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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou analýzy vytížení Microsoft SQL Serveru z hlediska její 

automatizace a maximálního usnadnění uživateli. Ke sběru a analýze výkonnostních dat je dnes 

k dispozici řada nástrojů, jejichž použití však nemusí být pro méně zkušeného uživatele 

jednoduché. Hlavní náplní práce je vývoj aplikace, která umožní uživateli snadno provést 

analýzu vytížení SQL Serveru bez toho, aby se musel zabývat studiem a konfigurací těchto 

nástrojů. První část přináší přehled nejčastěji používaných nástrojů a hodnotí jejich možné 

využití v takové aplikaci. Druhá část se pak zabývá popisem vytvořené aplikace, jejími 

možnostmi, základními principy, architekturou a implementací. 

Abstract 

The thesis deals with the workload analysis of Microsoft SQL Server with respect to its 

automatization as well as user friendly handling. There are many tools for gathering and 

analysis of the performance data; their usage, however, does not have to be easy for an 

inexperienced user. The thesis focuses mainly on the development of application that enables 

the user to analyze the performance of SQL Server without being forced to deal with the study 

and configuration of these tools. The first part presents a survey of the most frequently used 

tools as well as it evaluates their possible utilization within the application. The second part 

deals with the description of the developed application, its possibilities, essential principles, 

architecture and implementation. 
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1 Úvod 

Microsoft SQL Server je rozšířený databázový systém využívaný k uchovávání a zpracování dat 

v mnohdy rozsáhlých aplikacích a informačních systémech. Možnost současné práce velkého 

množství uživatelů a zároveň vysoký výkon patří často mezi základní požadavky na takové 

systémy. 

Na výkon má vliv mnoho faktorů jak z oblasti návrhu databáze, tak z oblasti hardwarové a 

softwarové konfigurace či aktuálního stavu a vytížení serveru. Některé faktory nebo jejich 

kombinace mohou vést k výkonnostním problémům, někdy i v takovém rozsahu, že dojde de 

facto k nepoužitelnosti či pádu systému. Stát se tak může nejen při vývoji a nasazování nového 

systému do provozu, ale bohužel také často až během rutinního provozu. Zvláště druhý případ 

je dosti závažný, nepříjemný a pochopitelně negativně vnímaný uživateli systému. V takových 

situacích by měl administrátor co nejrychleji identifikovat a odstranit příčiny problémů. 

Administrátoři mají k dispozici řadu nástrojů ke sběru a analýze dat týkajících se vytížení 

SQL Serveru. Blíže o nich pojednává kapitola 2. Některé jsou součástí operačního systému 

nebo jsou dodávány s SQL Serverem, jiné je potřeba doinstalovat. Ne všechny lze snadno 

využít bez jejich bližšího studia nebo rozsáhlé či náročné konfigurace. Navíc ne vždy je 

k dispozici kvalitní dokumentace. Pokud správce nemá potřebné znalosti a zkušenosti, může 

sbírat nedostatečná či naopak zbytečná data, chybně konfigurovat nástroje nebo sběrem a 

analýzou zbytečně přetěžovat systém. 

Cílem této diplomové práce je vytvoření aplikace, která co nejvíce usnadní a maximálně 

zautomatizuje celý proces sběru a analýzy dat. Hlavní cílovou skupinou jsou v této problematice 

méně zkušení správci SQL Serveru, kteří budou dále označováni jako uživatelé. Ke sběru a 

analýze dat bude aplikace využívat převážně již existující nástroje, vývoj vlastních postupů je 

nad rámec této práce (do budoucna však není vyloučen). Aplikace bude z počátku neveřejná, 

sloužící výhradně k testování a vývoji různých přístupů k automatizaci analýzy dat, případně 

k interním nekomerčním analýzám výkonu v několika vybraných institucích a společnostech. 

Podrobným popisem výsledné aplikace, nesoucí název SQLPerfAn (z anglického SQL 

Performance Analysis), se zabývá kapitola 3. Prozatím k správnému pochopení dalšího textu 

stačí uvést, že je tvořena serverovou a klientskou částí. Úkolem serverové části (označované 

také jako analytický server) je konfigurace a zpracování analýzy, úkolem klientské části 

(označované také jako desktopový klient) je sběr dat na uživatelově serveru a jejich odeslání do 

serverové části. Aplikace podporuje operační systémy Windows Server ve verzích 2003, 2008 a 

2008R2. SQL Server je podporován ve verzích 2005, 2008 a 2008R2. Nedávno uvedený 

SQL Server 2012 nebyl po většinu doby tvorby této práce k dispozici, proto v něm není 

funkčnost aplikace SQLPerfAn garantována. 

Obsahem závěrečné kapitoly 4 je shrnutí dosažených výsledků a nástin dalšího možného 

vývoje aplikace. 
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2 Dostupné nástroje 

V této kapitole se seznámíme s několika nástroji pro sběr a analýzu výkonnostních dat. 

Popíšeme si jejich význam a možnosti a zhodnotíme je z pohledu potenciálního využití 

v aplikaci SQLPerfAn. Aby bylo takové posuzování vůbec možné, stanovíme si nejprve alespoň 

základní předpoklady pro využití nástrojů. Dotkneme se také problematiky oprávnění. Pak už se 

konečně zaměříme na samotné nástroje. U sběru dat nás budou nejvíce zajímat čítače výkonu a 

nástroj SQL Trace, ale podíváme se i na další, především ty zmiňované v publikaci [1], která se 

problematikou výkonu podrobně zabývá. Pro analýzu by pak měly být stěžejní nástroje balíku 

RML Utilities – konkrétně nástroj Reporter – nicméně nezůstaneme jen u nich. 

2.1 Předpoklady pro využití nástrojů 

2.1.1 Ovladatelnost jinou aplikací 

Základním předpokladem pro využití nástroje v automatizaci analýzy výkonu je jeho 

ovladatelnost pomocí jiné aplikace, nikoliv pouze uživatelem přes grafické uživatelské rozhraní 

(GUI). Z tohoto hlediska se jako ideální jeví nástroje, které lze ovládat pomocí příkazového 

řádku. 

2.1.2 Minimalizace nároků na uživatele 

Dalším důležitým předpokladem, který se týká pouze nástrojů pro sběr dat, je možnost jejich 

použití bez toho, aby uživatel musel něco složitě instalovat či konfigurovat. Cílem je uživatelům 

usnadnit práci, proto by od nich nemělo být vyžadováno příliš mnoho spolupráce. Jako 

nejvýhodnější se jeví nástroje, které jsou přímo součástí OS Windows a SQL Serveru. 

Naopak pro analýzu sesbíraných dat není tento předpoklad až tak důležitý. Analýzy budou 

prováděny v serverové části, ve které lze v podstatě vše nakonfigurovat podle potřeby. 

2.1.3 Formát výstupu 

Sesbíraná data bude uživatel odesílat do serverové části aplikace SQLPerfAn. Zvolené nástroje 

by tak měly umožňovat výstup dat přímo do souboru, v horším případě do databáze, odkud je 

může do souboru převést klientská část aplikace SQLPerfAn. Pokud bude navíc výstup ve 

formátu přímo použitelném některým z analytických nástrojů, je to jen dobře. 

Analytické nástroje pak musí umožňovat uložení výsledků v takové formě, aby je bylo možné 

uživateli zobrazit ve webové aplikaci, v horším případě alespoň nabídnout ke stažení. 



 

 
3 

2.2 Požadavky na oprávnění 

Všechny nástroje vyžadují ke správné funkčnosti určitá minimální oprávnění. Zvláště důležité 

téma to je pro sběr dat, protože ten probíhá na uživatelově serveru. Ideální by bylo, kdyby každý 

uživatel měl účet s administrátorskými oprávněními jak k operačnímu systému, tak 

k SQL Serveru. V praxi tomu tak samozřejmě vždy být nemusí. Je proto důležité uživatele 

informovat o tom, jaká oprávnění jsou nezbytná, aby se podle toho mohl před spuštěním sběru 

dat zařídit. Výčet minimálních práv je součástí popisu každého nástroje, který se jeví jako 

vhodný k použití v aplikaci SQLPerfAn. 

Požadavky nástrojů pro analýzu dat také nejsou zanedbatelné, nicméně spouštěny budou 

v serverové části aplikace, kde by mělo být možné vyhovět téměř čemukoliv. 

2.3 Nástroje pro sběr dat 

2.3.1 Čítače výkonu 

Čítače výkonu (Performance Counters) [2] [3] jsou objekty, které umožňují získávat informace 

o aktuálním stavu různých částí systému. Lze pomocí nich sledovat např. vytížení CPU, využití 

paměti apod. 

Čítače jsou uspořádány do mnoha kategorií (používá se také označení třída či objekt) a mohou 

mít více instancí. Například ke sledování počtu zápisů na fyzický disk slouží čítač 

Disk Writes/sec z kategorie PhysicalDisc. K dispozici je pro každý fyzický disk jedna instance a 

pro všechny disky dohromady souhrnná instance _Total. 

Microsoft SQL Server poskytuje – jako mnoho jiných aplikací – své vlastní čítače výkonu [4]. 

Ty jsou umístěny v kategoriích, jejichž název závisí na druhu pojmenování instance 

SQL Serveru (více o názvech instancí lze nalézt např. v [5]). Pro tzv. default instanci jde o 

kategorie s názvem SQLSERVER:*, pro tzv. named instanci pak kategorie nesou název 

MSSQL$[název instance]:*. Protože tyto čítače přebírají data z DMV (podrobněji o nich 

pojednává kapitola 2.3.5) sys.dm_os_performance_counters, je možné jejich hodnoty získat i 

vhodnými SQL dotazy. 

Možnosti využití 

Data z čítačů výkonu poskytují důležité informace při identifikaci výkonnostních problémů. Pro 

další zpracování je nutné tato data ukládat do souboru či databáze. Toho lze snadno dosáhnout 

pomocí tzv. sad datových kolektorů (Data Collectors Set [6], DCS). K jejich konfiguraci lze 

využít utilitu logman [7], která je součástí systému OS Windows a disponuje konzolovým 

rozhraním. To z ní dělá vhodného kandidáta na využití v aplikaci SQLPerfAn. 
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Požadovaná oprávnění 

Pro konfiguraci DCS je nutné členství ve skupině Performance Log Users, které navíc musí být 

přiděleno právo Log on as batch user. DCS musí být spouštěn pod účtem uživatele, který jej 

vytváří. V praxi to znamená, že je nutné – pokud uživatel nemá administrátorská oprávnění – 

utilitě logman předat login a heslo uživatele konfigurujícího DCS. 

2.3.2 Performance Monitor 

Performance Monitor [8] umožňuje monitorovat výkon na základě dat z čítačů výkonu. Umí 

graficky zobrazovat aktuální data jak z lokálního, tak vzdáleného počítače. Je možné zobrazit 

také historická data uložená v souboru či SQL databázi. Kromě zobrazování dat zvládá i 

konfiguraci sad datových kolektorů. Nástroj je standardní součástí Windows od verze 2000. 

Možnosti využití 

Performance Monitor nemá pro aplikaci SQLPerfAn v podstatě žádný význam. Nástroj sice 

nabízí široké možnosti zobrazení dat, v serverové části SQLPerfAn je však nelze využít a 

v klientské části to nemá význam, protože na uživatelově serveru je potřeba data sbírat, nikoliv 

zobrazovat. Ke konfiguraci sad datových kolektorů pak lze použít již zmiňovanou utilitu 

logman – i zde se tak dá bez Performance Monitoru obejít (nehledě na to, že nástroj neposkytuje 

žádné konzolové rozhraní a je tak těžko ovladatelný jinak, než přímo uživatelem). 

2.3.3 SQL Trace 

SQL Trace [9] umožňuje zachytávat do trace souboru
1
 rozličné události, k nimž došlo v instanci 

SQL Serveru, včetně mnoha doplňujících informací. Jedná se o jeden ze základních zdrojů dat 

pro hledání a analýzu problému s výkonem. 

Základním prvkem SQL Trace jsou události (Events), kterých je v SQL Server 2008R2 

přibližně 170 a mají velmi široký záběr. Příkladem může být často zachytávaná událost 

SQL:BatchCompleted, která je vyvolána po provedení dávky SQL příkazů, či SP:Recompile, 

kterou vyvolává rekompilace uložené procedury. Zachytávat lze však i takové podrobnosti, jako 

jsou operace se zámky (události Lock:*). 

Ke každé události lze získat až 65 různých doplňujících informací označovaných jako sloupce – 

Columns. Namátkou třeba LoginName uchovávající databázový login uživatele, jehož aktivita 

vyvolala událost, či CPU, jehož hodnota udává, kolik milisekund procesorového času 

spotřebovala akce, která událost vyvolala. 

                                                      

1
 Dalo by se přeložit jako soubor trasování. 
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Na sloupce je možné aplikovat filtry a omezit tak množství zachytávaných událostí a tím i 

objem dat. Ten může být v závislosti na konfiguraci SQL Trace a vytížení serveru značný, 

v extrémních případech může dosahovat i několika MB za vteřinu. 

Ke konfiguraci a ovládání SQL Trace slouží systémové SQL funkce fn_trace_* a procedury 

sp_trace_*. Vzhledem k množství událostí a sloupců je „ruční“ konfigurace poměrně náročná a 

zdlouhavá. Proto se v praxi používají různé nástroje umožňující generovat konfigurační skripty, 

např. SQL Server Profiler, jímž se zabývá kapitola 2.3.4. 

SQL Trace konfigurovaný pomocí procedur a funkcí se někdy označuje jako server-side trace. 

Možnosti využití 

SQL Trace má v analýze výkonu obrovský význam. Vzhledem k ovládání pomocí SQL funkcí a 

procedur není problém jej na uživatelově počítači nakonfigurovat pomocí SQL skriptů. Ty lze 

snadno spustit utilitou sqlcmd [10], která je součástí SQL Serveru a slouží jako jeho konzolové 

rozhraní. Využití SQL Trace v aplikaci SQLPerfAn tak nic nebrání. 

Požadovaná oprávnění 

Pro připojení utility sqlcmd k databázi je doporučována integrovaná autentizace, ale lze 

samozřejmě využít i SQL autentizaci. Konfigurovat a spouštět SQL Trace může databázový 

uživatel s právem ALTER TRACE. 

