQL Newsletter (Informační zpravodaj): odkaz na fórum MySQL 

Developer 

Workspace byl navrţen tak, aby uţivatel mohl snadno a rychle provést úlohu, jeţ by 

poţadoval. Základní okno je rozvrhnuto na tři hlavní části. 

 SQL Development (SQL Vývoj) 

 Data Modelling (Modelování dat) 

 Server Administration (Správa serveru) [15] 
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2.5.1 SQL Development 

Zařízení tohoto typu nabízí funkce, které byly k dispozici v programu MySQL Query 

Browser. MySQL Workbench zjednodušuje práci přímo s SQL kódem. Před zahájením 

práce se serverem, musí být vytvořeno připojení. Jestliţe dojde k navázání připojení, pak je 

moţné spustit SQL kód přímo na serveru a manipulovat s ním pomocí SQL kódu. 

Počáteční bod práce s SQL Development, nalezneme na hlavní obrazovce tzn. v nabídce 

Workspace. [15] 

2.5.2 Data Modelling 

Data Modelling obsahují různé nástroje v rámci návrhu a implementaci datového 

modelu. V této sekci můţeme vytvářet a řídit modely, porovnávat a synchronizovat 

schéma. Tyto akční předměty jsou uvedeny níţe. 

 Open an Existing EER Model (Otevřít existující model) 

 Create new EER Model (Vytvořit nový EER model) 

 Create EER Model from Existing Database (Vytvořit EER model z existující 

databáze) 

 Create EER Model from SQL Script (Vytvořit EER model ze SQL skriptu) 

Nejdůleţitějším elementem Data Modellingu je tvorba EER modelu, který slouţí  

k modelování entit. Na výkres nanášíme objekty, se kterými pracujeme pomocí nástrojů. 

[15] 

2.5.3 Server Administration 

Nabídka Server Administration slouţí ke správě a konfiguraci serveru. V sekci 

Workspace nalezneme tyto akční poloţky. 

 Server Administration (Správa serveru) 

 New Server Instance (Nová serverová instance) 

 Manage Import/Export (Správa importu/exportu dat) 

 Manage Security (Správa zabezpečení) 
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 Manage Server Instance (Správa instanci serveru) [16] 

2.6 Výstrahy z informačního systému dolu Darkov 

Tabulka obsahuje alarmy, čili výstrahy z informačního systému dolu Darkov. 

Pouţívá transakční engin InnoDB a obsahuje cca 10 milionů záznamů o velikosti 2 GB.  

V následující tabulce budou popsány jednotlivé atributy tabulky alr_main. 

Tab. 2. Popis tabulky alr_main 

Atributy Popis atributŧ Datový typ 

id_alr id záznamu, generuje se jako automatické číslo BIGINT(20) 

zobr_alr 0/1 indikace, zda má být alarm zobrazován na dispečinku BIT (1) 

potvrz_alr 0/1 informace, zda byl alarm dispečerem přečten a potvrzen 

(0 = ne, 1 = ano) 

BIT (1) 

vznik_alr datum a čas vzniku alarmu DATETIME 

kvit_alr datum a čas potvrzení (přečtení) alarmu dispečerem DATETIME 

id_tec identifikace technologie v úpravně 

(1=odkamenění, 2=expedit, 3=úpravna) 

INT(11) 

typ_alr odkaz do tabulky alr_txt (obsahuje typy alarmu) 

alarm od koncentrátoru dat, alarm od snímače, alarm-

hlášení,… 

INT(11) 

id_snimace identifikační číslo snímače, od kterého byl alarm vytvořen 

 (1 - 1600) 

INT(11) 

hvezda indikace priority CHAR (2) 

text_alr textová zpráva, popis alarmu VARCHAR(118) 

cink 0/1 příznak priority, zvukové hlášení na dispečinku  

(0 = ne, 1 = ano) 

TINYINT(4) 

 

 

 

 

 



Bc.Viktor Víta: Vyladění výkonu databáze s velkým objemem průmyslových dat 

2010/2011  17 

3. Analýza vlivŧ na výkon počítače 

Kdybychom parafrázovali známé rčení, ţe „řetěz je silný, jako je silný jeho nejslabší 

článek“, mohli bychom říci: MySQL server pracuje tak dobře, jak dobře pracuje jeho 

nejslabší článek. Stejně jako článek z řetězce si můţeme představit operační systém a 

hardware, na kterém se provozuje zvolená databáze. Volba CPU pevného disku operační 

paměti, můţe značně ovlivnit rychlost celé sestavy a také databáze.  

Na výkon MySQL serveru působí hardwarové členy a to nasycenost 

procesoru, respektive nasycenost I/O. K nasycení CPU dochází, pokud MySQL vykonává 

operace s daty, která se veškerá uloţí do paměti, nebo můţe data načíst z disku takovou 

rychlostí, jaká je nezbytně nutná. K nasycení I/O dochází, jestliţe potřebujeme načíst více 

dat, neţ se jich vejde do paměti. Pokud nastane situace, ţe nemáme dostatek volné 

paměti, MySQL bude muset vyuţít disk na ukládání do vyrovnávací paměti (cache). 

Problém s nedostatkem volné paměti můţe vypadat jako málo volné kapacity pro I/O. 

Analogicky naplnění paměti, můţe vypadat jako problém s procesorem. [2] 

Pro testování zvolené databáze byl uţit vlastní notebook od firmy Fujitsu – Siemens. 

Jednotlivé parametry zvoleného počítače jsou rozepsány v následující tabulce. 

Tab. 3. Parametry notebooku 

Fujitsu - Siemens Amilo A1655G Parametry/ Specifikace 

Procesor (CPU) AMD Turion 64 Mobile technology ML 32 (1,8 GHz) 

Cache: L1 64kB, L2 512 kB 

Čipová sada (Chipset) ATI RS482M  

Operační paměť 2 x 512 MB, DDR 333MHz 

Pevný disk (HDD) 100 GB 

Optická mechanika DVD±RW DL 

Grafická karta ATI Mobile Radeon X200, 128 MB sdílená paměť 

Audio Integrovaná zvuková karta AC 97, vestavěné reproduktory 

Display WXGA, 1280 x 800, „15,4“ 

Připojení k síti  Modem, Wifi, síťová karta 10/100 

Rozhraní VGA port, TV Out, FireWire,  

Operační systém Microsoft Windows XP Home SP3 
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3.1 Analýza Hardware 

Kapitola bude věnována jednotlivým hardwarovým součástem, budou nastíněny 

aspekty, které zvyšují výkon systému.  

3.1.1 Procesor 

Procesor je základní stavební částí kaţdého počítače, u kterého nás zajímá rychlost 

udávána v GHz. Nachází se na základní desce v podobě polovodičové součástky sloţené 

z integrovaného obvodu a tranzistoru. Součástí procesoru je řídicí jednotka, sada registru, 

aritmeticko-logická jednotka a matematický koprocesor. Procesor vykonává operace s daty 

pomocí strojového jazyka, také spolupracuje s ostatními periferními zařízeními.  

Architektura procesoru se za posledních několik let rapidně změnila, poslední trend 

nasvědčuje tomu, ţe se i nadále bude zvyšovat počet jader v procesorech. U výběru nového 

procesoru si nejčastěji klademe otázku poměru ceny a výkonu. Důleţité parametry, které 

nás zajímají, jsou taktovací frekvence, počet jader v procesoru, velikost interní 

paměti, technologie výroby, spotřeba energie atd. Ve výrobě procesoru dominují 

společnosti Intel, AMD a Motorola. Všechny významné společnosti na trhu s procesory se 

snaţí zvyšovat počet jader v procesorech a nasazují šedesátibitovou architekturu. Dále se 

snaţí efektivně sniţovat spotřebu energie, za předpokladu nesníţení výkonu samotného 

procesoru.  

Díky prudkému zvyšování rychlosti CPU, získáme jiné výsledky výkonu systému na 

testovaném počítači, obsahujícím procesor zhotovený před několika lety, neţ procesor 

vyrobený v tomto roce. V případě, ţe chceme obměnit stávající hardware za novější, měli 

bychom zváţit, zda je pracovní zátěţ orientována na procesor. Pokud je pracovní zátěţ 

zaměřena na procesor, je vhodnější pro MySQL pouţívat rychlý procesor, neţ několik 

procesorů. Současná architektura MySQL mívá občas problémy s více procesory, neboť 

není schopna vykonat dotaz paralelně přes více procesorů. Nejčastější důvod 

zaneprázdnění vzniká, jestliţe čekají procesy ve frontě.[2] 

Výkony, které nás zajímají, existují ve dvou podobách. 

 Nízká latence: Rychlost odezvy je dána rychlostí procesoru, neboť kaţdý 

dotaz vyuţívá pouze jeden procesor. 
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 Vysoká propustnost: Je závislá na několika faktorech, jelikoţ MySQL pracuje 

lépe na menším počtu rychlých procesorů, neţ na více CPU. 

V řadě databází, se můţeme setkat s problémem se souběţností. Tento problém se 

vyskytuje ve dvou podobách. 

 Logický problém se souběţnostmi: Vzniká při soupeření o zdroje, které jsou 

zjevné pro aplikaci, jako řádkové zámky, nebo tabulkové. Tento problém 

vyřešíme vhodnou změnou konfigurace na serveru, nebo vyuţití jiné 

instrukce pro uzamykání. Moţné je i pouţití odlišné úrovně 

uzamykání, respektive pouţití jiné úrovně izolace transakcí.  