2.3.4 SQL Server Profiler 

SQL Server Profiler [11] je nástroj dodávaný s SQL Serverem. Jedná se v podstatě o jakousi 

nástavbu SQL Trace. Umožňuje jeho konfiguraci, spouštění a zobrazování zachycených dat 

pomocí grafického uživatelského rozhraní. 

Nevýhodou Profileru je, že jím spouštěný SQL Trace běží tzv. na klientovi (bývá někdy 

označován jako client-side trace). Data nejsou – na rozdíl od klasického server-side trace – 

ukládána SQL Serverem přímo do souboru, ale jsou odesílána do Profileru, který se stará o 

jejich další zpracování. Tento přístup klade vyšší nároky na systémové prostředky a navíc 

nemusí být zachyceny všechny události. Na druhou stranu je možné takto zachytávaný trace 

ukládat prostřednictvím Profileru přímo do databáze, což server-side trace neumí. 

Při procházení zachyceného trace jsou události zobrazeny ve formě tabulky. Klepnutím na 

událost – řádek – jsou zobrazeny další podrobnosti, například text dotazu. Pěknou vlastností je 

možnost importovat log čítačů výkonu, jehož data jsou pak zobrazována ve formě grafu pod 

výpisem událostí. Klepnutím na událost je zvýrazněno odpovídající místo v grafu, klepnutím do 

grafu je naopak zobrazena odpovídající událost. 
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Možnosti využití 

SQL Server Profiler je zajímavý nástroj, který ale pro aplikaci SQLPerfAn nemá využití. 

Konfigurovat SQL Trace lze totiž přímo pomocí k tomu určených SQL procedur a funkcí, čímž 

se navíc zabrání nepříjemným efektům client-side trace. 

Pokud jde o grafické zobrazení dat, to je sice v Profileru pěkně zpracované, nicméně 

v serverové částí SQLPerfAn je nevyužitelné a v klientské části nemá význam (ze stejných 

důvodů jako u Performance Monitoru – data je na uživatelově serveru potřeba sbírat, nikoliv 

zobrazovat). Způsob zobrazení dat, především interaktivní kombinace trace a čítačů výkonu, je 

však zajímavým námětem a inspirací pro případný budoucí rozvoj aplikace SQLPerfAn. 

2.3.5 Dynamic Management Views 

Dynamic Management Views [12] (přesněji Dynamic Management Views and Functions), 

zkráceně DMVs a DMFs, je kolekce SQL pohledů a funkcí, které umožňují získávat rozličné 

informace o stavu SQL Serveru. Tyto informace se vztahují buď k celému serveru, nebo ke 

konkrétní databázi. 

Všechny DMVs a DMFs patří do schématu sys a mají název dm_*. Pro snadnější orientaci jsou 

v dokumentaci rozděleny do kategorií, například Index Related pro informace o indexech či 

Database Related pro informace o databázi. 

Dotazování a ukládání informací z DMVs je plně v režii uživatele. Data z některých DMVs jsou 

kumulativní – pro zjištění hodnot v určitém časovém intervalu je nutné pravidelně ukládat 

poslední hodnoty a odečítat je od aktuálních hodnot. Na internetu a v odborné literatuře lze najít 

řadu skriptů a procedur, které mohou uživateli v tomto ohledu usnadnit práci. Některé pocházejí 

přímo od vývojářů Microsoftu, např. track_waitstats_2005 pro sběr dat z dm_os_wait_stats 

v SQL Server 2005. 

DMVs jsou základem pro skripty PerfStats, o kterých pojednává kapitola 2.3.6. 

Možnosti využití 

Z DMVs lze získat velké množství informací využitelných pro monitorování a ladění výkonu. 

Pro aplikaci SQLPerfAn jsou zajímavé především předpřipravené a praxí prověřené skripty 

monitorující různé aspekty výkonu SQL Serveru. Možnosti jsou však výhledově mnohem širší. 

Data se v podstatě získávají klasickými SQL dotazy a tak je možné data mezi sebou různě 

kombinovat, definovat rozličné podmínky apod. a tím vytvářet další datové výstupy podle 

potřeby. 

Ke spouštění předpřipravených skriptů je možné využít konzolové rozhraní SQL Serveru, již 

zmiňovanou utilitu sqlcmd. Problémem není ani uložení výsledků skriptů, protože sqlcmd umí 

přesměrovat výstup do souboru. DMVs tak lze v aplikaci SQLPerfAn využít. 
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Požadovaná oprávnění 

Pro připojení utility sqlcmd k databázi je doporučována integrovaná autentizace, ale lze 

samozřejmě využít i SQL autentizaci. Pro výběr dat z DMVs vztažených ke konkrétní databázi 

musí mít databázový uživatel k této databázi právo VIEW DATABASE STATE. Pro výběr dat 

z DMVs vztažených k celému serveru je pak nutné mít právo VIEW SERVER STATE. 

2.3.6 PerfStats skripty 

PerfStats [13], plným názvem SQL Server 2005/2008 Performance Statistics collection scripts, 

představují sadu SQL skriptů sbírajících data převážně z DMVs. Skripty jsou distribuovány 

v ZIP archivu, jehož součástí je také několik konfiguračních souborů pro nástroj SQLdiag. Ten 

slouží ke sběru dat z různých zdrojů, např. z čítačů výkonu, SQL Trace a dalších. Více o tomto 

nástroji pojednává kapitola 2.3.11. Pro každou konfiguraci je k dispozici dávkový soubor, 

pomocí kterého je možné snadno nástroj SQLdiag se zvolenou konfigurací spustit. Jednotlivé 

konfigurace se liší množinou událostí zachytávaných pomocí SQL Trace. 

PerfStats jsou v současné době k dispozici pro SQL Server ve verzích 2005, 2008 a 2008R2. 

Výstup skriptů, respektive výstup nástroje SQLdiag spuštěného s některou z přiložených 

konfigurací, lze bez dalších úprav využít v analytickém nástroji SQL Nexus, kterému se věnuje 

kapitola 2.4.2. 

Možnosti využití 

SQL skripty, které jsou součástí PerfStats, jsou pro aplikaci SQLPerfAn užitečné jako jeden ze 

zdrojů dat nástroje SQL Nexus, který bude aplikací využíván. Předpřipravené konfigurační 

soubory pro nástroj SQLdiag pak mohou posloužit jako vodítko při rozhodování, které události 

je vhodné zachytávat pomocí SQL Trace. 

Požadovaná oprávnění 

Skripty čerpají data převážně ze serverových DMVs, je tedy nutné právo VIEW SERVER 

STATE. 

Ve skriptech se vyskytují také dotazy využívající pohled sys.master_files, kvůli kterému je 

nutné mít i některé z práv CREATE DATABASE, ALTER ANY DATABASE nebo VIEW 

ANY DEFINITION, jinak může vracet neúplná nebo žádná data. 

2.3.7 Extended Events 

Extended Events [14] [15] [16] (EE) představují novinku v monitorování SQL Serveru od verze 

2008. Jedná se o nový vysoce konfigurovatelný systém zachytávání událostí umožňující získat 

širokou škálu informací. 
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Základem systému je Extended Events Engine (EEE). Ten je v podstatě platformou pro 

registrování balíčků, správu Extended Events Sessions (EES) a zpracování informací o 

událostech. 

Monitorování se definuje a spravuje pomocí EES. EES zachytává jednu či více EE a směřuje je 

na cíl (Target), což může být např. paměť či soubor. Předávání cíli může být jak synchronní, tak 

asynchronní – to závisí na možnostech zvoleného cíle a konfiguraci EES. 

Každá událost obsahuje několik relevantních informací. K události lze přiřadit akce (Actions), 

které mohou tyto informace dále rozšiřovat, agregovat nebo mohou například zastavit 

vykonávání kódu. Je možné stanovit podmínky, za kterých má být událost zachycena (např. 

login uživatele). 

Informace o EE lze získat z DMV sys.dm_xe_*. Tyto pohledy slouží částečně také jako 

dokumentace – obsahují popisy balíčků a jejich objektů (dokumentace v MSDN v současné 

době neobsahuje podrobnou dokumentaci jednotlivých objektů). 

Výstup z EE může být směřován do Event Tracing Window (ETW). ETW je součástí Windows 

od verze 2000 a slouží k zaznamenávání událostí z různých zdrojů. 

Balíčky 

Balíčky (Packages) jsou kontejnery objektů, které EE využívají. Balíček může obsahovat 

objekty těchto typů: 

- Events: Objekty nesoucí informace o vzniku příslušné události. 

- Actions: Akce, které mohou být přiřazovány událostem a jsou spouštěny při jejich 

vyvolání. Akce slouží k různým účelům – mohou například zjistit rozšiřující informace 

(např. text dotazu) či zastavit vykonávání kódu. Akce jsou spouštěny synchronně a 

měly by se používat obezřetně, aby nedošlo k výraznému vlivu na výkon serveru. 

- Targets: Objekty reprezentující cíl událostí. Cíle jsou přiřazovány EES a definují, kam a 

jak mají směřovat získané informace. Cílem může být např. paměť nebo soubor. 

- Maps: Mapují interní hodnoty na jejich textovou reprezentaci včetně popisu. Umožňují 

tak uživatelům zjistit, jaký je význam různých hodnot, které se v EE objevují. 

- Predicates: Predikáty slouží k zadávání logických podmínek, pomocí nichž může 

uživatel filtrovat zaznamenávané události. 

- Types: Typy definují formáty a strukturu binárních dat. 

Extended Events Sessions 

EES jsou kolekce událostí (včetně jejich akcí a predikátů) a cílů. Každá EES musí mít 

definovánu alespoň jednu EE. Cílů může být několik, ale také nemusí být definován žádný. 

Jednou definované EES existují v EEE, dokud nejsou uživatelem odstraněny. EES může být 

kdykoliv zastavena a opětovně spuštěna, a to jak automaticky, tak manuálně. Každé EES lze 

konfigurovat řadu vlastností, jako je maximální čas mezi zachycením události a jejím předáním 

cíli, maximální objem paměti a mnoho dalších. 
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Možnosti využití 

Extended Events jsou novinkou v SQL Server 2008 a lze očekávat, že budou stále častěji 

využívány na úkor stávajících nástrojů, jako je třeba SQL Trace. V novém SQL Server 2012 je 

podpora EE mnohem rozsáhlejší. Například už je možné zachytávat pomocí nich vše, co zvládá 

SQL Trace. To ve verzi 2008 nešlo, protože některé události neměly v EE odpovídající 

protějšek. SQL Trace je ve verzi 2012 dokonce označen jako deprecated
2
 a lze očekávat, že 

bude v další verzi odstraněn. 

Využití EE nicméně není nyní prioritní. Klíčová je podpora SQL Server 2005 až 2008 R2, kde 

je SQL Trace nenahraditelný a aplikace si s ním prozatím bohatě vystačí. Do budoucna 

samozřejmě nelze využití EE zcela vyloučit, zvlášť pokud dojde k průběžnému rozšiřování 

aplikace o podporu novějších verzí SQL Serveru. Dá se také očekávat, že se časem objeví nové 

verze analytických nástrojů, případně rovnou nové nástroje, které již bez EE nebude možné plně 

využít. 

2.3.8 Data Collector 

Data Collector [17] [18] je další z novinek pro monitorování výkonu v SQL Server 2008. 

Umožňuje ukládat a analyzovat různorodá data pomocí datových kolektorů těchto 4 základních 

typů: 

- Generic T-SQL Query: Slouží ke sběru dat na základě uživatelského SQL dotazu. 

- Generic SQL Trace: Slouží ke sběru dat pomocí SQL Trace. 

- Performance Counters: Umožňuje sbírat data z čítačů výkonu. 

- Query Activity: Sbírá data související s dotazy, které splňují určitá zadaná kritéria. Sbírá 

např. text dotazu, statistiky jeho aktivity či plán dotazu. 

Kromě těchto předdefinovaných typů lze vytvářet také uživatelské typy. 

Data z kolektoru jsou ukládána do zvláštní databáze označované jako Maganement Data 

Warehouse (MDW). MDW může být umístěn jak na stejném serveru, na kterém je prováděn 

sběr dat, tak na jiném serveru. Prvotní konfigurace MDW musí být provedena pomocí průvodce 

v SQL Management Studiu; konfigurace pomocí SQL příkazů není možná. 

Po provedení konfigurace MDW jsou uživateli k dispozici tři předpřipravené kolektory. K 

vytvoření vlastních je nutné použít uložené procedury – uživatelské rozhraní neexistuje. 

Definice položek kolektoru je zapisována formou XML. Pro typ Generic SQL Trace je možné 

konfiguraci vygenerovat nástrojem SQL Server Profiler. 

                                                      

2
 Možno přeložit jako zastaralý. 
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Ukládání dat do MDW probíhá periodicky nebo podle definovaného plánu. O sběr a odesílání 

dat se starají joby, které jsou automaticky spravovány při konfiguraci kolektoru. Z toho vyplývá 

nutnost mít na analyzovaném serveru spuštěného SQL Server Agenta. 

Na základě sesbíraných dat umožňuje SQL Management Studio vytvářet a zobrazovat grafické 

sestavy. 

Možnosti využití 

Ačkoliv výstupem Data Collectoru jsou zajímavé a užitečné grafické sestavy, nejedná se o 

vhodný nástroj pro použití v aplikaci SQLPerfAn. Jeho zprovoznění klade značné nároky na 

uživatele, který musí správně nakonfigurovat MDW. To jde proti myšlence maximálního 

omezení požadavků na uživatele a je jedním z hlavních důvodů, proč Data Collector nebude 

využit. Dalším důvodem je decentralizace výsledků analýz, kdy část by byla umístěna u 

uživatele v reportech z MDW a část ve webové aplikaci SQLPerfAn. V neposlední řadě jsou 

pak potřeba data pro analytické nástroje SQL Nexus a PAL, která by bylo nutné z MDW buď 

transformovat (pravděpodobně s nutným zásahem uživatele), nebo sbírat paralelně jiným 

způsobem. 

2.3.9 DBCC Commands 

DBCC Commands [19] jsou příkazy sloužící ke správě SQL Serveru a ke zjišťování různých 

informací o jeho stavu. Pro jejich používání jsou nutná administrátorská oprávnění, respektive 

členství v roli sysadmin. 

K analýze výkonu je užitečný především příkaz DBCC MEMORYSTATUS [20], o kterém se 

poměrně často zmiňuje i [1]. Primárně se však jedná o příkaz určený pro technickou podporu 

Microsoftu, který může být bez varování změněn, případně odstraněn [20]. Příkaz není dokonce 

ani zmiňován v oficiální dokumentaci k DBCC v MSDN. 

Možnosti využití 

Vzhledem k tomu, že spoustu informací (platí hlavně pro SQL Server 2008 a vyšší) lze zjistit i 

z DMVs a žádný ze zvažovaných analytických nástrojů data přímo z DBCC nevyžaduje, není 

využití DBCC v tuto chvíli prioritní. 

2.3.10 Database Engine Tuning Advisor 

Database Engine Tuning Advisor [21] (DTA) je nástroj, který se snaží uživateli poradit, jak 

zvýšit výkon databáze pomocí úprav jejího fyzického návrhu. Navrhuje změny v indexech, 

indexovaných pohledech a oddílech. To vše bez nutnosti hlubší znalosti problematiky fyzického 

návrhu databáze ze strany uživatele. Návrhy jsou vytvářeny na základě simulace zátěže. Ta 

může být simulována SQL skriptem nebo trace souborem splňujícím určité podmínky na obsah 
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zachytávaných dat. Simulaci lze poměrně podrobně konfigurovat – je možné zadat dobu trvání 

analýzy, na které aspekty fyzického návrhu se má nástroj zaměřit, formát výstupních dat apod. 

DTA lze ovládat jak přes grafické uživatelské rozhraní, tak pomocí příkazového řádku. 

Ovládání přes příkazový řádek nabízí širší možnosti konfigurace. 

Možnosti využití 

DTA je zaměřen spíše na fyzický návrh databáze a jeho možné úpravy. Není určen k analýze 

vytížení a leží tak mimo hlavní zájmovou oblast této práce. Do budoucna lze uvažovat o tom, že 

uživateli bude poskytnuta možnost vygenerovat si v serverové části aplikace SQLPerfAn 

takovou konfiguraci SQL Trace, aby jeho výstup bylo možné použít jako vstup pro DTA. Zvážit 

lze i určité možnosti automatizace spuštění DTA na uživatelově počítači po skončení sběru dat. 

2.3.11 SQLdiag 

SQLdiag [22] [23] slouží pro sběr diagnostických dat z různých zdrojů. Je součástí instalace 

SQL Serveru. Vyvinul se z nástroje PSSdiag využívaného technickou podporou Microsoftu. 

Umožňuje sbírat data pomocí SQL Trace a čítačů výkonu, umí také číst záznamy z logů událostí 

(Windows Event Logs) i data o počítači a systému z nástroje MSINFO32 (součást Windows). 

V neposlední řadě jsou podporovány uživatelsky definované události, jako je např. spuštění 

externí aplikace či spuštění SQL skriptu včetně uložení jeho výsledků. 

Nástroj se ovládá pomocí příkazové řádky, lze jej spustit ve více instancích a může být rovněž 

spuštěn jako Windows služba. Podporován je odložený start i specifikace doby běhu či přesného 

okamžiku ukončení sběru dat. Sbírat lze i data z klastrovaného SQL Serveru. 

Pro konfiguraci datových zdrojů se používá XML soubor. Upravovat jej můžeme buď přímo, 

nebo za použití volně dostupných nástrojů SQL Diag Configuration Tool (nutná instalace) či 

Diag Manager, který původně sloužil ke konfiguraci nástroje PSSdiag. Pokud není specifikován 

uživatelský konfigurační soubor, použije SQLdiag výchozí konfiguraci uloženou v souboru 

SQLdiag.xml v adresáři programu. 

Pro bezproblémový běh musí být nástroj spouštěn s administrátorskými oprávněními (členství 

ve skupině Administrators ve Windows, role sysadmin na SQL Serveru). 

SQLdiag je užitečným pomocníkem při sběru dat pro analytický nástroj SQL Nexus (viz 

kapitola 2.4.2). 

Možnosti využití 

SQLdiag je zajímavou a jednoduše použitelnou alternativou ke sběru dat z různých zdrojů. 

Nahrazuje nutnost konfigurovat a spouštět několik různých nástrojů současně. Nespornou 

výhodou je i podpora sběru dat z více instancí SQL Serveru zároveň, včetně klastrovaných 

serverů, což sice není v tuto chvíli prioritní, ale do budoucna je to zajímavý námět na rozšíření 

funkcí aplikace SQLPerfAn. 
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Na druhou stranu má SQLdiag i určité nevýhody. Poměrně významnou je nemožnost 

podrobnější konfigurace SQL Trace, kde nelze aplikovat filtry ani podrobně specifikovat 

zachytávané sloupce. Nástroj také vyžaduje administrátorská oprávnění jak ve Windows, tak v 

databázi (i když vzhledem k cílové skupině uživatelů toto nemusí být až tak podstatná 

nevýhoda). K dispozici není (vyjma popisu parametrů příkazového řádku) v podstatě žádná 

dokumentace. Je možné, že nástroj toho umí více (zde usuzuji na základě možných elementů 

v konfiguračním souboru dle XSD šablony), ale nepodařilo se mi nalézt zdroj, který by toto 

potvrdil či vyvrátil. 

Pozitivní je, že potřebná data je možné získat jak pomocí SQLdiag, tak pomocí samostatného 

sběru z každého zdroje dat zvlášť. Dva různé způsoby sběru dat jsou ostatně jedním ze 

základních požadavků na aplikaci. Uživateli tak lze předložit popis kladů a záporů jednotlivých 

způsobů a nechat na něm, který způsob zvolí. Každopádně není důvod se nástroji SQLdiag 

vyhýbat a bude mít v aplikaci SQLPerfAn využití. 

Požadovaná oprávnění 

SQLdiag vyžaduje administrátorská oprávnění ve Windows i v SQL Serveru (role sysadmin). 

Dle dokumentace sice existuje generický mód, který by se teoreticky měl obejít i bez takto 

silných oprávnění, prakticky jsem se však s jinými než administrátorskými oprávněními nikam 

nedostal. 

2.4 Nástroje pro analýzu dat 

2.4.1 RML Utilities 

RML Utilities [24] [25] je volně dostupný balík nástrojů pro analýzu trace souborů a simulaci 

zátěže SQL Serveru. Tvoří jej čtyři nástroje (jejich podrobnější popis je uveden dále v této 

kapitole): 

- ReadTrace 

- Reporter 

- OStress 

- ORCA 

Uživatelé mají k dispozici také několik konfiguračních skriptů pro SQL Trace podle 

plánovaného využití: 

- TraceCaptureDef zachytává vše nezbytné pro úplnou analýzu nástrojem Reporter a 

opětovné přehrání trace nástrojem OStress. SQL Trace při této konfiguraci generuje 

velký objem výstupních dat (není problém se dostat i na desítky MB za vteřinu). 
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- TraceCaptureDef_ReportMin zachytává minimum události nutných pro smysluplnou 

analýzu nástrojem Reporter. Nejsou dostupné všechny sestavy Reporteru (např. plány 

vykonávání SQL dotazů) a není možné přehrávání nástrojem OStress. 

- TraceCaputerDef_ReportStmtOnly je obdobou předchozí konfigurace, na rozdíl od ní 

ale zachytává události na úrovni příkazů, nikoli celých dávek. 

Součástí RML Utilities je i kvalitní a velmi podrobná dokumentace. 

ReadTrace 

ReadTrace slouží ke zpracování trace souboru za účelem jeho dalšího využití. 

Nejvýznamnějšími možnostmi jsou: 

- převod trace souboru do analytické databáze, kterou následně používá nástroj Reporter 

- převod trace souboru do formátu RML pro následné přehrání nástrojem OStress 

- rozdělení trace souboru do samostatných trace souborů podle session ID (jeden ze 

sloupců v zachycených událostech) 

Nástroj se ovládá pomocí příkazové řádky. Je možné zadávat řadu parametrů ovlivňujících 

výstupní data. Podporováno je i jednoduché filtrování zachycených událostí. 

Analytická databáze 

ReadTrace umožňuje převod trace do analytické databáze, která slouží jako zdroj dat pro nástroj 

Reporter. Název databáze si uživatel může zvolit, výchozí je PerfAnalysis. V jedné databázi 

mohou být vždy data pouze z jednoho trace (zde myšleno jako jedno zachytávání, které může 

být fyzicky rozděleno do více souborů). V dokumentaci je k dispozici podrobný popis 

databázového schématu. 

Při zpracovávání trace pro analytickou databázi je prováděna tzv. normalizace. Úkolem je 

sjednotit dotazy lišící se formou zápisu (velikost písmen, uzavírání názvů do hranatých závorek, 

komentáře…) a konstantními hodnotami (např. v podmínkách). Veškeré statistiky pak jsou 

počítány pro normalizované dotazy. Např. dotazy 

select distinct [jmeno] from [TBL_OSOBA] where prijmeni like 'nov%' 

a 

select distinct JMENO from tbl_osoba where [prijmeni] like 'mal%' 

jsou shodně normalizovány jako 

SELECT DISTINCT JMENO FROM TBL_OSOBA WHERE PRIJMENI LIKE {STR} 

RML soubory 

RML (Replay Markup Language) je speciální formát souboru založený na XML. RML soubory 

slouží jako zdroj dat pro nástroj OStress. ReadTrace vytváří pro každou zachycenou session 

samostatný RML soubor. 
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Reporter 

Reporter je .NET aplikace sloužící k zobrazení interaktivních grafických sestav, které čerpají 

data z analytické databáze. Sestavy jsou ve formátu Microsoft Report Definition Language. O 

jejich zobrazení se stará komponenta ReportViewer v klientském módu, takže není nutné 

konfigurovat SQL Report Server. Množina dostupných sestav a množství informací v nich 

zobrazené závisí na obsahu analyzovaného trace, respektive na obsahu analytické databáze. 

Reporter je automaticky spouštěn po dokončení převodu trace do analytické databáze nástrojem 

ReadTrace. Toto chování lze potlačit předáním určitých parametrů. 

Sestavy 

Základní náhled na celkový výkon zprostředkovává sestava Performance Overview. Slouží jako 

rozcestník k zobrazení dalších sestav. V grafu zobrazuje souhrnné využití zdrojů za celý trace. 

Pokud potřebujeme vědět, která databáze je nejvíce vytížená, případně který uživatel či aplikace 

způsobují největší zátěž, poslouží nám sestava Resource Consumption. Tabulkovou formou 

zobrazuje údaje agregované právě podle databáze, uživatele či aplikace. Užitečnou vlastností je, 

že např. při agregaci podle databáze můžeme dále agregovat podle uživatele, pak ještě dále 

podle aplikace apod. To vše je díky vysoké míře interaktivity sestav velice jednoduché. 

Sestava Top Unique Batches podává tabulkovou formou bližší informace o nejméně a nejvíce 

náročných dávkách podle takových kritérií, jako jsou doba běhu, využití CPU, počet čtení či 

počet zápisů. Navíc pro každé kritérium zobrazuje v grafu hodnoty 10 nejnáročnějších dotazů. 

Podrobnosti o jedné konkrétní dávce přináší sestava Unique Batch Details. V grafu je zobrazeno 

využití zdrojů za analyzované období. Tabulkovou formou jsou zobrazeny nejnáročnější příkazy 

v dávce. Součástí sestavy může být plán vykonání dávky (tabulkový, nikoliv grafický). Pro 

dávku lze také spustit Database Engine Tuning Advisor či otevřít její zdrojový kód v příslušném 

editoru (výchozím editorem je SQL Management Studio). 

Obdobou sestav pro dávku jsou i sestavy pro konkrétní příkaz – Top Unique Statements a 

Unique Statement Details. 

Sestava Data Lineage poskytuje informace o zdroji dat, tj. o analyzovaném trace. Zjistit z ní 

můžeme, odkud trace pochází, kdy byl zachycen a co obsahuje. Důležitou součástí sestavy je 

přehled varování (Warnings), kde se uživatel může dozvědět o skutečnostech, které mohly mít 

negativní vliv na analýzu a její výsledky. 

Velmi užitečná může být i sestava Interesting Events zobrazující přehled událostí významných 

z hlediska analýzy výkonu. Jde např. o zrušení dotazu, varování o chybějícím indexu, výjimky, 

rekompilace atd. 

Specifické pak jsou sestavy porovnávající analýzy ze dvou trace. Analýza dříve zachyceného 

trace se označuje jako baseline, analýza později zachyceného nese označení compare. 

Vzájemným porovnáním lze zjistit, zda a jaký vliv měly provedené změny na serveru (změna 

HW a SW konfigurace, úprava databáze…) či v aplikacích (změna dotazů…). Souhrnný přehled 
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zachycuje sestava Comparison Overview. Grafickou i tabulkovou formou jsou zde uvedeny 

různé aspekty, jako je využití CPU, zápisy, čtení atd., a to včetně jejich vzájemného porovnání 

mezi baseline a compare analýzou. Přítomen je také graf zachycující míru shody dávek 

v porovnávaných analýzách. 

OStress 

OStress je nástroj sloužící k simulaci zátěže SQL Serveru. K simulaci lze využít trace 

převedený do formátu RML, konkrétní SQL příkaz nebo SQL skript uložený v souboru. Je 

možné simulovat práci mnoha uživatelů, definovat timeout pro připojení a vykonání dotazu, 

stanovit určité procento náhodných přerušení vykonávání dotazu a mnoho dalších parametrů. 

ORCA 

ORCA (OStress Replay Control Agent) řídí přehrávání trace nástrojem OStress. Běžně s ním 

uživatel přímo nepracuje. 

Možnosti využití 

RML Utilities představují pro účely této práce a pro analýzu výkonu obecně významný 

analytický nástroj především kvůli bohatým výstupním sestavám. Ty jsou ve formátu Microsoft 

Reporting Services. Každá sestava má definici uloženu v jednom rdlc souboru. Jejich zobrazení 

je možné jak v desktopové, tak ve webové aplikaci pomocí .NET komponenty ReportViewer (tu 

využívá i Reporter). Bez větších obtíží by je tak mělo být možné využít ve webové aplikaci 

SQLPerfAn. 

Sestavy čerpají data z analytické databáze, kterou vytváří na základě trace souborů utilita 

ReadTrace. Tu lze bez problémů ovládat přes příkazový řádek a lze ji tak snadno využít. Kvůli 

aplikaci SQL Nexus, o které pojednává hned následující kapitola 2.4.2, však ReadTrace přímo 

využíván nebude. 