 Vnitřní problém se souběţností: Vzniká, při soupeření o zdroje, které 

přistupují ke stránkám nacházejících se v paměti InnoDB atd. Tento problém 

vyřešíme například změnou úloţného enginu, operačního systému, změnou 

konfigurace serveru, upgrade hardwaru atd. [2] 

3.1.2 Operační paměť 

Paměť je základní součástí počítače, která slouţí k dočasnému ukládaní 

zpracovávaných dat a programového kódu spuštěného počítače. Na trhu se vyskytují 

paměti SDR a řada pamětí DDR, aţ DDR3. [16] 

Důleţité je mít dostatek paměti, aby nedocházelo k diskovému I/O, které je 

pomalejší, neţ kdyţ pracujeme s daty v paměti. Je však nesmírně těţké správně nastavit 

velikost disku, velikost operační paměti, rychlost a další aspekty tak, abychom měli 

optimální výkon pro pracovní zátěţ. Kaţdý počítač pracuje s několika druhy pamětí, jak je 

znázorněno na následujícím obrázku. Na obrázku můţeme vidět, ţe čím je paměť 

menší, tímto se stává rychlejší a finančně draţší. Registry a cache jsou zapouzdřeny přímo 

do procesoru a nemůţeme je konfigurovat. Pouze operační paměť a pevný disk můţeme 

ovlivnit. Programy vyuţívají jednotlivé paměti odlišně, vzhledem k optimálnímu chodu. 

[2] 
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Obr. 8. Posloupnost pamětí 

Vztahem paměti k disku, nejlépe zjistíme testy výkonnosti, jestliţe bude všechen 

obsah uloţen do paměti. Můţeme ukončit a dále nemusíme nic domýšlet. S největší 

pravděpodobností vše do paměti uloţeno nebude a bude nutné testovat data. Z výsledku 

testu pak nastavíme nejlepší řešení, pro náš konkrétní případ. 

3.1.3 Pevný disk 

Pevný disk v počítači slouţí k trvalému uchovávaní dat. V současné době se na trhu 

vyskytuje několik interních pevných disků s rozhraním ATA, SATA a SSD datová média. 

SSD mají niţší latenci, dosahují vyšších rychlostí při čtení, neţ klasické disky, ale jejich 

nevýhodou je vysoká pořizovací cena. 

Klasické pevné disky při načítaní dat, musí vykonat následující postup, který 

obsahuje tři kroky. 

 Hlava čtecího mechanizmu se musí přemístit na přesnou pozici na povrchu 

pevného disku. 

 Čtecí hlava musí vyčkat, neţ se disk natočí tak, aby se data nacházela pod 

čtecí hlavou. 

 Vyčkává se, neţ se disky natočí a všechna data jsou pod čtecí hlavou. 

Pokud se podíváme na jednotlivé kroky z hlediska, jakou dobu vyţaduje přečtení dat 

z pevného disku, pak u krátkých, nahodilých vyhledávání budou vynikat kroky 1 a 2, ale 

při čtení velkých sekvenčních dat bude dominovat krok 3. [2] 
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Při výběru pevného disku pro konkrétní systém, musíme posoudit různé aspekty. 

Všechny důleţité, podřídíme naší aplikaci. Následuje výčet faktorů, které bychom měli 

posoudit. 

 Úloţná kapacita: V tomto případě bychom neměli mít problém, neboť dnešní 

disky mají dostatek úloţné kapacity. Pokud snad potřebujeme více 

prostoru, můţeme vyuţít technologii RAID. 

 Přenosná rychlost: Rychlost přenášení dat u současných disků je velmi 

vysoká. V praxi se odvíjí od mnoţství uloţených dat, rozhraním počítače 

a rychlosti otáčení pevného disku. 

 Přístupová doba: Tento faktor je velmi důleţitý proto, ţe při jeho uskutečnění 

nesekvenčního vyhledávání, bychom měli mít disky s rychlou přístupovou 

dobou. Příkladem je přístupová doba pevného disku od společnosti WD 

VelociRaptor 3,6ms pro čtení a 4,2ms pro zápis. 

 Počet otáček za sekundu: Na trhu můţeme koupit disky s rychlostí  

7 200 (ot/min.), 10 000(ot/min.) a 15 000 (ot/min.). Rychlost pevného disku 

značně ovlivňuje nesekvenční vyhledávání. 

 Fyzická velikost: Soudobé standardní pevné disky mají povedení o velikosti 

2,5 a 3,5 palce. Pevné disky o rozměru plotny 2,5 palce se nasazují do 

notebooku.  

Swapování (odkládání, vyměňování) 

Při swapování dochází k ukládání dat na pevný disk, z důvodu nedostatku fyzické 

paměti. Proces je vykonáván na operačním systému a pouze tento systém ví, zda virtuální 

paměťová adresa, je uloţena na fyzickém disku, nebo paměti počítače. Je nutné zmínit, ţe 

pro výkon MySQL je swapování neţádoucí, jelikoţ zpomaluje daný systém. V krajním 

případě můţe swapování vést k havárii celého systému. MySQL nepozná, zdali data se 

kterými pracuje, jsou uloţena na pevném disku, nebo paměti. [2] 

Potřebujeme-li uchovávat velký objem dat, je zpravidla nejlepší volbou uţití 

technologii RAID, která se také pouţívá k redundanci a k zabezpečení dat proti 
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selhání disku. Ukládání dat je zabezpečeno pomocí nezávislých disků, kde jsou uloţená 

data uchovávána i při poškození některého z disků. Jednotlivá zabezpečení jsou 

odlišná, podle pouţité technologie RAID. Nejpouţívanější jsou RAID 0, RAID 1, RAID 5 

a RAID 10. Důleţité je zdůraznit, ţe RAID neslouţí k zálohování dat. V následujících 

odstavcích budou nastíněny jednotlivé technologie RAID. [2][17] 

RAID 0 

RAID 0 ve své podstatě vůbec není RAID, neboť neumoţňuje ţádnou ochranu 

uloţených dat. Jednotlivé disky jsou spojené do logických celků a celková kapacita je dána 

součtem všech sloţek. Spojení je moţno realizovat dvojím způsobem: 

 Zřetězení: Data se ukládají postupně na několik disků, pokud dojde 

k zaplnění prvního disku, data se uloţí na druhý disk atd. 

 Prokládaní: Při prokládání se data ukládají na disk střídavě. Tento způsob 

můţe zrychlit zápis a čtení většího objemu dat, neboť můţeme zároveň číst z 

jednoho disku a zapisovat současně na druhý disk. 

A1 A2
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A4A3
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A7 A8

Disk 0 Disk 1

RAID 0

[17] 

Obr. 9. RAID 0 

 RAID 0 se obvykle navrhuje pro servery, které nevyţadují velkou péči. Problémy 

s pouţíváním mohou nastat, pokud dojde k poškození disku, potom náklady na zotavení 
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dat mohou být značně vysoké. Publikace uvádějí, ţe RAID 0 je nejlevnější a nejvýkonnější 

ze seskupení RAID. [2][17] 

RAID 1 

RAID 1 slouţí velmi dobře při ochraně dat, jelikoţ nabízí zrcadlení disků, tzn., ţe 

data jsou uchovávána součastně na dvou discích. Poškození jednoho z disků, vede ihned 

k dispozici druhého disku. Při pouţití dvou řadičů je moţné nasazení i RAID 0. Tato 

technika je odolná proti výpadku řadiče a nazývá se duplexing. Zápis bývá 

pomalejší, jelikoţ se současně zapisují data na oba disky. Výhoda této techniky spočívá 

v bezpečnosti uchovaných dat, proti poruše hardwaru. Nevýhodou je nutnost 

dvojnásobného diskového pole.  

Technologie RAID 0 respektive RAID 1 je jednoduchá, často řešená pomocí 

softwaru. Běţné operační systémy umoţňují vytvoření spojení RAID 0 a RAID 1. [2][17] 
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Disk 0 Disk 1

RAID 1

[17] 

Obr. 10. RAID 1 

RAID 5 

Technologie RAID 5 poţaduje nejméně tři členy, avšak obsah jednoho z disků je 

vyčleněn pro samoopravné kódy, které jsou uloţeny střídavě na discích. Výhoda nasazení 

technologie RAID 5 spočívá v souběţném přístupu k datům, jelikoţ rozsáhlý oddíl dat, je 

rozloţen mezi větším mnoţstvím disků. Z tohoto důvodu je čtení rychlejší. Nevýhoda 
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spočívá v pomalém zápisu dat, neboť je vţdy nutné vypočítat samoupravující kódy. Při 

výpadku disku se stává technologie RAID 5 rezistentní. [17] 
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Obr. 11. RAID 5 

RAID 10 

 Velmi dobrým výběrem při ukládaní dat, je uţití RAID 10. Při srovnání s RAID 5 

dosahuje mnohem rychlejších výsledků. RAID 10 data jsou nejprve zrcadlena v diskových 

polích, které pak rozdělí do stripů, tím je dosaţeno zrychlení přenosu. Nejvyšší počet 

disků, jeţ mohou v kaţdém poli přestat fungovat bez jakéhokoliv důsledku, je vţdy jeden 

v kaţdém poli. Z tohoto důvodu se uvádí, ţe výkon můţe klesnout aţ o 50%, ve vazbě na 

pracovní zátěţ. Velmi hojně se vyuţívá pro databázové aplikace. Souhrnná kapacita je 

vypočítána následovně ze vzorce. [2][17] 

  [GB] 

c Nejmenší kapacita aplikovaného pevného disku. 

n Počet všech aplikovaných disků v diskovém poli. 
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Obr. 12. RAID 10 

V následující tabulce jsou přehledně rozepsány jednotlivé aspekty, spojené 

s pouţitím jednotlivých technologii RAID. 