Nástroj OStress pro tuto práci význam nemá. Simulování zátěže není cílem práce, ani pro něj 

nelze napsat nějaký univerzální skript, takže uživateli by nejspíš příliš pomoci nešlo. Navíc by 

byla po uživateli vyžadována instalace RML Utilities na jeho serveru, protože spouštění 

simulace zátěže přímo z analytického serveru aplikace SQLPerfAn není vhodné. 

2.4.2 SQL Nexus 

SQL Nexus [26] [27] je analytický nástroj zpracovávající data z SQL Trace a DMVs. Obdobně 

jako již zmiňovaný Reporter zobrazuje různé interaktivní grafické sestavy, které přebírají data 

z analytické databáze. K dispozici jsou sestavy nástroje Reporter a k nim mnoho dalších (více se 

o nich dozvíme později v této kapitole). Do SQL Nexus lze přidávat i vlastní sestavy a to 

prostým umístěním jejich definičních souborů do adresáře s aplikací. Nástroj je možné ovládat 

jak přes GUI, tak pomocí příkazového řádku. 
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Aby bylo možné SQL Nexus používat, je nutné nainstalovat balík RML Utilities. Jednak kvůli 

sestavám, ale hlavně proto, že pro zpracování trace souborů SQL Nexus využívá utilitu 

ReadTrace. 

Pro sběr dat z DMVs v podobě, jakou umožňuje SQL Nexus zpracovat, jsou k dispozici již 

dříve popsané skripty PerfStats (kapitola 2.3.6). 

Sestavy 

Jak bylo před chvílí uvedeno, SQL Nexus obsahuje téměř všechny sestavy dostupné přes 

Reporter a přidává k nim další sestavy založené na datech z DMVs. 

Sestava Blocking and Waits Statistics podává souhrnné informace o čekání na zdroje. Její velmi 

užitečnou součástí je tabulkový přehled blokování, obsahující seznam řetězců vzájemně se 

blokujících session. Ke každému řetězci můžeme zobrazit sestavu Blocking Chain Detail 

s podrobnostmi o blokování. Ta kromě základních informací o blokující session (začátek 

blokování, délka blokování, typ transakce apod.) obsahuje i tabulkový přehled stavu blokování 

k určitému časovému okamžiku. Pro každý takto zachycený stav lze zobrazit sestavu 

Session/Runtime Detail s tabulkou blokovaných session a detailními informacemi o aktuálně 

vybrané session. Data jsou sbírána každých 10 vteřin. 

Sestava Bottleneck Analysis graficky zobrazuje stav využití CPU za celou dobu monitorování. 

Dále obsahuje grafický i tabulkový přehled nejčastějších zdrojů, na něž bylo během sběru 

čekáno. Ke každému zdroji je možné zobrazit detailní sestavu Wait Details s grafickým i 

tabulkovým znázorněním doby čekání. Data pro tuto sestavu jsou sbírána jednou za minutu. 

Sestava Realtime Server Status by měla zobrazovat informace o aktuálním stavu serveru. Při 

testování nástroje SQL Nexus se mi ji nepodařilo zobrazit, nicméně pro aplikaci SQLPerfAn 

stejně nemá význam. 

Sestava SQL Server 2005 Perf Stats je pouze rozcestníkem. Mimo již zmiňovaných sestav 

Blocking and Waits Statistics a Bottleneck Analyisis se přes ni lze dostat k sestavě Spin Lock 

Stats. Pro novější verzi SQL Serveru je pak k dispozici obdobná sestava SQL Server 2008 Perf 

Stats, přes kterou je oproti verzi 2005 navíc přístupná sestava Query Hashs. 

Sestava Spin Lock Stats graficky i tabulkově zobrazuje statistiky takzvaných spinlocks. Jedná se 

o nízkoúrovňový synchronizační mechanismus, jehož diagnostika se řadí spíše mezi pokročilé 

techniky a vyžaduje hlubší znalosti o vnitřním fungování SQL Serveru a OS Windows. Tématu 

se věnuje například [28]. 

Sestava Query Hash zobrazuje souhrnný přehled dotazů seřazených podle nároku na CPU. 

Řadit by mělo jít také podle doby běhu či počtu logických čtení. V praxi však často při pokusu o 

změnu řazení dochází k chybám. 

Poslední sestavou je ReadTrace_Main, což není nic jiného, než hlavní sestava nástroje Reporter, 

tj. Performance Overview. Přes ni se pak lze dostat k ostatním sestavám Reporteru. 
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Možnosti využití 

SQL Nexus je velmi zajímavým nástrojem, který rozšiřuje možnosti RML Utilities (přesněji 

nástrojů ReadTrace a Reporter) o zpracování dat z DMVs. Nástroj lze ovládat pomocí 

příkazového řádku, neměl by tak být problém jej využít k analýze dat v serverové části aplikace 

SQLPerfAn. 

Nevýhodou SQL Nexus je horší dokumentace (zde výrazně pokulhává za skvěle 

dokumentovaným balíkem RML Utilities) a množství chyb při práci s GUI, což by však nemělo 

být překážkou, protože SQLPerfAn s GUI nástroje pracovat nebude. 

Pro případné budoucí rozšiřování možností aplikace SQLPerfAn může být užitečná i samotná 

analytická databáze vytvořená nástrojem SQL Nexus. Mohla by poskytnout množství dat pro 

další zpracování vlastními algoritmy či pro jejich zobrazení ve vlastních grafických sestavách. 

2.4.3 PAL 

PAL [29](Performance Analysis of Logs) slouží k analýze dat z logu čítačů výkonu. Autorem 

nástroje je Clint Huffman, Premier Field Engineer ve společnosti Microsoft. 

Výkonné jádro nástroje je tvořeno Power Shell skripty. Přiložena je i GUI aplikace PAL Wizard, 

která uživatele provede konfigurací analýzy, vygeneruje spouštěcí skripty a – pokud si to 

uživatel přeje – analýzu rovnou spustí. 

Data jsou analyzována na základě tzv. threshold souboru
3
. Ten obsahuje ve formě XML definici 

prováděných analýz včetně případných doprovodných komentářů a grafických výstupů. 

Součástí nástroje je několik předpřipravených souborů, přičemž jeden z nich je určený přímo 

pro SQL Server. Uživatel může tvořit i vlastní definice. 

Výstupem programu je report ve formátu HTML, případně XML. Výpočty jsou prováděny vždy 

za nějaký časový interval. Jeho délku lze zvolit buď jako 1/30 celkové doby zachytávání, nebo 

lze zadat pevnou hodnotu (např. 10 minut). Výpočet je poměrně náročný a může trvat i desítky 

minut. 

Možnosti využití 

Výstupní HTML sestava poskytuje podrobný přehled o vytížení serveru na základě dat z čítačů 

výkonu. Informace jsou zobrazeny jak tabulkovou, tak grafickou formou. Nechybí množství 

popisných komentářů, z nichž mnohé podrobně vysvětlují, co konkrétní hodnoty čítačů mohou 

znamenat. Součástí sestavy je i souhrnný přehled potenciálních výkonnostních problémů, které 

byly zjištěny analýzou dat. Sestava tak může být pro mnohé uživatele velmi užitečná a byla by 

                                                      

3
 Lze přeložit jako prahový soubor. 



 

 
18 

škoda nástroj PAL nevyužít. Do budoucna se navíc nabízí možnost definovat i vlastní threshold 

soubory a rozšířit tak množství poskytovaných informací. 

Protože samotnou analýzu provádí Power Shell skripty, musí být na analytickém serveru Power 

Shell nainstalován a správně nakonfigurován. Dále jsou potřeba .NET Framework 3.5 SP1 a 

Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5. Žádný z těchto požadavků 

nicméně nepředstavuje zásadní problém. Ke spuštění analýzy pak stačí vhodný spouštěcí příkaz, 

který lze snadno programově sestavit a vykonat. Využití nástroje PAL v aplikaci SQLPerfAn je 

tedy možné. 
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3 Aplikace SQLPerfAn 

V této kapitole se seznámíme s principy a implementací aplikace SQLPerfAn, vytvořené za 

účelem automatizace a usnadnění analýzy vytížení SQL Serveru. 

Nejprve si uvedeme hlavní myšlenky, z níž vychází návrh aplikace. Následně si přiblížíme 

základní proces analýzy, tedy posloupnost činností uživatele vedoucích k obdržení 

požadovaných výsledků analýzy výkonu. Tím mimo jiné získáme bližší představu o základních 

částech aplikace a jejich významu, což bude poměrně důležité pro snazší orientaci v dalším 

textu. Popíšeme si objekty, které v aplikaci reprezentují uživatele a analytický proces. Poté se 

seznámíme s architekturou aplikace a podrobně si popíšeme její části. Nakonec si uvedeme 

požadavky pro provoz aplikace. 

Pro snazší pochopení dalšího textu si ale ze všeho nejdříve definujeme a stručně popíšeme 

některé pojmy, se kterými se v této kapitole budeme postupně podrobně seznamovat. 

3.1 Definice pojmů 

Posloupnost kroků vedoucí k získání požadovaných výsledků analýzy výkonu označujeme jako 

analytický proces. Je blíže popsán v kapitole 3.3. 

Analýza označuje v aplikaci SQLPerfAn objekt reprezentující analytický proces. V podstatě jde 

o uživatelem definovanou, pojmenovanou množinu úloh a jejich výsledků.
4
 Podrobně se jí 

zabývá kapitola 3.5. 

Zdrojem dat se rozumí nástroj, pomocí kterého je možné získat potřebná data. Jedná se 

například o SQL Trace či SQL skripty. 

Úloha je objektem reprezentujícím nějaké konkrétní zpracování dat za účelem získání určitého 

výsledku. Jako příklad uveďme úlohu PAL (viz kapitola 3.6.3), jejímž úkolem je zpracování dat 

z čítačů výkonu nástrojem PAL (popsán v kapitole 2.4.3), a to za účelem získání HTML sestavy 

pojednávající o výkonu serveru. Implementované úlohy přibližuje kapitola 3.6. 

K získání výsledků každá úloha potřebuje data, čímž rozumíme výstup zdroje dat. 

Každá úloha má definován jeden nebo více datových kolektorů. Kolektor reprezentuje 

konkrétní úlohou požadovaný typ dat. Lze jej chápat také jako konfiguraci zdroje dat. 

                                                      

4
 V textu se budeme setkávat se slovem analýza jak ve významu právě popsaném, tak i ve významu 

zpracování sesbíraných dat. Z kontextu by však mělo být vždy zřejmé, o jaký význam se jedná. 
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V rámci celé analýzy jsou kolektory jednotlivých úloh zkombinovány do jedné či více sad 

datových kolektorů. Sadám a kolektorům se věnuje kapitola 3.6.1. 

Analyzovaný server je uživatelův server, který je předmětem analýzy výkonu, tj. server, na 

kterém proběhne sběr dat. 

Server, na kterém běží serverová část aplikace SQLPerfAn, označujeme jako analytický nebo 

také aplikační server. 

Analytický nástroj je nástroj použitý k analýze sesbíraných dat. 

Aplikační databáze je databáze obsahující data nezbytná pro chod aplikace, tedy především 

údaje o uživatelských účtech a analýzách. Databáze je podrobně popsána v kapitole 3.8. 

Analytickou databází se pak rozumí databáze vytvořená analytickým nástrojem během 

analýzy dat, např. analytická databáze nástroje SQL Nexus (viz 2.4.2). 

3.2 Základní myšlenky 

Návrh aplikace, stejně jako podoba základního analytického procesu, vycházejí z myšlenky co 

největšího usnadnění analýzy výkonu uživatelům – převážně méně zkušeným správcům 

SQL Serveru. Snaha o maximální omezení nutných zásahů uživatele do softwarového vybavení 

jeho serveru, tedy především eliminace instalace či složité konfigurace různých nástrojů, 

v kombinaci se snahou o co nejvyšší intuitivnost celého procesu vede k rozdělení aplikace na 

dvě části – serverovou a klientskou. 

Serverová část by měla uživateli poskytnout jednoduché webové rozhraní pro konfiguraci 

analýz a zobrazení jejich výsledků ve srozumitelné podobě. Webové rozhraní je ostatně i jeden 

ze základních požadavků na výslednou aplikaci. Kromě toho by serverová část měla také 

obstarat samotnou analýzu dat, kterou vzhledem k nárokům analytických nástrojů na spolupráci 

uživatele a výpočetní výkon není vhodné provádět na uživatelově serveru. 

Klientská část by měla zajistit „pouze“ sběr a upload dat na analytický server a to 

s minimálními nároky na uživatele. 

Protože různé analytické nástroje a postupy produkují různé výsledky, měl by uživatel mít 

možnost vybrat si ty, které jsou pro něj skutečně zajímavé. Sběr dat by pak měl pokrývat pouze 

nezbytné minimum informací nutných pro získání požadovaných výsledků. Nemá smysl bez 

ohledu na skutečné potřeby uživatele sbírat vždy co nejširší množinu dat a provádět nad nimi 

všechny analýzy, které aplikace zvládne. Takový přístup by zbytečně zatěžoval jak 

analyzovaný, tak analytický server a mohl by v uživateli vyvolat pocit, že je zavalen pro něj 

neužitečnými informacemi. 

Uvedená myšlenka stála u zrodu objektů označovaných jako úlohy. Každá úloha přináší 

uživateli jiné výsledky, má své požadavky na oprávnění, prostředí serveru (verze operačního 

systému, verze SQL Serveru apod.) a zdrojová data a vyžaduje různé konfigurační parametry. 
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Výběr jedné či více úloh je pak součástí ústředního objektu aplikace, označovaného jako 

analýza. Ta v podstatě reprezentuje celý analytický proces od rozhodnutí, které výsledky jsou 

důležité, přes konfiguraci, sběr dat až po samotnou analýzu a zobrazení výsledků. 

3.3 Základní analytický proces 

Celkový náhled na základní analytický proces zachycuje Obrázek 1. 

Prvním krokem, který uživatel musí provést, je registrace do webové aplikace (3.10). Po jejím 

provedení mu je umožněno přihlášení a tím i přístup ke správě analýz. 

Uživatel může vytvořit jednu nebo více na sobě nezávislých pojmenovaných analýz, jejichž 

konfigurace probíhá pomocí jednoduchého průvodce (3.10.1). Konkrétní podoba průvodce a 

množství zadávaných parametrů závisí na výběru úloh, které si uživatel přeje v rámci analýzy 

provést. 

Po dokončení průvodce si uživatel může vygenerovat a stáhnout ZIP archiv obsahující 

desktopového klienta a nezbytné konfigurační soubory (3.10.3). Celý archiv pak přenese na svůj 

server, rozbalí jej do adresáře dle své volby a spustí desktopového klienta (3.11). 

Následuje volba výstupního adresáře a dle zvolených úloh a jejich konfigurace také případné 

zadání přihlašovacích údajů k SQL Serveru a Windows (3.11.1). Pokud uživatel nechce nebo 

nemůže pracovat pod administrátorským účtem, musí rovněž před spuštěním sběru dat správně 

nastavit práva
5
, což je asi nejsložitějším krokem, který je od něj vyžadován a se kterým mu 

bohužel nelze příliš pomoci. 

Dalším krokem je samotný sběr dat (3.11.2), který lze provést buď přímo klientskou aplikací, 

nebo prostřednictvím nástroje SQLdiag. Po skončení sběru jsou data pročištěna, zabalena do 

ZIP archivu a nahrána prostřednictvím webové služby na analytický server (3.11.3, 3.12). 

Jakmile je nahrávání dokončeno, postará se Windows služba (3.13) běžící na serveru o 

rozbalení dat (3.13.1), provedení požadovaných analytických úloh (3.13.2) a následný úklid 

zanalyzovaných a v surové podobě již nepotřebných dat. 

Posledním krokem je zpřístupnění výsledků uživateli prostřednictvím zmiňované webové 

aplikace (3.10.2). 

                                                      

5
 Respektive pokud sám uživatel práva konfigurovat nemůže, musí o to požádat administrátora serveru. 
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Obrázek 1: Základní analytický proces 
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3.4 Uživatelé 

Cílovou skupinou uživatelů jsou – jak již bylo uvedeno – méně zkušení správci SQL Serveru. 

V aplikaci je uživatel reprezentován svým účtem s jedinečným uživatelským jménem. Nový 

uživatel se tak před využitím aplikace musí prostřednictvím webového rozhraní zaregistrovat a 

registraci potvrdit odkazem z registračního e-mailu, který mu je automaticky zaslán. 

Každý uživatel je určitého typu. Typ stanovuje různé parametry, jako jsou limity objemu 

sesbíraných dat nebo maximální počet analýz. Hlavní myšlenkou je, aby bylo možné 

podporovat něco ve smyslu VIP účtů. V současné době aplikace obsahuje dva typy – běžný 

uživatel a vývojář – lišící se maximálním počtem analýz (tři pro běžného uživatele vs 50 pro 

vývojáře). Typy nyní nelze v aplikaci editovat, nicméně do budoucna je počítáno 

s administračním rozhraním pro jejich správu. 

Práva uživatelů se řídí rolemi, přičemž v této verzi aplikace jsou definovány pouze dvě role – 

administrátor a běžný uživatel. Použití rolí se tak může zdát poněkud předimenzované, protože 

by v podstatě stačil příznak, zda je uživatel administrátorem, případně několik uživatelských 

účtů, které by byly pevně stanoveny jako administrátorské. Tyto jednodušší přístupy však mají 

možnou nevýhodu v horší budoucí rozšiřitelnosti aplikace. 

Uživateli je během registrace automaticky v serverové části vytvořen adresář, do nějž se 

ukládají výsledky analýz mající podobu souboru
6
. K těmto souborům webová aplikace při 

zobrazování výsledku přímo přistupuje, což představuje určité bezpečnostní riziko. 

Autentizovanému uživateli by totiž k přístupu k výsledkům jiného uživatele teoreticky stačilo 

pouze zaměnit cestu k souboru se svými výsledky za cestu k souboru s výsledky jiného 

uživatele. Prakticky mu to však neumožní implementovaný bezpečnostní mechanismus, který 

povolí autentizovanému uživateli pouze požadavky na soubory z jeho vlastního uživatelského 

adresáře. 

3.4.1 Stavy uživatele 

Uživatelský účet v aplikaci prochází různými stavy, jak zachycuje Obrázek 2. 

                                                      

6
 V současné verzi aplikace to jsou konkrétně HTML sestavy produkované analytickým nástrojem PAL. 
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Obrázek 2: Stavy uživatele 

Hned po registraci se účet nachází ve stavu Neaktivní. V něm setrvává do doby, než je 

aktivován prostřednictvím odkazu, který uživatel obdrží v aktivačním e-mailu. Pokud se tak 

nestane během 24 hodin, je účet automaticky Windows službou odstraněn. 

Po aktivaci přechází účet do stavu Aktivní, ve kterém je možná běžná práce s aplikací. 

Ve stavu Ztráta hesla se účet nachází poté, co uživatel zažádá o reset hesla a setrvává v něm do 

doby, než je heslo resetováno prostřednictvím odkazu v e-mailu zaslaném uživateli. 

Stav Blokovaný slouží pro blokaci uživatelů správcem, případně na základě nějakého algoritmu. 

Jedná se o přípravu na budoucí rozvoj aplikace, v současné chvíli není tento stav využíván. 

3.5 Analýzy 

Ústředním objektem aplikace SQLPerfAn je analýza. Jak jsme si již v kapitole 3 uvedli, jedná 

se v podstatě o pojmenovanou množinu analytických úloh, konfiguračních parametrů a ve finále 

i toho nejdůležitějšího – výsledků. Analýza v aplikaci reprezentuje proces sběru a analýzy 

výkonnostních dat. 

Každá analýza má tzv. systémový identifikátor, což je náhodný, 36 znaků dlouhý, 

alfanumerický řetězec. Využívá se pro pojmenovávání analytických databází, různých 

pomocných adresářů v serverové části aplikace nutných k vykonání analýzy apod. Důležitou 

funkci zastává při párování uploadu dat s konkrétní analýzou, přesněji řečeno s konkrétní 

konfigurací analýzy. Systémovému identifikátoru se ještě budeme věnovat v kapitole 3.10.3. 

Ke správě analýz, stejně jako k zobrazení jejich výsledků, slouží uživateli webové rozhraní. 

Přes něj pomocí jednoduchého průvodce zadává jak obecné parametry analýzy, tak vybírá 

požadované úlohy a provádí jejich konfiguraci. Na základě konfigurace úloh i analýzy samotné 
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je pak vygenerován archiv s desktopovou částí aplikace. K procesu konfigurace analýzy, stejně 

jako k zobrazení výsledků, se ještě vrátíme při popisu webového rozhraní v kapitole 3.10. 

3.5.1 Stavy analýzy 

Analýza prochází různými stavy, jak zachycuje Obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Stavy analýzy 

Ihned po svém vytvoření se analýza nachází ve stavu Konfigurace, ve kterém setrvává až do 

doby, než uživatel dokončí průvodce konfigurací. Plně konfigurovaná analýza přechází do stavu 

Generování. Poté, co uživatel vygeneruje archiv s klientskou částí, analýza čeká na zahájení 

uploadu sesbíraných dat ve stavu Čekání na data. 

Přijetím požadavku na zahájení uploadu dojde k přechodu analýzy do stavu Upload, případně – 

pokud je vyčerpán limit současně běžících uploadů – do stavu Upload ve frontě (frontám se 

věnuje kapitola 3.9). Uživatel může upload pozastavit – následuje přechod do stavu Upload 

pozastaven – nebo úplně zrušit – následuje přechod zpět do stavu Čekání na data. Problematice 

uploadu dat se budeme ještě věnovat v kapitole 3.11.3. 

Po skončení uploadu přechází analýza do stavu Rozbalování dat ve frontě, ve kterém setrvává 

do doby, než Windows služba začne nahraná data rozbalovat. Tím dojde k přechodu do stavu 

Rozbalování dat. 



 

 
26 

Jakmile je rozbalování hotovo, je analýza zařazena do fronty, kde ve stavu Analýza ve frontě 

čeká na provedení analýzy dat jednotlivými úlohami. Během analyzování se analýza nachází ve 

stavu Analýza, po skončení přechází do stavu Hotovo a tím v podstatě analytický proces končí. 

Kromě tohoto standardního průběhu může uživatel změnit konfiguraci analýzy ve stavu 

Generování, Čekání na data nebo Hotovo, čímž ji převede do stavu Konfigurace
7
. Dále vše 

pokračuje dle popisu výše. 

Ve stavech Konfigurace, Generování, Čekání na data a Hotovo může uživatel analýzu smazat. 

Nastane-li během manipulace se sesbíranými daty, tedy během uploadu, rozbalování či analýzy, 

závažná chyba, přejde analýza do chybového stavu Chyba. Z tohoto stavu se může dostat do 

jiného pouze ručním zásahem správce
8
. 

3.6 Úlohy 

Úloha je v podstatě tím nejdůležitějším, co aplikace uživateli poskytuje. Cílem úlohy je získat 

na základě sesbíraných dat určité výsledky. Právě výsledky by měly v ideálním případě hrát 

hlavní roli při rozhodování uživatele o tom, zda úlohu do analýzy zařadí. V praxi bude záviset i 

na požadavcích úlohy na oprávnění či na verze operačního systému a SQL Serveru. 

Každá úloha si nese informaci o výsledku svého zpracování, který může být následující: 

- úloha dosud nebyla zpracována 

- v sesbíraných datech nebyla nalezena potřebná data 

- zpracování úlohy proběhlo úspěšně 

- během zpracování úlohy došlo k chybě 

V aplikaci SQLPerfAn jsou v současné době implementovány tři úlohy: 

- Úloha SQL Nexus analyzuje data nástrojem SQL Nexus (viz kapitola 2.4.2) a poskytuje 

uživateli většinu sestav, které jsou v tomto nástroji dostupné. 

- Úloha PAL využívá k analýze dat nástroj PAL (viz kapitola 2.4.3) a poskytuje uživateli 

výstupní HTML sestavu tohoto nástroje. 

- Základem třetí úlohy TShoot Scripts jsou některé SQL skripty z publikace [1], jejichž 

výsledky jsou uživateli prezentovány tabulkovou formou. 

                                                      

7
 Pozmění-li uživatel konfiguraci analýzy ve stavu Hotovo, vyvolá to odstranění všech dosavadních 

výsledků. 
8
 Ruční zásah správce, který o volbě dalšího stavu rozhodne dle konkrétní situace, je důvodem, proč 

v diagramu není žádný přechod ze stavu Chyba do jiného stavu. 
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V budoucnu samozřejmě není vyloučen vznik dalších úloh využívajících například analytickou 

databází nástroje SQL Nexus, výstupy úplně jiných nástrojů či provádějící analýzy na základě 

vlastních algoritmů. 

Poznámka: Vzhledem ke shodě názvu úlohy SQL Nexus s názvem nástroje SQL Nexus je tento 

název v dalším textu obvykle spjat se slovem nástroj nebo úloha, aby bylo zřejmé, co je textem 

myšleno. Výjimkou mohou být případy, kdy je význam z kontextu zřejmý. To samé platí i pro 

úlohu a nástroj PAL. 

3.6.1 Kolektory a sady kolektorů 

Každá úloha vyžaduje určitá data, která mohou pocházet z různých zdrojů. Zdroj je v aplikaci 

reprezentován tzv. datovým kolektorem. Jedná se v podstatě o konfiguraci zdroje dat. V aplikaci 

se vyskytují tři typy datových kolektorů: 

1) PerfmonDataCollector pro data z čítačů výkonu 

2) SqlTraceDataCollector pro data z SQL Trace 

3) TSqlDataCollector pro data z SQL skriptů 

PerfmonDataCollector obsahuje seznam čítačů, jejichž data se mají sbírat. Stanovuje také 

interval sběru, protože data z čítačů jsou čtena periodicky. 

SqlTraceDataCollector definuje, které události a sloupce se mají zachytávat pomocí SQL Trace. 

TSqlDataCollector obsahuje informace potřebné pro spuštění SQL skriptu během sběru dat. 

Definuje název souboru s SQL skriptem i název výstupního souboru. Stanovuje, jaký je limit 

objemu dat, kdy bude skript spuštěn (na začátku nebo na konci sběru), zda je skript cyklický 

(běží v cyklu až do přerušení) nebo tzv. snapshot (proběhne právě jednou) a co se má stát 

s výstupním souborem v případě, že jeho objem překročí limit (soubor lze buď smazat, nebo 

„uříznout“ jeho nadlimitní část). Každý SQL skript je v aplikaci reprezentován samostatnou 

třídou dědící ze třídy TSqlDataCollector. Existuje tedy např. třída PerfStatsCollector či 

TShootScriptsCollector. 

Úloha může mít libovolný počet kolektorů každého typu, vždy však musí obsahovat celkově 

alespoň jeden kolektor. 

Sady kolektorů 

V rámci celé analýzy jsou kolektory úloh kombinovány do sad datových kolektorů. Sady jsou 

vytvářeny během generování klientské části aplikace. Náhled na vztah analýzy, úloh, datových 

kolektorů a sad datových kolektorů zachycuje Obrázek 4. 
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Obrázek 4: Vztahy mezi analýzou, úlohami, kolektory a sadami kolektorů 

Cílem kombinování kolektorů do sad je omezení objemu sbíraných dat a zátěže analyzovaného 

serveru v případě, že některá úloha může využít data sbíraná pro účely jiné úlohy. 

Mějme například úlohu A, která potřebuje data z čítačů výkonu o procesoru, fyzickém disku a 

paměti. Zároveň je v analýze úloha B, která potřebuje data o procesoru. Bez kombinace 

kolektorů by obě úlohy sbíraly nezávisle na sobě ta samá data o procesoru, čímž by se zbytečně 

plýtvalo systémovými prostředky. Naopak s využitím kombinace kolektorů jsou úloze B 

přiřazena data sesbíraná pro účely úlohy A. 

V uvedeném příkladu by paralelní sběr stejných dat až tak kritický nebyl, protože objem dat 

z čítačů výkonu zpravidla nebývá nijak závratný, stejně jako zátěž systému jejich sběrem. U 

SQL Trace již však rozdíly mohou být značné. V nynější verzi SQLPerfAn nicméně nejsou 

implementovány úlohy, které by navzájem mohly sdílet sesbíraná data, jedná se tedy o přípravu 

na budoucí rozvoj aplikace. 

Kolektory typu PerfmonDataCollector jsou kombinovány na základě intervalu zachytávání a 

množiny čítačů výkonu, kolektory typu SqlTraceDataCollector pak dle množiny událostí a 

sloupců. Prakticky tak např. ze dvou kolektorů typu PerfmonDataCollector či dvou kolektorů 

typu SqlTraceDataCollector může vzniknout jeden. V případě potřeby lze kombinování obou 

typů kolektoru v implementaci úlohy zakázat nastavením příznaku DontCombine. 