 

Tab. 4. Srovnání jednotlivých technologií RAID  

Typ Přehled, Souhrn Redundance Poţadovaných 

diskŧ 

Rychlejší 

čtení 

Rychlejší 

zápis 

RAID 0 Nebezpečný, 

rychlý, levný 

Ne N Ano Ano 

RAID 1 Bezpečný, 

jednoduchý 

Ano Nejčastěji dva Ano Ne 

RAID 5 Dohoda mezi 

rychlostí, 

bezpečností a 

náklady 

Ano N+1 Ano Záleţí na 

okolnostech 

RAID 10 Rychlý, bezpečný, 

drahý 

Ano 2N Ano Ano 

            [2] 
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3.1.4 Konfigurace sítě 

Činitelé, kteří ovlivňují síťová připojení jsou latence a šířka pásma. Aplikace 

vykonávající mnoho malých operací po síti, při kterých vznikají prodlevy, které se 

shromaţďují u jednotlivých přenosů. Obvyklé problémy jsou ztráta 

paketů, nefunkční, nebo těţkopádné DNS. Testovaná databáze se nenachází v síti. Z tohoto 

důvodu se více nevěnuji problematice konfigurace sítě.[2] 

3.2 Analýza software 

3.2.1 Operační systém 

MySQL je provozován na celé řadě operačních systémů. Na stránkách společnosti 

MySQL AB můţeme stáhnout databázový server pro operační systém Linux, Microsoft 

Windows, Sun Solaris, FreeBSD a Mac OS X.  

Operační systém Windows od společnosti Microsoft se vyuţívá pro vývoj. Pokud 

je MySQL server pouţíván na počítači, kde jsou zastoupené i další desktopové aplikace. 

Výhodné je uţití MySQL serveru, pro webové sluţby pod operačním systémem 

Windows, k tomu účelu existuje výkonný konektor ADO.NET. Můţeme jej stáhnout bez 

poplatků od společnosti MySQL AB.  

Instalujeme-li operační systém, je důleţité zjistit, jakou architekturu procesor 

podporuje. Pokud vlastníme procesor, který vyuţívá šedesátibitovou architekturu, je 

výhodné instalovat šedesátibitovou verzi operačního systému. Jen tak docílíme plné vyuţití 

všech předností spojených s touto architekturou. [2] 

3.2.2 Nástroje operačního systému Windows XP 

V  kapitole bude věnována pozornost nástrojům, navrţeným pouze pro operační 

systém Windows, neboť testovaná databáze běţí pod tímto operačním systémem. Nástroje 

navrţené pro sledování výkonu jsou přístupné v operačním systému Microsoft  

Windows XP. 

Správce úloh 

Tento grafický nástroj poskytuje sofistikované informace o programech a spuštěných 

procesech. Umoţní spustit a ukončit libovolné programy, které přestaly správně pracovat. 

Správce úloh spustíme klávesovou zkratkou Ctrl+Alt+Delete. Skládá se z pěti základních 
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karet: Aplikace, Procesy, Výkon, Sítě a Uţivatelé. Na kartě Aplikace můţeme vidět 

všechny spuštěné aplikace a jejich stav. V další záloţce “Procesy“ se nacházejí všechny 

spuštěné procesy. Kaţdý zde znázorněný proces, zabírá určitou velikost paměti a vyuţívá 

procesor v procentech. Třetí záloţka se věnuje výkonu systému, zde je názorně 

představena historie celkového vyuţití procesoru a stránkovacího souboru. V záloţce 

„Sítě“ můţeme sledovat stav sítě a určit, jak síť pracuje. Pokud je připojeno více uţivatelů 

k počítači, je moţné zjistit, jaké úkony konají. 

Dále správce úloh umoţňuje vypnutí, restartování, odhlášení uţivatele, přepnout do 

úsporného reţimu a přepnutí do reţimu spánku. 

 

Obr. 13. Správce úloh v systému Microsoft Windows XP 

Sledování výkonu 

Program sledování výkonu podrobně sleduje prostředky operačního systému. Data 

z programu můţeme sledovat ve formě grafů, nebo eventuálně uloţit k dalšímu zpracování 

v jiných aplikacích. Dále je moţné sledovat činnosti, následujících zařízení: 

procesor, paměť, disky a síť. U jednotlivých zařízení, můţeme sledovat hledisko 

výkonu, respektive jsme schopni najít určité vlastnosti. [1] 
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Obr. 14. Sledování výkonu v systému Microsoft Windows XP 

Vyčištění disku 

Pouţíváním operačního systému, dochází nezbytně k ukládání nepotřebných 

souborů. Tyto soubory vznikají z instalace aplikací, navštěvování webových stránek 

a stahování aktualizací pro operační systém. Ačkoliv tyto nepotřebné soubory přímo 

nepůsobí na výkon, je vhodné jejich vyčištění z operačního systému. 

Program vyčištění disku provede analýzu systému a potom zhotoví oznámení, které 

soubory je potřeba smazat z daného systému. I tento program nalezneme v běţné instalaci 

systému Windows a to v nabídce příslušenství, dále v podkategorii systémové nástroje.  

Více na následujícím obrázku.[1] 
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Obr. 15. Vyčištění disku v systému Microsoft Windows XP 

Defragmentace disku 

Data uloţená na serveru operačního systému Windows, je potřeba časem 

fragmentovat. Samotná fragmentace má značný podíl na výkonu všech 

programů, vyuţívajících data z pevného disku, včetně databázového systému MySQL. 

Všechny operační systémy od společnosti Microsoft obsahují programy pro fragmentaci 

dat. Tento nástroj se jmenuje Defragmentace disku a má za úkol reformovat pořádek dat na 

discích. 

Při spuštění programu vidíme v základním okně veškeré disky, obsahující náš 

počítač. V počítači se můţe nacházet více pevných disků, program však nedovoluje 

defragmentovat všechny disky najednou. Vţdy musíme vybrat pouze jeden disk, který 

chceme defragmentovat. Program umoţňuje nejprve analyzovat disk, před samotným 

spuštěním časově náročného procesu defragmentace. Aplikace sofistikovaně přesouvá data 

uloţená na pevném disku. Touto operací můţeme zrychlit práci s pevným diskem. Četnost 

spuštění aplikace Defragmentace disku, je závislá na činnosti operačního systému 

a databáze. Spuštění této aplikace, bychom měli pojmout mezi pravidelné úlohy správy 

systému. [1] 
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Obr. 16. Defragmentace disku v systému Microsoft Windows XP 

Operační systém Microsoft Windows XP nabízí další aplikace, které mohou ovlivnit 

výkon systému, mezi tyto aplikace patří Nástroj pro konfiguraci systému. 

Nástroj pro konfiguraci systému 

Nástroj pro konfiguraci systému je široký. Veřejnosti je znám pod anglickým 

jménem MSconfig. Tento program spustíme nejrychleji, jestliţe napíšeme do aplikace 

“Spustit…“ MSconfig. Po spuštění aplikace můţeme vidět, sloţení, ze sedmi záloţek 

(Obecné, SYSTEM.INI, WIN.INI, BOOT.INI, Sluţby, Po spuštění a Nástroje). Nejprve 

nás budou zajímat záloţky Sluţby a Po spuštění. V záloţce “Sluţby“ můţeme zakázat 

spuštění nepotřebných sluţeb. Pokud vypneme nepotřebné sluţby, získáme tak obsazenou 

paměť a sníţíme vytíţení procesoru, coţ v konečném důsledku bude mít vliv na zvýšení 

výkonu počítače, respektive stabilitu operačního systému. V tomto kroku bychom měli být 

opatrní, jelikoţ můţeme „sestřelit“ aplikaci, která pouţívá určitou sluţbu. Doporučuji 

zjistit si informace o jednotlivých sluţbách, které chceme zakázat.  

V záloţce “Po spuštění“ můţeme nastavit aplikace, které se nám budou spouštět 

ihned při startu operačního systému. Je výhodné vyrušit všechny nepotřebné 

aplikace, během spuštění startu OS.  
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3.2.3 Ostatní nástroje 

Mnoho společností vytváří monitorovací, neboli analytické nástroje, které 

překonávají svými funkcemi nástroje nabízené v operačním systému Windows. Řada 

z nich, je distribuována pod licencí open source tak, ţe jejich uţití nás nestojí ţádné 

finanční prostředky. Kaţdý uţivatel si můţe vybrat nástroj, který mu bude nejlépe 

vyhovovat. V tomto případě se jednalo o nástroj Process Explorer. 

Proces Explorer 

Process Explorer umoţňuje sledování všech procesů, spuštěných na našem počítači. 