Kolektory typu TSqlDataCollector nejsou kombinovány ve smyslu slučování více skriptů do 

jednoho, ale tak, že každý skript se ve sběru vyskytuje právě jednou, tj. není součástí více sad 

ani se v rámci jedné sady nevyskytuje vícekrát. 

Každá sada obsahuje nejvýše jeden PerfmonDataCollector, nejvýše jeden 

SqlTraceDataCollector a teoreticky neomezené množství kolektorů typu TSqlDataCollector. 

Toto vychází z možností nástroje SQLdiag a je to – kromě výše uvedeného omezení objemu 

zachytávaných dat – dalším důvodem existence sad, protože úloha může teoreticky obsahovat i 

více než jeden PerfmonDataCollector či více než jeden SqlTraceDataCollector. Pro sběr bez 

využití nástroje SQLdiag nejsou taková omezení nutná a celý sběr by tak vždy mohl obsahovat 

právě jednu sadu kolektorů. To by ale komplikovalo generování konfigurace i zpracování dat, 
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protože by musely existovat různé algoritmy pro kombinování kolektorů i pro správné 

přiřazování sesbíraných dat úlohám v závislosti na (ne)využití nástroje SQLdiag. 

Při samotném sběru dat pak každé sadě odpovídá jeden podadresář ve výstupním adresáři. Jeho 

název je dán textovým identifikátorem sady, který jí je přiřazen během generování konfigurace. 

V případě sběru pomocí nástroje SQLdiag je pro každou sadu spuštěna samostatná instance 

nástroje. 

Aby bylo možné během analýzy sesbíraných dat správně přiřadit data konkrétním úlohám, musí 

mít kolektory úlohy referenci na sadu, do které byly zkombinovány
9
. Tato reference jim je 

přiřazena během vytváření sad kolektorů, tedy při generování klientské části. 

Vzhledem k již uvedenému faktu, že v současné verzi aplikace se nevyskytují úlohy, jejichž 

kolektory lze kombinovat, má nyní každá analýza s libovolnou kombinací úloh vždy jednu sadu 

kolektorů. 

3.6.2 Úloha SQL Nexus 

Cílem této úlohy je poskytnout uživateli výsledky ve formě interaktivních sestav obdobně, jako 

to umožňuje nástroj SQL Nexus. Ten je v této úloze používán k analýze sesbíraných dat. 

Přehled zdrojů dat a požadovaných oprávnění uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Zdroje dat a požadovaná oprávnění úlohy SQL Nexus 

Zdroj dat Požadovaná oprávnění 

SQL Trace ALTER TRACE 

DMVs prostřednictvím 

PerfStats skriptů (nepovinný 

zdroj) 

Povinně VIEW SERVER STATE, doporučováno 

také
10

 CREATE DATABASE, ALTER ANY 

DATABASE nebo VIEW ANY DEFINITION. 

 

Primárním zdrojem dat pro tuto úlohu je SQL Trace. Ten poskytuje data pro sestavy, které 

nástroj SQL Nexus přebírá z balíku RML Utilities. Otázkou je, které události by měly být 

v trace zachyceny, na čemž závisí dostupnost jednotlivých sestav i množství detailů v nich 

                                                      

9
 Reference na celou sadu je naprosto dostačující, není nutné se odkazovat na konkrétní kolektor sady. 

Při analýze se data požadovaná úlohou hledají v adresáři pojmenovaném podle textového identifikátoru 
sady. Protože každá sada může mít nejvýše jeden PerfmonDataCollector, je jasné, že všechny *.blg 
soubory náleží právě jemu – není tedy nutné mít referenci přímo na tento konkrétní kolektor. Pro 
SqlTraceDataCollector je situace obdobná. Kolektorů typu TSqlDataCollector sice v sadě může být více, 
ale kolektor v úloze nese informaci o názvu výstupního souboru, který tak není problém ve výstupním 
adresáři sady nalézt. 
10

 Bez doporučených oprávnění mohou být některé výsledky neúplné či nepřesné. 
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zobrazených. Čím více detailů bude v sestavách dostupných, tím větší objem má výsledný trace 

a tím rychleji může dojít k překročení limitu, kterým aplikace SQLPerfAn omezuje velikost dat. 

Najít univerzální kompromis je v podstatě nemožné, protože někdy se při analýze výkonu 

můžeme spokojit s méně detaily, ale za delší časový okamžik (typicky při první zevrubné 

analýze), jindy potřebujeme co nejvíce detailů, ale spokojíme se s kratším obdobím (např. ve 

chvíli, kdy zhruba víme, v čem je problém, ale potřebujeme získat více informací). Takto 

rozdílné potřeby vedou poměrně přirozeně k tomu, aby si uživatel mohl zvolit z několika 

konfigurací podle toho, jaké informace požaduje. V rámci úlohy SQL Nexus má na výběr 

z těchto možností: 

- Dávky: V této konfiguraci jsou zachytávány události nutné pro zobrazení sestav na 

úrovni celých dávek. Toto je nejvhodnější volba pro déle trvající zachytávání (desítky 

minut až hodiny). 

- Příkazy: Rozšiřuje předchozí konfiguraci o události nutné pro zobrazení sestav na 

úrovni jednotlivých příkazů. 

- Příkazy včetně plánů: Navíc zachytává plány dotazů, které jsou pak součástí 

některých sestav. 

- Detailní: Jsou zachytávány všechny události z předchozí konfigurace včetně těch 

nutných pro opětovné přehrání trace. Konfigurace je vhodná pro uživatele, kteří budou 

chtít trace opětovně přehrávat (nezávisle na aplikaci SQLPerfAn). 

Parametry SQL Trace pro každou z výše uvedených možností vycházejí ze vzorových 

konfiguračních skriptů dodávaných s balíkem RML Utilities, nejsou však zcela shodné.
11

 

Kromě sestav z balíku RML Utilities nabízí nástroj SQL Nexus také řadu dalších, zobrazujících 

výsledky analýz nad daty z DMVs. Ke sběru těchto dat v podobě přímo využitelné nástrojem 

SQL Nexus slouží PerfStats skripty (viz 2.3.6). Byla by škoda uživatele o tyto sestavy připravit, 

proto uživatel může v konfiguraci úlohy SQL Nexus volitelně aktivovat sběr dat z DMVs 

pomocí PerfStats skriptů, čímž se rozšíří množina dostupných sestav. 

Úloha SQL Nexus obsahuje jeden kolektor typu SqlTraceDataCollector a dva kolektory typu 

TSqlDataCollector, respektive po jednom kolektoru odvozených typů PerfStatsDataCollector a 

PerfStatsSnapshotDataCollector. 

3.6.3 Úloha PAL 

Úloha PAL poskytuje uživateli výstupní HTML sestavu nástroje PAL na základě threshold 

souboru pro SQL Server. Zdroje dat a požadovaná oprávnění uvádí Tabulka 2. 

                                                      

11
 Určitou dobu jsem vycházel z konfigurací pro nástroj SQLdiag, které jsou součástí PerfStats skriptů. 

Dospěl jsem ale k závěru, že množství informací je v nich zbytečně velké. Dá se také předpokládat, že 
autoři RML Utilities by měli nejlépe vědět, jaké události jsou pro jimi vytvořené sestavy nutné. 
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Tabulka 2: Zdroje dat a požadovaná oprávnění úlohy PAL 

Zdroj dat Požadovaná oprávnění 

čítače výkonu Členství ve skupině Performance Log Users, která musí mít přiděleno 

právo Log on as batch user. 

 

Zdrojem dat pro tuto úlohu jsou data z čítačů výkonu. Obdobně jako u úlohy SQL Nexus i zde 

vyvstává otázka, jaké čítače jsou směrodatné. Protože jsou data z čítačů výkonu čtena 

v pravidelném intervalu, je potřeba stanovit i velikost tohoto intervalu. S volbou čítačů a 

intervalu pomohl přímo nástroj PAL, který umožňuje na základě threshold souboru vygenerovat 

konfigurační skript pro nástroj Performance Monitor. Z tohoto skriptu lze požadované čítače, 

včetně intervalu sběru (v tomto případě 15 vteřin), snadno zjistit. Na rozdíl od úlohy 

SQL Nexus není v úloze PAL možné volit z více různých konfigurací, protože k tomu 

v současné době není důvod. 

Úloha PAL obsahuje jeden kolektor typu PerfmonDataCollector. 

3.6.4 Úloha TShoot Scripts 

Úloha TShoot Scripts poskytuje uživateli formou jednoduchých tabulkových přehledů výstupy 

několika SQL skriptů uvedených v publikaci [1]. Skripty jsou zaměřeny na různé oblasti 

výkonu SQL Serveru, například kompilaci dotazů či využití paměti. Úloha je zaměřena 

primárně na SQL Server 2008 a 2008R2, ve verzi 2005 jsou některé skripty neproveditelné. Na 

rozdíl od úloh SQL Nexus a PAL nevyužívá tato úloha žádné analytické nástroje. Zdroje dat a 

požadovaná oprávnění shrnuje Tabulka 3. 

Tabulka 3: Zdroje dat a požadovaná oprávnění úlohy TShoot Scripts 

Zdroj dat Požadovaná oprávnění 

DMVs VIEW SERVER STATE 

 

Všechny skripty jsou součástí jednoho SQL souboru (dále bude označován jako kompletní 

skript), a to ze dvou důvodů. Prvním je, že ke spouštění SQL skriptů na uživatelově serveru je 

používána utilita sqlcmd (buď přímo desktopovým klientem SQLPerfAn nebo nástrojem 

SQLdiag), která umí najednou zpracovat pouze jeden vstupní soubor. Pokud by byl každý skript 

v samostatném souboru, znamenalo by to spuštění jedné instance sqlcmd pro každý z nich, čímž 

by byl server zbytečně zatěžován. Druhým důvodem je snadnější zpracování výsledků – je 

jednodušší pracovat s jedním výstupním souborem, než s několika. 

Výsledek kompletního skriptu je na uživatelově serveru ukládán ve formátu XML, čehož je 

dosaženo užitím klauzule FOR XML. Výstup do XML má výhodu ve snadném dalším 
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zpracování, není například nutné vyvíjet speciální parsery. Díky poměrně široké podpoře XML 

ze strany SQL Serveru je možné realizovat načtení dat z XML do databáze v serverové části 

SQLPerfAn několika příkazy. Pro případné další zpracování dat se pak nabízí tvorba algoritmů 

v jazyce C#, který poskytuje řadu tříd a metod po práci s XML. 

Úloha TShoot Scripts obsahuje jeden kolektor typu TSqlDataCollector, respektive odvozeného 

typu TShootScriptsDataCollector. 

Nepovolené znaky v XML 

Při testování úlohy se objevil problém s občasným výskytem tzv. NULL znaku (ASCII kód 0) 

ve výsledku funkce sys.dm_exec_sql_text, kterou jeden ze zvolených skriptů využívá k zjištění 

textu určitých SQL dotazů. NULL znak není dle definice přípustným znakem v XML [30]. 

Problém se však netýká jen tohoto znaku, ale obecně všech nepřípustných znaků, které se 

mohou teoreticky objevit v libovolném textovém sloupci. SQL Server bohužel neposkytuje 

možnost nepovolené znaky při převodu výsledku dotazu do XML ignorovat či nahradit jiným 

znakem. Může tak být vytvořeno chybné XML
12

, které mj. nelze do databáze pomocí funkcí pro 

práci s XML zpětně načíst. 

NULL znak je rovněž nedefinovaným znakem ve všech Windows collation
13

 (všechna collation 

nezačínající prefixem SQL) SQL Serveru a je tak ignorován funkcemi pro práci s textem, tedy i 

funkcí REPLACE. Nelze jej tedy jednoduše nahradit jiným znakem. Teoreticky by mohla být 

použita funkce REPLACE v kombinaci se změnou collation na některou z SQL collation 

pomocí příkazu COLLATE. Prakticky by ale mohl nastat problém se správným mapováním 

Windows collation na SQL collation. 

Po zvážení jsem se rozhodl testovat každou textovou hodnotu, zda ji lze převést na validní 

XML. Pokud to možné není, je chybná hodnota nahrazena třemi pomlčkami. Tím sice dojde ke 

ztrátě informace, na druhou stranu k takovým případům by nemělo docházet často a je zajištěna 

validita výsledného XML souboru. Pokud by se tento přístup časem ukázal jako problematický, 

bude tomuto ještě věnována příslušná péče. 

Výstup do XML prostřednictvím utility sqlcmd 

Kromě problému s nedovolenými znaky se v souvislosti s XML vyskytly také určité komplikace 

s výstupem utility sqlcmd do XML souboru. Pro bezproblémový výstup musí být součástí 

skriptu příkaz :XML ON, který informuje utilitu sqlcmd o očekávaném výstupu ve formátu 

XML. Příkaz by měl být uvedený nejlépe hned na začátku a skript by měl být tvořen jedinou 

dávkou. To je ale vzhledem k tomu, že kompletní skript úlohy vytváří dočasné procedury a 

                                                      

12
 Vytvoření chybného XML lze zcela zabránit direktivou TYPE klauzule FOR XML. To ale není pro účely 

této úlohy vhodné, protože by v případě výskytu byť jediného nedovoleného znaku v celém výsledku 
skriptu nebylo vygenerováno vůbec nic. 
13

 Lze přeložit jako porovnání. 
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tabulky, problematické. Řešením je bohaté využití dynamického SQL za pomocí procedury 

sp_executesql. 

3.7 Architektura aplikace 

Aplikaci SQLPerfAn tvoří dvě základní části – serverová a klientská. 

Hlavní úkoly serverové části jsou: 

- poskytnout uživateli prostřednictvím webové aplikace rozhraní pro správu analýz 

- generovat archiv s klientskou částí aplikace na základě konfigurace analýzy 

- přijmout a zpracovat sesbíraná data 

- zobrazit ve webové aplikaci výsledky analýz 

Hlavní úkoly klientské části jsou: 

- poskytnout rozhraní pro doplnění některých konfiguračních údajů 

- provést sběr dat 

- nahrát sesbíraná data do serverové části 

Hrubý náhled na celou aplikaci zobrazuje Obrázek 5. 