Skládá se ze dvou oken. V horním okně můţeme sledovat všechny aktivní 

procesy, v dolním okně máme na výběr ze dvou módů a to manipulační a DLL. Tento 

program pracuje i na procesorech podporujících 64bitovou architekturu. 

 

Obr. 17. Process Explorer: System Information  

CCleaner 

Pomocí programu CCleaner, můţeme odstranit nepotřebné soubory ze systému 

Windows, odinstalovat zbytečné programy a nastavit seznam programů, které chceme 

spouštět při startu systému. Samozřejmě, ţe i tento nástroj je nabízen bez poplatku 

nekomerčním účelům. 
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4. Rozbor jednotlivých druhŧ indexŧ, jejich nastavení a vliv 

na výkon 

Výkon databáze MySQL značně závisí na optimálním navrţení indexového 

plánu, jestliţe zanedbáme, nebo nesprávně vykonáme indexování námi zvolené 

databáze, můţeme negativně ovlivnit výkon databáze. Pokud je naše databáze navrhnuta 

na vysoký výkon, musíme navrhnout indexy s ohledem na dotazy, které chceme 

vykonávat. Při testování různých dotazů nesmíme opomenout, ţe změna nastavení u 

jednoho testovaného dotazu, můţe mít vliv na výkon u dalších dotazů. Vyladění výkonu 

databáze je vţdy soubor činností, při kterých hledáme kompromisy.[2] 

4.1 Datové typy v MySQL 

Volba správného datového typu u pouţitých dat má zásadní vliv při získávání 

vysokého výkonu. Nejprve musíme zvolit správný datový typ, u pouţitého sloupce 

tzn., výběr vhodných datových typů (číslo, datum/čas, nebo řetězec). Při výběru určitého 

datového typu v databázi MySQL, máme výběr z mnoha moţností. Jestliţe máme 

například data ve formátu celých čísel, můţeme vybrat datový typ z mnoţiny celočíselných 

typů: INT, SMALLINT, TINYINT, MEDIUMINT,BIGINT a jiné. Jednotlivé datové typy 

jsou od sebe rozlišeny pouţitým rozsahem hodnot a velikostí, kterou zabírají na disku. [2] 

4.1.1 Číselné datové typy 

Existují obecně známá pravidla při výběru číselného typu, jeţ bychom měli 

dodrţovat. 

 Optimální je vybrat nejmenší moţný datový typ, pouţitelný pro uloţení 

našich dat. Malé datové typy zabírají méně prostoru v paměti počítače a méně 

místa na pevném disku atd. 

 Pokud pracujeme s celými čísly, je vhodné uţít celočíselný datový typ. 

 Tabulky definujeme s vlastnostmi NOT NULL, mimo situace, kdy skutečně 

zamýšlíme ukládat do tabulek nuly. [2][5] 
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Celá čísla 

Celá čísla se vyznačují tím, ţe neobsahují desetinou čárku. Databáze MySQL 

umoţňuje vymezení u celočíselného datového typu šířky např. INT(15). Je 

charakterizována tím způsobem, kolika znaky bude aplikace uţívající MySQL schopna 

zobrazit.  

Celočíselné datové typy mohou někdy nabývat pouze kladných hodnot, při pouţití 

atributu UNSIGNED, coţ znamená, ţe čísla budou vyuţívat dvojnásobnou horní mez, při 

ukládání celých kladných čísel. Jako příklad je uveden UNSIGNED SMALLINT, do 

něhoţ můţeme uloţit čísla v rozsahu 0 aţ 65 535, nikoliv v rozsahu -32 768 aţ 32 767. 

Reálná čísla 

Reálná čísla jsou charakterizována tak, ţe obsahují desetinou čárku. Existují však 

případy, kdy ukládáme celá čísla tak velká, ţe nemohou být pojata do datové typu 

BIGINT. V tomto případě vyuţíváme datový typ DECIMAL. Pokud vyuţíváme 

matematických operací, při kterých mohou vznikat výsledky s pohyblivou řadovou 

čárkou, je dobré aplikovat datové typy FLOAT, nebo DOUBLE.  
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V následující tabulce jsou přehledně vyobrazeny informace o číselných datových 

typech.  

Tab. 5. Seznam číselných datových typů 

Název datového 

typu 

Rozsah čísel Místo v 

paměti 

TINYINT -128 aţ 127; 0 aţ 255 pro UNSIGNED 1 bajt 

SMALLINT - 32 768 aţ 32 767; 0 aţ 65 535 pro UNSIGNED 2 bajty 

MEDIUMINT - 8 388 608 aţ 8 388 607; 0 aţ 16 777 215 pro UNSIGNED 3 bajty 

INT (INTEGER) - 2 147 483 648 aţ 2 147 483 647;  

 0 aţ 4294967295 pro UNSIGNED 

4 bajty 

BIGINT - 9223372036854775808 aţ 9223372036854775807; 

 0 aţ 18446744073709551615 pro UNSIGNED 

8 bajty 

FLOAT Pro nejmenší nenulové hodnoty:  ±1,175494351E−38; 

Pro největší nenulové hodnoty: − ±3,402823466E+38 

4 bajty 

DOUBLE 

(REAL) 

Pro nejmenší nenulové hodnoty: ±2,2250738585072014E-308; 

Pro největší nenulové hodnoty: − ±1,17976931348623157E+308 

n+2 

DECIMAL 

(NUMERIC) 

Identický jako DOUBLE pro znaky, znaménka a desetinné čárky 

jsou navíc 2 bajty 

n+2 

        [18][19] 

Datové typy FLOAT, DOUBLE (REAL) a DECIMAL (NUMERIC), neumoţňují 

tvorbu atributu UNSIGNED. Proměnná „n“ informuje o maximálně pouţitelném mnoţství 

znaků v rozsahu 1 aţ 255 (max. 226). 

4.1.2 Řetězové datové typy 

Další v pořadí důleţitou skupinou v MySQL jsou textové datové typy. Jak z názvu 

vyplývá, pouţívají se k uloţení textu. Nejdůleţitější uţívané řetězové, datové typy jsou 

CHAR a VARCHAR.  
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V následující tabulce jsou přehledně vyobrazeny údaje o jednotlivých řetězových 

typech.  

Tab. 6. Seznam řetězových datových typů 

Název datového typu Maximální velikost Místo v paměti 

CHAR 255 bajtů n bajtů 

VARCHAR 255 bajtů n+1 bajt 

TINYTEXT 255 bajtů n+1 bajt 

TINYBLOB 255 bajtů n+1 bajt 

TEXT 65535 bajtů n+2 bajty 

BLOB 65535 bajtů n+2 bajty 

MEDIUMTEXT 1,6 MB n+3 bajty 

MEDIUMBLOB 1,6 MB n+3 bajty 

LONGTEXT 1,6 MB n+4 bajty 

LONGBLOB 1,6 MB n+4 bajty 

         [18][19] 

4.1.3 Datový typ pro datum a čas 

MySQL nabízí celou řadu moţností práce s daty a časem. Je pouze na nás v jakém 

formátu chceme mít hodnoty znázorňující čas a datum. Záleţí na konkrétní databázi. 

Pokud potřebujeme zaznamenávat přesný čas a datum, je výhodnější pouţívat datový typ 

DATATIME, který umoţňuje zaznamenat data s přesností na jednu sekundu.  

Tab. 7. Seznam datových typů pro datum a čas 

Název datového typu Rozsah Místo v paměti 

DATE “1000-01-01“ aţ “9999-12-31“ 3 bajty 

TIME “-838:59:58 aţ “838:59:59“ 3 bajty 

DATETIME “1000-01-01 00:00:00“ aţ “999-12-31 23:59:59“ 8 bajtů 

TIMESTAMP 19700101000000 aţ do roku 2037 4 bajty 

YEAR 1901 aţ 2155 pro verzi YEAR(4) 0000;  

pro verzi YEAR(2): 00 

1 bajty 

           [19] 



Bc.Viktor Víta: Vyladění výkonu databáze s velkým objemem průmyslových dat 

2010/2011  36 

4.1.4 Výčtové datové typy 

Do této skupiny patří datové typy ENUM a SET. Jsou výjimečné tím, ţe umoţňují 

výběr z mnoţiny hodnot. Lépe řečeno jsme schopni definovat seznam hodnot a pak 

kaţdému záznamu přiřadit konkrétní hodnotu ze seznamu. ENUM, popřípadě SET 

nerozlišují velikosti písmen. 

Datový typ ENUM 

Pomocí datového typu ENUM můţeme, při vytváření pole definovat i seznam 

hodnot, který posléze můţe být vybrán ve sloupci. Typ ENUM vţdy vrací hodnotu 

obsaţenou v seznamu hodnot, nebo prázdnou hodnotu. Z následujícího přikladu je 

zřejmé, ţe uloţená hodnota, bude právě jedna ze seznamu hodnot. 

pohlavi_studenta ENUM(“Muz“,“Zena“); 

Datový typ SET 

Datový typ SET je podobný datovému typu ENUM. Rozdíl můţeme najít v moţnosti 

ukládání více hodnot, nebo ţádnou ze seznamu hodnot. Deklarace u datového typu ENUM 

je obdobná. 