 

Obrázek 5: Architektura aplikace 

3.7.1 Architektura serverové části 

Architektura serverové části se znázorněním základního toku dat je zachycena v diagramu 

Obrázek 6. 
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Obrázek 6: Architektura serverové části 

Návrh serverové části vychází z principů třívrstvé architektury. Data potřebná pro běh aplikace, 

tj. data o uživatelích a analýzách, jsou uložena v aplikační databázi v SQL Serveru 2008R2. Do 

stejné databáze jsou ukládány i výsledky úlohy TShoots Scripts. Kromě aplikační databáze 

aplikace pracuje ještě s analytickými databázemi nástroje SQL Nexus, které vznikají během 

provádění analýzy tímto nástrojem. Sesbíraná data, stejně jako výsledky některých analýz, jsou 

ukládána v souborovém systému. Kód aplikace je napsán v jazyce C# nad platformou .NET 

Framework 4. 

Aplikace komunikuje s aplikační databází výhradně prostřednictvím datové vrstvy. Zdrojem dat 

pro čtení jsou databázové pohledy, modifikace dat probíhá pomocí uložených procedur. Datová 

vrstva neprovádí žádné složité operace ani neřídí transakce, pouze čte a zapisuje data. 

Nad datovou vrstvou leží byznys vrstva implementující téměř veškerou logiku serverové části. 

Zajišťuje široké spektrum činností, od autentizace uživatele přes konfigurace analýz, generování 
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archivů s klientskou částí až po přijímání a analýzu sesbíraných dat
14

. K práci s daty v aplikační 

databázi využívá metod datové vrstvy. Se souborovým systémem komunikuje přímo, 

s analytickými databázemi nekomunikuje v současné verzi vůbec. 

Nejvyšší vrstvu pak představují webová aplikace, webová služba pro upload dat a Windows 

služba. Valnou většinu operací tyto části vykonávají prostřednictvím metod byznys vrstvy. 

Napříč všemi vrstvami prochází společná vrstva (pojmenovaná jako Common), v níž jsou 

definovány například některá rozhraní, výčtové typy či třídy pro práci s konfigurací aplikace. 

Nad společnou vrstvou jsou vytvořeny dvě mezivrstvy – jedna pro webové a druhá pro 

desktopové aplikace. Účelem mezivrstev je přetížení některých abstraktních tříd společné 

vrstvy, jejichž implementace je specifická v závislosti na tom, zda jde o webovou či 

desktopovou aplikaci. Desktopovou mezivrstvu nyní využívají jen nástroje vytvořené pro 

testování aplikace. 

K analýze sesbíraných dat jsou využívány nástroje SQL Nexus a PAL. O zpracování úlohy 

TShoot Scripts se stará byznys vrstva. 

Serverová část také využívá Microsoft Report Server, v němž jsou uloženy sestavy nástroje 

SQL Nexus. Sestavy zobrazuje a předává jim parametry webová aplikace. 

Z hlediska toku dat a analytického procesu jsou významné především: 

1) konfigurace analýzy a předání archivu s klientskou částí uživateli prostřednictvím 

webové aplikace 

2) přijetí sesbíraných dat prostřednictvím webové služby a jejich uložení na disk 

3) rozbalení a analýza dat ovládaná Windows službou a z velké části prováděna externími 

analytickými nástroji 

4) výstup výsledků analytických nástrojů a algoritmů na disk v podobě HTML sestav a do 

aplikační nebo analytické databáze 

5) zobrazení výsledků webovou aplikací, tedy zobrazení příslušného HTML souboru, 

načtení výsledků z aplikační databáze (kam jsou ukládány výsledky úlohy TShoot 

Scripts) prostřednictvím metod byznys vrstvy nebo zobrazení sestav uložených 

v Microsoft Report Serveru 

3.7.2 Architektura klientské části 

Klientskou část tvoří jednoduchá desktopová aplikace SQLPerfAn Desktop Client a 

konfigurační soubory sběru dat, mezi které řadíme i SQL skripty sbírající data (jsou-li potřeba). 

Náhled na architekturu klientské části zachycuje Obrázek 7. 

                                                      

14
 Za účelem větší názornosti zpracování sesbíraných dat je v diagramu znázorněn zápis uplodovaných 

dat na disk webovou službou, jejich rozbalení Windows službou a spouštění analytických nástrojů (šipky 
přerušovanou čarou) také Windows službou. Ve skutečnosti však tyto operace vykonává byznys vrstva, 
webová a Windows služba pouze volají příslušné metody.  
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Obrázek 7: Architektura klientské části 

Aplikace řídí sběr dat na základě informací z hlavního konfiguračního souboru config.xml a 

údajů doplněných uživatelem před spuštěním sběru. V průběhu sběru pak spouští externí 

nástroje, které sběr konfigurují či přímo provádí na základě parametrů předaných aplikací a 

údajů v konfiguračních souborech. Po skončení sběru data pročistí, zabalí do archivu a 

prostřednictvím webové služby nahraje na analytický server. 

Aplikace je vytvořena v jazyce C# nad platformou .NET Framework verze 2.0, tj. nad nejvyšší 

verzí, kterou uživatel na serveru jistě bude mít, protože ji vyžaduje nejstarší podporovaný 

SQL Server 2005 [31]. 

3.8 Aplikační databáze 

Aplikační databáze slouží jako úložiště všech informací nezbytných pro běh aplikace. Jde 

především o data o uživatelích a analýzách. Součástí aplikační databáze jsou i výsledky úlohy 

TShoot Scripts. 

Zjednodušené schéma aplikační databáze zachycuje Obrázek 8. 
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Obrázek 8: Schéma aplikační databáze 

Kurzívou jsou znázorněny číselníky. Mnohé z nich mají svůj protějšek v aplikaci v podobě 

výčtových typů (enum). Význam číselníků je uveden v tabulce Tabulka 4. 

Tabulka 4: Seznam číselníků 

Název číselníku (bez prefixu tbl_) Význam číselníku 

yesNo Číselník hodnot ano/ne.
15

 

userRole Uživatelské role. 

userProcessingStatus Stavy uživatele. 

                                                      

15
 Řešení prostřednictvím číselníku bylo zvoleno kvůli možné budoucí lokalizaci číselníkových položek 

přímo v databázi. Jinak lze k vyjádření hodnoty ano/ne využít například datového typu bit. 
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localization Dostupné lokalizace aplikace SQLPerfAn. 

analysisProcessingStatus Stav analýzy. 

cfgGuideStep Kroky průvodce konfigurací analýzy. 

sqlVersion Podporované verze SQL Serveru. 

winVersion Podporované verze OS Windows. 

sqlAuthType Typ autentizace pro přihlášení k SQL Serveru. 

analysisTask Implementované úlohy. 

taskResult Výsledek analýzy dat úlohou. 

tasks_sqlNexus_sqlTraceLevel Úroveň SQL Trace pro úlohu SQL Nexus. 

 

Tabulka tbl_user eviduje údaje o uživatelích, např. uživatelské jméno, hashované heslo či e-

mail. Typ uživatele je dán vazbou na tabulku typů uživatele – tbl_userType. Historii stavů 

uživatele uchovává tabulka tbl_userProcessing. 

Tabulka tbl_analysis eviduje analýzy uživatelů včetně jejich obecné konfigurace. Historie stavů 

analýzy, které byly podrobně popsány v kapitole 3.5.1, uchovává tabulka 

tbl_analysisProcessing. Výběr úloh v rámci analýzy je ukládán v tabulce tbl_task, která tvoří 

vazbu mezi analýzou a číselníkem implementovaných úloh. S výběrem úlohy úzce souvisí její 

konfigurace, která je ukládána v příslušné tabulce tbl_taskcfg_[úloha]. Každá implementovaná 

úloha má svou tabulku pro ukládání konfigurace v jednotlivých analýzách. 

Sady datových kolektorů, generované na základě konfigurace analýzy a jejích úloh, jsou 

ukládány v tbl_collectorSet. Není nutné ukládat nic jiného, než textový identifikátor sady. 

Velmi důležité jsou vazby úloh na sady, pomocí nichž se při analýze zjišťuje umístění dat 

souvisejících s úlohou v adresářové struktuře. 

Během uploadu dat z klientské aplikace na analytický server je do tbl_datafilesZip 

zaznamenáván průběh uploadu. 

3.9 Fronty 

Ještě než se pustíme do popisu jednotlivých částí aplikace, řekneme si něco o frontách. Aplikace 

SQLPerfAn obsahuje tři fronty: 

1) Fronta uploadu 

2) Fronta rozbalování dat 

3) Fronta analýzy dat 
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Fronty jsou využívány k omezení současného běhu velkého množství těchto operací, které 

mohou být dosti náročné na systémové prostředky. Každá tato operace může být spuštěna 

současně nejvýše třikrát
16

, všechny ostatní požadavky jsou řazeny do fronty. Její maximální 

velikost není nijak omezená. 

Ve skutečnosti však v aplikaci neexistuje žádný speciální objekt reprezentující frontu – můžeme 

říci, že fronta je v aplikaci v podstatě simulována. Všechny výše uvedené operace se týkají 

analýzy, která se vždy nachází v nějakém stavu. Směrodatné z tohoto hlediska jsou konkrétně 

stavy Upload ve frontě, Rozbalování dat ve frontě a Analýza ve frontě (budeme je nyní 

označovat souhrnně jako stav Ve frontě). Při simulaci fronty se pak využívá toho, že je vždy 

znám okamžik přechodu analýzy do stavu Ve frontě. Seřadíme-li analýzy vzestupně podle 

tohoto okamžiku, získáme frontu. Z ní pak můžeme vzít prvních n analýz a spustit pro ně 

příslušnou operaci, přičemž n vyjadřuje rozdíl mezi limitem a skutečným počtem spuštěných 

operací. Přechod analýzy do stavu Ve frontě je pak vlastně zařazením analýzy do fronty, 

přechod ze stavu Ve frontě do jiného stavu je pak odebráním analýzy z fronty. 

Důležitým předpokladem pro funkci popsaného mechanismu je znalost počtu spuštěných 

operací. Rozbalování dat, stejně jako samotnou analýzu dat, řídí Windows služba (více později 

v kapitole 3.13), přičemž pro každou analýzu je příslušná operace spuštěna v samostatném 

vlákně. Počet běžících operací je pak jednoduše roven počtu spuštěných vláken provádějících 

příslušnou operaci. 

Pro upload dat je situace odlišná, protože zde není centrální řídící prvek, jako je Windows 

služba u rozbalování a analýzy. Nicméně ani zde nepředstavuje zjištění počtu běžících uploadů 

problém – jednoduše je roven počtu analýz ve stavu Upload. 

3.10 Webová aplikace 

Webová aplikace je v podstatě první věc, se kterou uživatel přijde do styku. 

Veřejná část, přístupná všem bez registrace, je velmi jednoduchá. Obsahuje jen několik 

základních údajů o aplikaci SQLPerfAn a poskytuje uživatelům možnost registrace a přihlášení. 

Stěžejní je uživatelská část, do které mají přístup registrovaní uživatelé. Jejím prostřednictvím 

mohou spravovat své analýzy a zobrazovat jejich výsledky. Základem je přehled analýz, 

umožňující vytvoření, editaci či odstranění analýzy. 

Mimo uživatelské části pro správu analýz je do budoucna počítáno i s administračním 

rozhraním pro správce systému. Bude sloužit například ke správě uživatelů, tj. k vytváření typů, 

přiřazování typu uživatelům, blokování uživatelů apod. Zvažována je i možnost správy front pro 

                                                      

16
 Limit tří současně probíhajících operací stejného typu je v podstatě experimentální a lze předpokládat 

jeho úpravu na základě zátěžového testování a zkušeností z ostrého provozu aplikace. 
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upload, rozbalování dat a provádění analýz. Správce by tak měl možnost ovlivnit obsah fronty a 

pořadí položek v ní. 

3.10.1 Konfigurace analýzy 

Procesem vytváření a konfigurace analýzy je uživatel proveden pomocí jednoduchého průvodce 

sestávajícího ze čtyř kroků. 

V prvním kroku uživatel zadá název analýzy a volitelně může připojit i textové poznámky. Tyto 

údaje je možné jako jediné měnit bez omezení kdykoliv i po dokončení konfigurace. 

V dalším kroku jsou poptávány základní údaje o analyzovaném serveru – jeho název, verze 

operačního systému, název a verze SQL Serveru. 

Třetí krok slouží k výběru úloh a jejich konfiguraci. K úloze SQL Nexus je třeba vybrat úroveň 

detailů v trace a zvolit, zda se mají sbírat data z DMVs pomocí PerfStats skriptů. Úloha PAL 

vyžaduje – vzhledem k požadavkům nástroje PAL – zadání několika dalších údajů o serveru. 

Konkrétně jde o počet procesorů, velikost RAM, zda je na serveru 64bitová edice OS a zda je 

aktivován tzv. 3GB Switch. Třetí a zatím poslední implementovaná úloha – TShoot Scripts – 

žádné konfigurační parametry nemá. 

V posledním kroku průvodce uživatel volí, zda chce ke sběru využít nástroj SQLdiag a zadává 

délku sběru dat
17

. Ta se může pohybovat v rozmezí od pěti minut do 24 hodin, výchozí je 60 

minut. V plánu je dynamické stanovování výchozí délky na základě výběru a konfigurace úloh. 

K tomu však budou potřeba určité poznatky z praktického provozu aplikace, aby mohly být 

zvoleny optimální hodnoty. 

Volba použití nástroje SQLdiag 

Použití nástroje SQLdiag má výhodu v tom, že se jedná o léty prověřený a přímo jako součást 

SQL Serveru distribuovaný nástroj ke sběru dat. V tom se výrazně liší od víceméně 

experimentálního sběru pomocí desktopového klienta aplikace SQLPerfAn. Použití SQLdiag by 

mělo minimalizovat riziko chyb či selhání sběru. Na druhou stranu má tento nástroj i své 

nevýhody. Omezené jsou možnosti konfigurace SQL Trace a jsou vyžadována administrátorská 

oprávnění. SQL skripty, které se mají provést na konci sběru, musí být spouštěny postupně za 

sebou, jinak hrozí, že nebudou korektně vykonány
18

. To však prakticky problémem není, 

protože se nepředpokládá, že by bylo potřeba na konci sběru spouštět několik časově náročných 

skriptů, u kterých by sériové provádění výrazně zdržovalo dokončení sběru. 