Oba datové typy mají společný systém ukládání dat. Ukládají se do tabulky ve tvaru čísel. 

V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny údaje o jednotlivých výčtových typech. 

[19] 

Tab. 8. Seznam výčtových datových typů 

Název datového typu Rozsah Místo v paměti 

ENUM 1 aţ 65535; také NULL nebo “ “ 1 aţ 2 bajty* 

SET 0 aţ 64 hodnot ze zadaného seznamu 1 aţ 8 bajtů** 

           [19] 

* 1 bajt pro skupinu hodnot s 1, aţ 255 členy, 2 bajty pro skupinu hodnot s členy 

256, aţ 65535. 

** 1 bajt pro mnoţinu hodnot z rozsahu 1, aţ 8 členů, 2 bajty pro mnoţinu hodnot 

z rozsahu 9, aţ 16 členů, 3 bajty pro mnoţinu hodnot z rozsahu 17, aţ 24 členů, 4 bajty pro 
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mnoţinu hodnot z rozsahu 25, aţ 32 členů, 8 bajtů pro mnoţinu hodnot z rozsahu 33, aţ 64 

členů. 

4.2 Indexy v MySQL 

Pojem index byl vysvětlen mnoha definicemi. Nejvíce mne zaujala od pana Petra 

Zajíce, uveřejněná na stránce (linuxsoft.cz): „Index je pomocná datová struktura, která 

určuje pozici dat v tabulce na základě jejich hodnot. “[20] 

Indexy jsou velmi důleţité pro výkon MySQL databáze. Jednou z hlavních příčin 

nízkého výkonu je opomenutí vytvoření indexu. S rostoucím objemem dat, roste i nutnost 

vytvoření indexu. Nízko objemové databáze mohou mít dobrý výkon, i bez indexu, to však 

neplatí u databází s velkým objemem dat. V MySQL existuje mnoho typů indexů, kaţdý 

jeden je vyuţíván pro různé účely. Jednotlivé typy indexů pracují nepatrně odlišně 

v enginech. Některé druhy nemohou být vyuţívány ve všech enginech. Tuto skutečnost 

bychom měli mít na paměti, pokud budeme pracovat s indexy. V MySQL můţeme 

formulovat indexy v průběhu vytváření tabulky, nebo v případě pozdější práce. 

Vícesloupcové indexy 

Jak z názvu vypovídá, indexy můţeme vytvářet ve více sloupcích. Vícesloupcové 

indexy mají smysl jen tehdy, pokud hledáme data s přispěním hodnot v indexovaných 

sloupcích.[20] Vícesloupcový index můţeme vytvořit následovně. 

 

CREATE TABLE student_vsb 

( 

  id_student INT UNSIGNED AUTO_ICREMENT PRIMARY KEY 

  prijmeni VARCHAR(30)NOT NULL, 

  jmeno VARCHAR(20)NOT NULL, 

  INDEX (prijmeni,jmeno) 

); 
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MySQL pouţívá čtyři typy indexů: 

 Primární klíč 

 Jedinečný index 

 Fulltextový index 

 Ordinální index 

4.2.1 Primární klíč 

Primární klíč je index, u kterého musí být kaţdá hodnota jedinečná a ţádná z těchto 

hodnot nesmí být NULL. V kaţdé tabulce smí existovat pouze jeden primární klíč. 

Pokud chceme formulovat primární klíč při vyváření tabulky, vytvoříme seznam polí 

a na konci pouţijeme primární klíč.  

CREATE TABLE jmeno_tabulky (jméno_pole typ_sloupce NOT NULL, 

[jmeno_pole2…,]PRIMARY KEY (jmeno_pole1 [, jmeno_pole2…])); 

V případě, ţe chceme přidat primární klíč do tabulky jiţ vytvořené, pouţijeme 

následující příkaz. 

ALTER TABLE jmeno_tabulky ADD PRIMARY KEY 

(jmeno_pole1[,jmeno_pole2…]);[5] 

4.2.2 Ordinální index 

Ordinální index dovoluje duplicitní hodnoty v případě, ţe pole nejsou vymezená jako 

jedinečná. Je výhodné vytvářet ordinální index při vyváření tabulky. 

CREATE TABLE jmeno_tabulky(jmeno_pole typ_sloupce, jmeno_pole2 

typ_sloupce, INDEX [jméno_indexu](jmeno_pole1 [,jmeno_pole2…])); 

V případě, ţe máme vytvořenou tabulku a chceme přidat ordinální index, pouţijeme 

následující příkaz. 

ALTER TABLE jmeno_tabulky ADD INDEX 

[jmeno_indexu](jmeno_pole1[,jmeno_pole2…]);[5] 

4.2.3 Fulltextový index 

Fulltextový index pouţijeme při hledání slov v textových polích. Uplatňuje se pouze 

v tabulkách MyISAM na polích VARCHAR, CHAR a TEXT. Velikost znaků se 
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nerozlišuje při vyhledávání. V případě, ţe jsme se rozhodli vytvořit fulltextový index při 

vytváření tabulky, pouţijeme následující příkaz. 

CREATE TABLE jmeno_tabulky(jmeno_pole typ_sloupce, jmeno_pole2 

typ_sloupce, FULLTEXT INDEX (jmeno_pole[,jmeno_pole2…])); 

Jestliţe, potřebujeme vytvořit fulltextový index v době, kdy máme tabulku jiţ 

vytvořenou, vyuţijeme následující syntaxe. 

ALTER TABLE jmeno_tabulky ADD FULLTEXT 

[jmeno_indexu](jmeno_pole[,jmeno_pole2…]);[5] 

4.2.4 Jedinečný index 

Jedinečný index je v podstatě obyčejný index, který však nedovoluje duplikátní 

hodnoty. U vícesloupcových indexů musí být splněna podmínka, ţe nesmí být opakována 

kombinace hodnot v indexovaných sloupcích. Následující syntaxe slouţí k vytvoření 

unikátního indexu, při vytváření tabulky. 

CREATE TABLE jemno_tabulky (jmeno_pole typ_sloupce, jmeno _pole2 

typ_sloupce, UNIQUE(jmeno_pole[,jmeno_pole2…])); 

V případě, ţe tabulku uţ máme vytvořenou, pouţijeme následující výraz. 

ALTER TABLE jmeno_tabulky ADD 

UNIQUE[jmeno_indexu](jmeno_pole[,jmeno_pole2…])); 

Odstraňování indexu probíhá pomocí následujícího příkazu. 

DROP INDEX jmeno_indexu ON jmeno_tabulky; 

ALTER TABLE jmeno_tabulky DROP INDEX jmeno_indexu; 

ALTER TABLE jmeno_tabulky DROP PRIMARY KEY;[5] 

4.2.5 Clusterované indexy 

Clusterované indexy reprezentují jiný způsob přístupu k uloţeným datům. Aplikace 

těchto indexů závisí na pouţitém enginu. V InnoDB se vyuţívají B-Tree indexy, které jsou 

společně uloţeny i s řádky ve stejné struktuře. Clusterované indexy seřazují data, podle 

přesně daného klíče. Přístup k datům je poté velmi rychlý, neboť nemusí procházet všemi 

daty. Data jsou tříděna přímo fyzicky na disku. Pokud vloţíme nová data do 

tabulky, musíme znovu setřídit celou tabulku, vyjma dat, která byla podle klíče vloţena na 

konec tabulky. Pouţitím příkazu SELECT, budou rychlá, naopak při pouţití 

UPDATE, nebo INSERT pomalejší. 
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MySQL podporuje clusterované indexy výhradně jen u enginu InnoDB a 

SolidDB.[2][22] 

Výhody pouţití clusterovaného indexu 

 Rychlý přístup k datům. 

 Data se nacházejí vedle sebe. 

Nevýhody pouţití clusterovaného indexu 

 Vloţením nových dat se musí setřídit všechny poloţky. 

 Rychlost s jakou vkládáme data, je podřízena pořadím vkládaných dat. 

4.2.6 Neclusterované indexy 

Neclusterované indexy vytvářejí datovou strukturu, ve které charakterizují rozloţené 

data na disku takovým způsobem, aby zabezpečily rychlý přístup k datům. Jejich 

prostupování bude pomalejší, neţ v případě pouţití clusterovaného indexu.  

4.2.7 B-Tree indexy 

B-Tree indexy podporuje celá řada enginů v MySQL. Základní princip spočívá 

v tom, ţe všechny uloţené hodnoty jsou seřazeny a kaţdá koncová stránka se musí 

nacházet ve stejné vzdálenosti od kořene stromu. Vyhledáváním poţadovaných dat, nemusí 

index B-Tree projít celou  tabulku. B-Tree indexy jsou vhodné u vyhledání rozsahu 

dat, jelikoţ indexované sloupce jsou ukládány v pořadí. Následující obrázek reprezentuje 

B-Tree index při práci s InnoDB. [2] 
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 [2] 

Obr. 18. B-Tree index  

4.2.8 Hashované indexy 

Hashované indexy v MySQL výslovně podporují pouze enginy Memory a NDB. 

V případě, ţe chceme vyuţít hashovaných indexů, je nutné emulovat je, pro daný engin. 

Hashovaní je proces, při kterém se transformují vstupní data pomocí hashovaného 

algoritmu na adresu v tabulce, kde se nacházejí poţadovaná data. V následující tabulce 

jsou znázorněny přípustné typy indexů, pro daný úloţný engin. 

Tab. 9. Přípustné indexy pro daný typ enginů 

Úloţný engin Přípustný typ indexŧ 

MyISAM B-Tree  

InnoDB B-Tree  

Memory Hash, B-Tree 

NDB Hash, B-Tree 

        [24] 
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5. Měření vlivu nastavení parametrŧ na reálných datech 

z prŧmyslu 

Následující kapitola přiblíţí nastavení parametrů, testovaní databáze a následné 

shrnutí dosaţených výsledků. 

Během testování je potřeba vţdy měnit pouze jeden parametr, pokud bychom měnili 

více parametrů najednou, můţeme dosáhnout nepřesných, respektive neverifikovaných 

výsledků měření. Měli bychom postupovat dle metodiky, měnit jeden parametr za 

druhým, poté provést test a zaznamenat výsledek.  

Testování probíhalo v aplikaci MySQL Workbench na počítači Fujitsu – Siemens 

pod operačním systémem Windows XP. U testovaných dotazů byl měněn rozsah 

vyhledávání: 

a) Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

b) Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

c) Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Z původní tabulky byla zkopírována data, do nově vytvořených testovacích tabulek.  

 main2 (10 000 řádků) 

 main3 (100 000 řádků) 

 main4 (1 000 000 řádků) 

 main5 (10 000 000 řádků) 

Dotazy k testování byly testovány pro všechny vytvořené tabulky (main2 – main5).  

Byly vytvořeny potřebné indexy ve všech tabulkách (main2 - main5), pomocí 

následujícího příkazu: 

alter table alert.main2 add index prvni (id_tec); 

alter table alert.main2 add index druhy (vznik_alr); 

alter table alert.main2 add index treti (id_snimace); 
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5.1 Testovaný dotaz č. 1 

select id_alr, id_snimace, text_alr, cink from alert.main2 

where vznik_alr >= '20070101' and vznik_alr <= '20070131' 

and id_tec = 2 

5.1.1 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Z naměřených hodnot je patrné, ţe nejlépe se osvědčilo pouţití sloţeného indexu 

(id_tec + vznik_alr). Při prohledávání tabulek dosáhl tento index optimálního času. 

Nejpomalejší prohledávání vzniklo při pouţití indexu (id_tec) v tabulce main5. Následující 

tabulka zaznamenává všechny naměřené hodnoty. 

Tab. 10. Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Testování Počet řádkŧ v tabulce Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 5807 1,188 

main3 (100 000) 22 840 1,515 

main4 (1 000 000) 22 840 5,266 

main5 (10 000 000) 22 840 61,172 

Index: id_tec main2 (10 000) 5807 0,313 

main3 (100 000) 22 840 1,547 

main4 (1 000 000) 22 840 8,219 

main5 (10 000 000) 22 840 106,25 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 5807 0,938 

main3 (100 000) 22 840 2,547 

main4 (1 000 000) 22 840 2,188 

main5 (10 000 000) 22 840 2,234 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 5807 0,1 

main3 (100 000) 22 840 0,15 

main4 (1 000 000) 22 840 0,13 

main5 (10 000 000) 22 840 0,13 
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V grafu č. 1 jsou přehledně znázorněny výsledky měření, ze kterých je zřejmé, který 

index měl nejrychlejší čas. 

Graf č. 1: Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

 

 

5.1.2 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

Vyhledáváním v rozsahu (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) dosáhl optimálního času ve všech 

tabulkách sloţeny index (id_tec + vznik_alr). Z tabulky je zřejmé, ţe uţití indexu (id_tec) 

zpomalilo vyhledávání. Pouţité indexy dosahovaly nejhorších časů v tabulkách main4 

a mani5. 

Tab. 11. Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

Testování Počet řádkŧ v tabulce Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 5807 1,1 

main3 (100 000) 54 368 3,094 

main4 (1 000 000) 163 249 23,39 

main5 (10 000 000) 163 249 66,063 

Index: id_tec main2 (10 000) 5807 0,234 

main3 (100 000) 54 368 3,125 

main4 (1 000 000) 163 249 26,906 
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main5 (10 000 000) 163 249 113,859 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 5807 1,032 

main3 (100 000) 54 368 4,109 

main4 (1 000 000) 163 249 27,094 

main5 (10 000 000) 163 249 22,922 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 5807 0,03 

main3 (100 000) 54 368 0,27 

main4 (1 000 000) 163 249 0,82 

main5 (10 000 000) 163 249 0,81 

 

Graf č. 2 znázorňuje nejlépe dosaţené hodnoty indexů. 

Graf č. 2: Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

 

 

5.1.3 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Vyhledáváním v tabulkách daného rozsahu, neumoţnilo dosáhnout vyhovujícího 

času. Nejhorší výsledky byly při vyhledávání zaznamenány v tabulce main5. Pouţité 

indexy měly kontraproduktivní vliv na hledávání v tabulkách main4, respektive main5. 
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Aplikované indexy jsou pouţitelné u vyhledávání v tabulce main2 a main3. Jednotlivé časy 

jsou zaznamenány v tabulce č. 12. 

Tab. 12. Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Testování Počet řádkŧ v tabulce Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 5807 0,359 

main3 (100 000) 54 368 3,015 

main4 (1 000 000) 481 628 40,531 

main5 (10 000 000) 926 713 136,891 

Index: id_tec main2 (10 000) 5807 0,922 

main3 (100 000) 54 368 3,843 

main4 (1 000 000) 481 628 57,687 

main5 (10 000 000) 926 713 198,562 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 5807 1,906 

main3 (100 000) 54 368 4,25 

main4 (1 000 000) 481 628 56,093 

main5 (10 000 000) 926 713 175,281 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 5807 0,922 

main3 (100 000) 54 368 3,843 

main4 (1 000 000) 481 628 57,687 

main5 (10 000 000) 926 713 198,562 
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Následující graf znázorňuje výsledky měření v daném rozsahu. 

Graf č. 3: Dotaz č. 1 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

 

 

5.2 Testovaný dotaz č. 2 

Select id_alr, id_snimace, text_alr, cink 

from alert.main2 

where vznik_alr >= '20070101' and vznik_alr <= '20070131' 

and id_tec = 2 

and id_snimace = 0 

5.2.1 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Měřením druhého dotazu v daném rozsahu vedlo ke zjištění nejrychleji prohledávané 

tabulky sloţeného indexu (id_tec + vznik_alr) a indexu (id_tec + vznik_alr + id_snimace). 

Uspokojivých výsledků dosáhl index (id_tec, vznik.alr). Uţití indexu (id_tec) zpomalilo 

vyhledávání v tabulce main5, dosáhlo však horších výsledků, neţ prohledávání bez indexu. 

Tabulka níţe nám přibliţuje výsledky naměřených hodnot. 
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Tab. 13. Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Testování Počet řádkŧ  

v tabulce 

Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 122 0,75 

main3 (100 000) 402 0,406 

main4 (1 000 000) 402 3,219 

main5 (10 000 000) 402 57,266 

Index: id_tec main2 (10 000) 122 0,047 

main3 (100 000) 402 1,188 

main4 (1 000 000) 402 8,281 

main5 (10 000 000) 402 107,672 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 122 0,047 

main3 (100 000) 402 1,421 

main4 (1 000 000) 402 1,079 

main5 (10 000 000) 402 1,075 

Index: id_tec, vznik_alr, id_snimace main2 (10 000) 122 0,047 

main3 (100 000) 402 1,1 

main4 (1 000 000) 402 5,109 

main5 (10 000 000) 402 3,797 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 122 0,02 

main3 (100 000) 402 0,1 

main4 (1 000 000) 402 0,09 

main5 (10 000 000) 402 0,09 

Sloţený index:  

id_tec + vznik_alr + id_snimace 

main2 (10 000) 122 0,03 

main3 (100 000) 402 0,09 

main4 (1 000 000) 402 0,09 

main5 (10 000 000) 402 0,14 
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Jak je patrné, nejhoršího času dosahoval index (id_tec). 

Graf č. 4: Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

 

 

5.2.2 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

Nejlepších výsledků měření bylo dosaţeno aplikací sloţených indexů 

(id_tec + vznik_alr) a (id_tec + vznik_alr + id_snimace.) Ucházejícího času bylo docíleno 

pouţitím indexu (id_tec, vznik_alr). Nejhorší čas byl opět naměřen uţitím indexu 

(id_alr), dvakrát pomalejšího, neţ prohledáváním tabulky bez indexu. Uţitím nesprávného 

indexu je zpomaleno vyhledávání například index (id_tec).  
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Tab. 14. Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

Testování Počet řádkŧ  

v tabulce 

Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 122 0,812 

main3 (100 000) 1072 1,062 

main4 (1 000 000) 3117 4,203 

main5 (10 000 000) 3117 55,063 

Index: id_tec main2 (10 000) 122 0,734 

main3 (100 000) 1072 1,422 

main4 (1 000 000) 3117 8,922 

main5 (10 000 000) 3117 114,313 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 122 0,766 

main3 (100 000) 1072 1,562 

main4 (1 000 000) 3117 7,86 

main5 (10 000 000) 3117 3,125 

Index: id_tec, vznik_alr, id_snimace main2 (10 000) 122 0,219 

main3 (100 000) 1072 1,187 

main4 (1 000 000) 3117 5,125 

main5 (10 000 000) 3117 63,125 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 122 0,03 

main3 (100 000) 1072 0,21 

main4 (1 000 000) 3117 0,58 

main5 (10 000 000) 3117 0,57 

Sloţený index:  

id_tec + vznik_alr + id_snimace 

main2 (10 000) 122 0,04 

main3 (100 000) 1072 0,22 

main4 (1 000 000) 3117 0,61 

main5 (10 000 000) 3117 0,94 
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Nejlépe naměřených hodnot dosáhl sloţený index (id_tec + vznik_alr + id_snimace). 

Graf č. 5: Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

 

5.2.3 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Jak je zřejmé z naměřených hodnot, nejlepšího času dosáhly sloţené indexy 

(id_tec+ vznik_alr) a (id_tec + vznik_alr + id_snimace). Tabulka main2 a main 3 obsáhla 

všechny indexy s dostatečnými časy. Nejhorších časů bylo dosaţeno prohledáváním 

tabulek main5. Prodlevy časů se pohybovaly v rozmezí (58 – 102) sekund. Tabulka č. 15 

udává hodnoty měření. 
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Tab. 15. Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Testování Počet řádkŧ  

v tabulce 

Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 122 0,813 

main3 (100 000) 1072 1,031 

main4 (1 000 000) 23 022 6,125 

main5 (10 000 000) 29 065 58,375 

Index: id_tec main2 (10 000) 122 0,203 

main3 (100 000) 1072 1,422 

main4 (1 000 000) 23 022 7,985 

main5 (10 000 000) 29 065 97,5 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 122 0,031 

main3 (100 000) 1072 0,906 

main4 (1 000 000) 23 022 13,406 

main5 (10 000 000) 29 065 102,453 

Index: id_tec, vznik_alr, id_snimace main2 (10 000) 122 0,703 

main3 (100 000) 1072 1,266 

main4 (1 000 000) 23 022 6,157 

main5 (10 000 000) 29 065 63,594 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 122 0,02 

main3 (100 000) 1072 0,2 

main4 (1 000 000) 23 022 1,62 

main5 (10 000 000) 29 065 3,2 

Sloţený index:  

id_tec + vznik_alr + id_snimace 

main2 (10 000) 122 0,03 

main3 (100 000) 1072 0,21 

main4 (1 000 000) 23 022 1,73 

main5 (10 000 000) 29 065 4,21 

 

 

 

 

 



Bc.Viktor Víta: Vyladění výkonu databáze s velkým objemem průmyslových dat 

2010/2011  53 

Graf uvádí, jako nejlépe dosaţenou hodnotu sloţený index (id_tec + vznik_alr). 

Graf č. 6: Dotaz č. 2 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

 

 

5.3 Testovaný dotaz č. 3 

Select id_snimace, id_tec, count(*) as 'pocet' 

from alert.main2 

where vznik_alr >= '20070101' and vznik_alr <= '20070131' 

and id_tec = 2 
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5.3.1 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Naměřené hodnoty potvrdily optimální čas dosaţený u sloţeného 

 indexu (id_tec + vznik_alr). Uţitím zmíněného indexu, nenastala ţádná časová prodleva. 

Vyhovujícího času bylo dosaţeno také aplikací indexu (id_tec + vznik_alr). Nejhůře 

naměřené časy se vyskytly pouţitím indexu (id_tec) a vyhledáváním bez pouţití indexu. 

Tab. 16. Dotaz č. 3 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

Testování Počet řádkŧ v tabulce Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 14 4,531 

main3 (100 000) 14 8,234 

main4 (1 000 000) 14 11,359 

main5 (10 000 000) 14 62,244 

Index: id_tec main2 (10 000) 14 0,766 

main3 (100 000) 14 1,422 

main4 (1 000 000) 14 7,672 

main5 (10 000 000) 14 109,375 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 14 0,266 

main3 (100 000) 14 0,954 

main4 (1 000 000) 14 0,734 

main5 (10 000 000) 14 0,797 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 14 0 

main3 (100 000) 14 0 

main4 (1 000 000) 14 0 

main5 (10 000 000) 14 0 
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Nejlépe naměřených hodnot nabývá sloţený index (id_tec + vznik_alr). 

Graf č. 7: Dotaz č. 3 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 1. 2007) 

 

 

5.3.2 Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 

V tabulce main2 a main3 byly dostatečně rychlé všechny pouţité indexy. Hledání 
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Bez indexu main2 (10 000) 14 0,797 

main3 (100 000) 14 1,063 
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main4 (1 000 000) 218 7,718 

main5 (10 000 000) 218 95,656 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 14 0,735 

main3 (100 000) 14 1,468 

main4 (1 000 000) 218 7,937 

main5 (10 000 000) 218 3,688 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 14 0,03 

main3 (100 000) 14 0,26 

main4 (1 000 000) 218 0,78 

main5 (10 000 000) 218 0,76 

 

V tomto případě můţeme jako nejlepší vyhodnotit sloţený index 

(id_tec + vznik_alr). 

Graf č. 8: Dotaz č. 3 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 31. 5. 2007) 
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 index (id_tec + vznik_alr). Měření tak můţe být více ke škodě. Vyhledávání bez indexu 

dosahovalo lepších časů, neţ vyhledávání s indexy.  

Tab. 18. Dotaz č. 3 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 

Testování Počet řádkŧ v tabulce Počet vrácených řádkŧ Čas [s] 

Bez indexu main2 (10 000) 14 0,844 

main3 (100 000) 14 1,125 

main4 (1 000 000) 219 4,485 

main5 (10 000 000) 219 63,297 

Index: id_tec main2 (10 000) 14 0,766 

main3 (100 000) 14 1,485 

main4 (1 000 000) 219 8,203 

main5 (10 000 000) 219 98,031 

Index: id_tec, vznik_alr main2 (10 000) 14 0,234 

main3 (100 000) 14 1,469 

main4 (1 000 000) 219 13,046 

main5 (10 000 000) 219 96,141 

Sloţený index: id_tec + vznik_alr main2 (10 000) 14 0,03 

main3 (100 000) 14 0,26 

main4 (1 000 000) 219 2,16 

main5 (10 000 000) 219 4,25 
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Nejlepších hodnot tedy nabyl sloţený index (id_tec + vznik_alr). 

Graf č. 9: Dotaz č. 3 – Rozsah hledání (1. 1. 2007 – 1. 1. 2008) 
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6. Specifická doporučení nastavení jednotlivých parametrŧ  

Kapitola nastíní specifická nastavení jednotlivých parametrů, jeţ ovlivňují výkon 

operačního systému, respektive databáze.  

6.1 Doporučení pro Windows XP 

Pro optimální chod operačního systému je nezbytné nainstalovat dostupné 

aktualizace, které nabízí společnost Microsoft. Doporučil bych instalaci servis pack čísla 3 

a průběţné aktualizace, jeţ poskytuje výrobce operačního systému kaţdý měsíc. 

Aktualizovaný systém se stává stabilnějším a bezpečnějším, oproti neţádoucím útokům ze 

sítě.  

Následným krokem by mělo být vyčištění operačního systému od nepotřebných 

souborů. Microsoft nabízí standardní nástroj „Vyčištění disku“ s jehoţ pomocí, můţeme 

disk od nepotřebných souborů vyčistit. V nabídce je dostupná celá řada programů, které 

splňují tento nástroj. Z volných aplikací byl vybrán program CCleaner, jeţ dokáţe smazat 

veškeré nepotřebné registry, soubory z návštěvnosti internetových stránek, logů a zbytků 

souborů v paměti.  

Dále je vhodné vypnout programy, spuštěné zároveň při startu Windows. Zákazem 

těchto programů, získáme mnohem více paměti, zkvalitňující chod našeho databázového 

systému. Je vhodné mít spuštěny jen nezbytně nutné programy. 

Zrychlení OS docílíme, pokud v systému nastavíme: „Optimalizovat pro výkon“. 

Měli bychom vypnout zbytečné animační, grafické prvky a vizuální efekty, zatěţují 

systém. Cesta nastavení: Start/ Nastavení/ Ovládací panely/ Systém/ Upřesnit/ Výkon -

Nastavení/ Vizuální efekty/ Optimalizovat pro výkon.  

Následným krokem je doporučení nastavení virtuální paměti. Zde byla v počítači 

nastavena virtuální paměť na počáteční velikost 1 000 MB a největší moţnou velikost 

2 000 MB. Pokud uţivatel nemá jistotu, můţe vybrat moţnost „Velikost určí systém“. 

Vyuţití swapovacího prostoru je obecně doporučeno pro disky s rychlou postupovací 

dobou. Nastavení virtuální paměti nalezneme: Start/ Nastavení/ Ovládací panely/ Systém/ 

Upřesnit/ Výkon – Nastavení/ Upřesnit/ Virtuální paměť – změnit. 
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Pro optimální běh OS je nezbytné, pravidelně pouţívat aplikaci Defragmentace 

disku. Aplikace nebudou zbytečně dlouze vyhledávat data na discích.  

Posledním úkonem bylo vyřazení nepotřebných sluţeb, které nejsou uţívány. 

Operační systém zprovozní mnoho nadbytečných úsluh, z tohoto důvodu je vhodné, 

zakázat ty, jeţ nejsou potřebné uţivateli. Následující tabulka zpřehledňuje zakázané 

sluţby. 

Tab. 19. Seznam zakázaných služeb ve Windows XP 

Název systémové sluţby ve Windows XP SP3 Systémový název 

Adapter výkonu sluţby WMI WmiApSrv 

Automatická konfigurace bezdrátových zařízení WZCSVC 

Hostitel zařízení UPnP upnphost 

Indexing Service CiSvc 

Kompatibilita pro rychlé přepínání uţivatelŧ FastUserSwintchingCompatibility 

Kurýrní sluţba Messenger 

Načítání obrázkŧ (WIA) stisvc 

NetMeeting – Vzdálené sdílení plochy mnmsrvc 

Podpora rozhraní NetBIOS nad protokolem TCP/IP LmHosts 

Prohledávání počítačŧ Browser 

Přihlašování k síti Netlogon 

Přístup k zařízením standardu HID HidServ 

Sekundární přihlašování seclogon 

Server lanmanserver 

Sledování umístění v síti (NLA) Nla 

Sluţba brány aplikačního rozhraní ALG 

Sluţba modelu COM pro zápis na disk CD (IMAPI) ImapiService 

Sluţba pro síťové ustanovení xmlprov 

Sluţba rozpoznávání pomocí protokolu SSDP SSDPSRV 

Sluţba sériového čísla přenosového zařízení WmdmPmSN 

Správce relací nápovědy ke vzdálené ploše RDSessMgr 

Terminálová sluţba TermService 

Výstrahy a protokolování výkonu SysmonLog 

Vzdálený registr RemoteRegistry 
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Webový klient WebClient 

WD SmartWare Background Service WDSmartWareBackgroundService 

WD Smart Drive Manager WDDMService 

Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers odClientService 

 

Zákazem sluţeb bychom měli být opatrní, neboť můţeme zakázat sluţbu, kterou 

potřebujeme k běhu jiných aplikací. Doporučuji před zákazy konkrétních sluţeb 

zjistit, k čemu se daná pouţívá a na základě zjištěných informací, volit postup. Pokud 

systém je dedikovaný pro databáze a není připojený k síti, můţeme zakázat další sluţby 

(AVG WatchDog, AVGIDSAgent aj). 

6.2 Doporučení pro Hardware. 

Databáze nejvíce ovlivňuje pouţitý hardware, na kterém běţí veškeré procesy. Jak jiţ 

bylo zmíněno, faktory působící na databáze jsou především procesor, paměť a disk. 

Testovaná databáze pracuje na notebooku a z tohoto důvodu se nedají ovlivnit všechny 

hardwarové komponenty. Pokud bychom chtěli zvýšit výkon databáze, měli bychom 

investovat finance do nákupu větší pamětí respektive do SSD disku. Notebook  

Fujitsu-Siemens obsahuje dvě paměti o celkové velikosti 1 GB a dovoluje zvýšit operační 

paměť aţ na velikost 2 GB. V případě, ţe se rozhodneme zvýšit velikost paměti, musíme 

vyměnit stávající paměť za paměť 2 krát 1 GB.  

Další faktor, který zvýší výkon systému je SSD disk. Disky SSD mají niţší čas na 

alokaci dat, vyšší přenosnou rychlost, menší spotřebu elektrické energie a nevykazují 

ţádny hluk. Vhodnou kombinaci pamětí a SSD disku můţeme zvýšit výkon systému. 

6.3 Doporučení k indexům 

Jednotlivé indexy dosahovaly uspokojivých časů u tabulek main2 

(10 000 řádků), respektive main3 (100 000 řádků). Pro tabulky main4 (1 000 000 řádků) 

a main5 (10 000 000 řádků) byly vyhovující pouze některé pouţité indexy.  

6.3.1 Doporučení k dotazu č. 1 

Z výsledku měření je zřejmé, ţe optimálními indexy vyhledávání podle daných 

dotazů jsou sloţené indexy (id_tec + vznik_alr) a (id_tec, vznik_alr). Nejhůře dosaţené 
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výsledky dosáhl index (id_tec), který byl v mnoha případech pomalejší, neţ uţití dotazu 

bez indexu. 

6.3.2 Doporučení k dotazu č. 2 

Z daných hodnot je zřejmé, ţe vyhledávání v tabulce nejlépe vyhovují sloţené 

indexy (id_tec + vznik_alr), dále (id_tec + vznik_alr + id_snimace). Tyto indexy můţeme 

pouţít pro tabulky (main2 – main5). Nejhorší hodnota byla zaznamenána indexy 

(id_tec), (id_tec, vznik_alr) a bez pouţití indexu.  

6.3.3 Doporučení k dotazu č. 3 

Uţitím dotazu č. 3, doporučuji aplikovat sloţený index (id_tec + vznik_alr), 

dosahující nejlepších výsledků u vyhledávání v tabulkách (main2-main5). Nevyhovující 

časy byly shledány indexy (id_tec) a vyhledávání bez indexu. 
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7. Závěr 

Cílem předkládané diplomové práce bylo vyladění výkonu databáze s velkým 

objemem průmyslových dat, získaných z informačního systému úpravny dolu Darkov.  

V průběhu řešení daného úkolu bylo zjištěno, ţe na výkon databáze má vliv mnoho 

faktorů. Jedním z prvních zmíněných faktorů byl výběr hardwaru, na kterém pracuje námi 

navrţená databáze. V tomto ohledu bychom měli volit server s rychlým procesorem, 

velkou pamětí a dostačujícím diskovým prostorem. U výběru hardwaru bychom měli mít 

na mysli nejen budoucí rozšíření velikosti operační paměti, ale i velikost disků z důvodu 

nedostatku stávající kapacity. Vyhneme se tak nepříjemnostem během práce s daty. 

Výběr vhodného operačního systému je pouze jedním z faktorů, ovlivňujícím výkon 

databáze. Jak jiţ bylo nastíněno, velmi vhodným se zdá být právě výše zmíněný Microsoft 

Windows XP. Vzhledem ke zvýšení výkonu operačního systému, byly zakázány 

nepotřebné sluţby a deaktivovány programy, mnou nepotřebné pro testování MySQL 

databáze. Právě tímto krokem bylo docíleno navýšení paměti a sníţení vyuţití procesoru.  

Stěţejní částí diplomové práce byl návrh a následné testování daných dotazů pro 

vyhledávání v databázi. K tomuto účelu byla vytvořena řadu indexů. Veškeré tyto indexy 

byly testovány. Ukončením testování, bylo započato veškeré vyhodnocení dosaţených 

hodnot. Z výsledků měření je patrné, ţe pro daný typ dotazu byl vhodný pouze určitý typ 

indexů. V případě některých indexů bylo dosaţeno výrazně hůře akceptovatelných 

hodnot, neţ uţitím bez indexu. Správná strategie indexování má velký vliv na výkon 

databáze. Optimalizace závisí nejen na typu a počtu indexů, ale také počtu záznamů 

v tabulce. Rád bych podotknul, ţe v současnosti neexistuje jednoznačná metoda, jeţ by 

přispěla k účinnému zpracování dotazu.  

Studium problematiky databází s velkým objemem dat mi přineslo uvědomění 

o vytváření indexů a jeho nezbytnosti pro správné fungování dotazů v databázích. Podstata 

tkví v souvislostech mezi návrhem databáze a její následnou činností při práci s daty.  

Závěrem bych rád podotkl, ţe zpracováním tématu diplomové práce, bylo obsáhnout 

práci s databází MySQL a hlouběji pochopit problematiku vyladění výkonu databáze 

s velkým objemem dat. Dosaţených výsledků můţe být vyuţito především v informačním 

systému úpravny dolu Darkov. 
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Slovník pojmŧ 

Atribut  Zastupuje v databázi sloupec tabulky. 

Jednotlivé sloupce tabulky mají svůj datový 

typ. 

Data      Jsou informace uloţené v databázi. 

Databáze     Mnoţina dat, které popisují reálný svět. 

Engin      Úloţiště dat. 

Entita Objekt reálného světa, který zastupuje 

v databázi tabulka. 

EER Diagram Slouţí modelování objektu a nastavení vztahu 

mezi nimi.  

GNU General Public License Licence pro svobodné sdílení a úpravy 

softwarů. [11]  

Linux Unixový operační systém, šířený pod licencí 

GNU GPL. [12] 

MySQL Databázový systém, vytvořený švédskou 

firmou MySQL AB, nyní vlastněný 

společností Sun Microsystems, dceřinou 

společností Oracle Corporation. [5] 

MySQL Community server Volně šiřitelný databázový server pro operační 

systém Windows, Linux aj. 

MySQL Workbench  Vizuální nástroj pro návrh struktury databáze 

MySQL. [10] 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Datab%C3%A1zov%C3%BD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
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SQL Standardizovaný dotazovací jazyk, pouţívaný 

pro práci s daty v relačních databázích. SQL je 

zkratka anglických slov Structured Query 

Language (strukturovaný dotazovací jazyk). 

[7] 

UTF-8 Způsob kódování řetězce znaků do sekvence 

bajtů. [8] 

CP1250 Znaková sada pouţívána v operačních 

systémech Microsoft Windows pro 

reprezentaci středoevropských znaků. [9] 
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