                                                      

17
 Výjimkou je tzv. snapshot režim, který je podrobněji popsán později v kapitole 3.11.2. 

18
 Zjištěno na základě testů chování SQLdiag. V konfiguračním souboru je možné zvolit okamžik spuštění 

SQL skriptu a zda se má čekat na jeho dokončení. V případě spuštění na konci sběru musí být čekáno na 
dokončení, jinak může dojít k násilnému přerušení běhu skriptu před jeho úplným vykonáním. Čekání 
však má za následek sériové spouštění skriptů.  
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3.10.2 Detail analýzy 

Po dokončení průvodce se zpřístupní detail analýzy rozdělený do tří záložek. První záložka, 

označena jako Základní, umožňuje kdykoliv změnit název a poznámky k analýze. Je z ní možné 

vygenerovat archiv s klientskou částí. Zobrazuje také historii stavů analýzy. 

Druhá záložka – Konfigurace – poskytuje souhrnný přehled konfigurace analýzy. Ve stavech 

Generování, Čekání na data a Hotovo je možné tlačítkem Změň znovu spustit průvodce 

konfigurací. Ve stavu Hotovo způsobí změna konfigurace odstranění výsledků. Po skončení 

průvodce – stejně jako při vytváření nové – přejde analýza do stavu Generování. 

Poslední záložkou, dostupnou pouze ve stavu Hotovo, je záložka Výsledky. Zde uživatel vybírá 

ze stromového menu výsledek, který chce zobrazit. Obsah menu závisí na výběru úloh a jejich 

konfiguraci. Řada výsledků je poměrně značně prostorově rozsáhlá, proto je vybraný výsledek 

kvůli maximálnímu využití prostoru obrazovky otevírán v novém okně. 

3.10.3 Generování klientské části 

Generování klientské části je možné pouze ve stavech Generování, Čekání na data a Hotovo. 

Generováním dojde ke změně systémového identifikátoru analýzy, takže konfigurační soubory 

z předchozího generování (pokud nějaké proběhlo) již není možné dále použít. Toto řešení je 

zvoleno ze dvou důvodů: 

1) Od posledního generování mohlo dojít ke změně konfigurace analýzy. Ta už tak 

například může obsahovat jiné úlohy a díky tomu i požadovat jiná data, než jaká jsou 

sbírána na základě předchozí konfigurace. 

2) Od posledního generování mohlo dojít k úpravám algoritmů aplikace. I pro analýzu, 

které se nezměnila konfigurace, tak může být struktura výsledných sad kolektorů jiná, 

než v posledně generované konfiguraci. Nebylo by tak možné správně přiřadit sesbíraná 

data úlohám. 

Pokud je úloha ve stavu Hotovo, dojde generováním rovněž k odstranění výsledků – jedná se 

v podstatě o jakýsi restart analýzy. 

K vytvoření ZIP archivu je použita volně dostupná komponenta DotNetZip. Umožňuje 

generování archivu přímo do streamu, v tomto případě konkrétně do response streamu webové 

stránky. Není tak nutné ZIP archiv ukládat na disk, aby si jej mohl uživatel následně stáhnout. 

3.11 Desktopový klient 

Desktopový klient obstarává sběr dat a jejich upload na analytický server. Uživatelské rozhraní 

je rozděleno do dvou záložek. Záložka Konfigurace a spuštění slouží k zadání několika 
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parametrů, které nelze zadat přes webovou aplikaci, a k samotnému spuštění sběru dat. Záložka 

Upload dat pak umožňuje ovládat upload dat a sledovat jeho průběh. 

3.11.1 Doplnění konfigurace 

Před spuštěním sběru dat uživatel vyplní některé údaje, které nelze konfigurovat pomocí 

webové aplikace. 

Pokud je zvolena úloha, která vyžaduje připojení k SQL Serveru, musí uživatel vyplnit 

autentizační údaje. Doporučovaná je integrovaná autentizace. V případě použití SQL 

autentizace a sběru pomocí nástroje SQLdiag musí uživatel zadat heslo přímo do tohoto nástroje 

krátce po jeho spuštění. Nástroji totiž nelze heslo předat parametrem. 

Je-li součástí analýzy úloha PAL a sběr neprobíhá pomocí nástroje SQLdiag, je nutné zadat také 

heslo uživatele, který s aplikací pracuje a pod kterým tak bude sběr dat proveden. Důvodem 

jsou požadavky na oprávnění kladené utilitou logman (viz kapitola 2.3.1), která je použita ke 

konfiguraci Data Collector Setu sbírajícího data z čítačů výkonu. Výjimkou je situace, kdy 

uživatel je administrátor, což aplikaci oznámí pomocí zaškrtávacího políčka. V takovém případě 

není zadání hesla nutné. 

Pokud heslo obsahuje mezery, je jeho předávání přes parametry utilitě sqlcmd a nástroji logman 

problematické. Uživatel je o této skutečnosti informován v uživatelském rozhraní desktopového 

klienta. 

Uživatel dále volí výstupní adresář. Obsah adresáře je před spuštěním sběru smazán, na což je 

uživatel upozorněn. 

Posledním parametrem je volba, zda se má po dokončení sběru dat automaticky spustit upload. 

3.11.2 Sběr dat 

Poznámka: V následujícím textu se často vyskytuje slovo proces a to ve třech různých 

významech. V případech, kdy to není z kontextu zcela zřejmé, je vždy uváděno slovní spojení 

analytický proces, sběrný proces nebo nástrojový proces. Analytickým procesem je myšlena 

posloupnost kroků vedoucí k získání výsledku analýzy tak, jak je popsána v kapitole3.3. 

Sběrným procesem se rozumí třída (respektive její instance), implementovaná v desktopovém 

klientovi, sloužící ke sběru dat. Nástrojový proces pak označuje instanci třídy 

System.Diagnostic.Process, ve kterém je spuštěn konkrétní nástroj. Dá se říci, že nástrojový 

proces je spouštěn v rámci sběrného procesu, jehož účelem je sběr dat, což je jeden z kroků 

analytického procesu. 

Sběr dat je důležitým bodem celého analytického procesu. Jak již bylo několikrát uvedeno, ke 

sběru může být použit nástroj SQLdiag, případně je možné jej provést tzv. přímo, kdy aplikace 

sběr z různých nástrojů sama konfiguruje a ovládá. 
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Sběr obvykle probíhá určitou dobu, nicméně aplikace podporuje i speciální, tzv. snapshot režim. 

Ten je použit tehdy, když jediným zdrojem dat jsou necyklické – tedy snapshot – SQL skripty. 

V současné verzi aplikace SQLPerfAn se snapshot režim použije v případě, že analýza obsahuje 

pouze úlohu TShoot Scripts. 

Řízení sběru dat implementuje třída DataCollection, jejíž jediná instance je vytvořena během 

startu aplikace. Vždy se nachází v některém ze stavů, které zachycuje Obrázek 9. 

 

Obrázek 9: Stavy sběru dat 

Při spuštění sběru je vytvořeno sběrné vlákno, jehož prvním úkolem je zavolání metody 

collectionStarter, označované také jako startér. Startér nejprve vymaže obsah výstupního 

adresáře a poté v něm vytvoří podadresáře pro jednotlivé sady kolektorů. Nakonec spustí 

jednotlivé sběrné procesy. 

Po dobu běhu startéru se sběr nachází ve stavu Spouštění sběru. Po jeho doběhnutí závisí další 

postup na režimu sběru. 

Při standardním režimu přechází sběr do stavu Sběr dat a je spuštěno další samostatné vlákno 

pro kontrolu limitů. Sběrné vlákno je následně zablokováno pomocí instance třídy 

System.Threading.ManualResetEvent maximálně na dobu odpovídající požadované délce sběru 

dat. Předčasné ukončení blokování nastane při požadavku uživatele na ukončení sběru nebo 

automaticky při překročení některého z limitů objemu dat. Po skončení blokování přechází sběr 

do stavu Ukončování sběru a jsou zastaveny jednotlivé sběrné procesy. Pokud není sběr 

prováděn nástrojem SQLdiag, následuje vykonání těch SQL skriptů, které mají jako okamžik 

spuštění nastaven konec sběru. Při použití nástroje SQLdiag se tento o spouštění skriptů postará 

sám. Posledním krokem sběrného vlákna je zavolání metody finalProcessing, která obstarává 

finální zpracování sesbíraných dat. Tím je sběr ukončen a přechází do stavu Sběr ukončen. 

V režimu snapshot je situace o něco jednodušší – ihned po doběhnutí startéru následuje přechod 

do stavu Ukončování sběru a je volána metoda finalProcessing. Ukončování sběrných procesů 

není nutné, protože startér čeká na jejich dokončení. Stejně tak není nutné spuštění vlákna pro 

kontrolu limitů, jelikož sběr je pouhým provedením startéru již dokončen, objem dat tak nemůže 

dále narůstat. Případné překročení limitu odhalí finální zpracování dat. 

Pojďme se nyní podívat na některé prvky sběru dat poněkud podrobněji. 
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Sběrné procesy 

Aplikace rozlišuje dva druhy sběrných procesů: 

1) sběrný proces nástroje SQLdiag, implementovaný třídou SqlDiagDCP (DCP je 

zkratkou pro Data Collection Process) 

2) sběrný proces přímého sběru, implementovaný třídou DirectDCP 

Obě třídy jsou potomky abstraktní třídy DataCollectionProcess. Při sběru nástrojem SQLdiag je 

vytvořena pro každou sadu datových kolektorů jediná instance třídy SqlDiagDCP. Naopak při 

přímém sběru jsou instance třídy DirectDCP vytvářeny pro každý datový kolektor každé sady. 

Vztahy mezi objekty zajišťujícími sběr dat zachycuje Obrázek 10. 

 

Obrázek 10: Vztahy objektů zajišťujících sběr dat 

Sběrný proces je spouštěn metodou Start a ukončován metodou Stop. Ta je však volána pouze 

pro sběr ve standardním režimu, ve snapshot režimu není potřebná. Konkrétní postup spouštění 

a ukončování sběrného procesu závisí na jeho typu, který může být následující: 

1) SqlDiag pro proces sběru pomocí SQLdiag 

2) SqlTrace pro proces přímého sběru pomocí SQL Trace 

3) Perfmon pro proces přímého sběru z čítačů výkonu 

4) TSql pro proces přímého sběru výsledků SQL skriptu 

U typu SqlDiag je nejprve vytvořen podpůrný adresář, v němž nástroj SQLdiag např. hledá SQL 

skripty, které má spustit. Poté je v samostatném nástrojovém procesu SQLdiag spuštěn pomocí 

příkazu sqldiag.exe s příslušnými parametry. Probíhá-li sběr v snapshot režimu, je čekáno na 

dokončení nástrojového procesu. V opačném případě se na dokončení nečeká a spouštěcí 

metoda končí. Ukončovací metoda pak přerušuje nástrojový proces prostřednictvím utility 

Stopper, jejíž popis je uveden později v této kapitole. 
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Je-li sběrný proces typu SqlTrace, je v nástrojovém procesu spuštěna utilita sqlcmd.exe. Jako 

jeden z parametrů jí je předána cesta k SQL skriptu konfigurujícímu SQL Trace. Nástrojový 

proces ihned po doběhnutí konfiguračního skriptu končí – SQL Trace je nakonfigurován a dále 

běží samostatně v SQL Serveru. Ukončení je pak provedeno přímo desktopovým klientem 

pomocí několika SQL příkazů vykonaných prostřednictvím instance třídy 

System.Data.SqlCommand. 

Pro typ Perfmon je v nástrojovém procesu spuštěna utilita logman za účelem konfigurace Data 

Collector Set (DCS, viz 2.3.1). Jako jeden z parametrů jí je předána cesta k souboru se 

seznamem čítačů výkonu, jejichž data se mají sbírat. Vzápětí je logman spuštěn ještě jednou, 

tentokrát pro vlastní spuštění právě vytvořené DCS. Obdobně jako u SQL Trace neběží 

nástrojový proces po celou dobu sběru, protože slouží jen ke konfiguraci DCS. Vlastní sběr je 

v režii operačního systému. Ukončení sběru je opět provedeno utilitou logman, která je nejprve 

spuštěna s parametry pro zastavení DCS a následně s parametry pro jeho odstranění. 

Posledním typem sběrného procesu je TSql. V tomto případě je v nástrojovém procesu spuštěna 

utilita sqlcmd, které je jako jeden z parametrů předána cesta k spouštěnému SQL skriptu. 

V případě, že skript je spouštěn na konci sběru dat nebo celý sběr běží v snapshot režimu, je 

čekáno na dokončení nástrojového procesu. V opačném případě se nečeká, spouštěcí metoda 

končí a nástrojový proces běží dál. Ukončovací metoda přerušuje – stejně jako u typu SqlDiag – 

běžící nástrojový proces pomocí utility Stopper. 

Kontrola limitů 

Objem dat z každého datového zdroje je limitován, aby nedošlo k zahlcení analytického serveru 

sesbíranými daty. Limity jsou stanoveny takto: 

- 1000 MB pro data z SQL Trace 

- 100 MB pro data z čítačů výkonu 

- 50 MB pro data z SQL skriptů, přičemž tento limit může být třídou implementující TSql 

kolektor pozměněn 

Sběr dat ve standardním režimu běží (nepočítáme-li možnost předčasného přerušení uživatelem 

či selhání sběru) buď po dobu stanovenou v konfiguraci analýzy, nebo do doby překročení 

libovolného limitu. Kontrola limitů probíhá periodicky každých 10 vteřin. Pro Perfmon kolektor 

je kontrolována velikost všech *.blg souborů, pro SqlTrace kolektor velikost všech *.trc 

souborů a pro TSql kolektor velikost příslušného *.out souboru. 

Je nutné počítat s tím, že data nemusí být do souborů zapisována okamžitě, ale nástroje je 

mohou ukládat do bufferu. Kontrola limitů tak pracuje s velikostmi souborů, které neodrážejí 

skutečný objem sesbíraných dat. S touto skutečností se ale lze poměrně snadno vyrovnat, což 

popisují následující odstavce. 

U sběru dat z čítačů výkonu a SQL Trace se využívá toho, že nástroje podporují specifikaci 

maximální velikosti jednoho souboru. Po jejím překročení dojde – v závislosti na možnostech 

nástroje a dalších konfiguračních parametrech – buď k ukončení sběru, nebo k vytvoření dalšího 
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souboru (budeme dále předpokládat tuto možnost). Tato akce je provedena v podstatě ihned a 

vždy s ní souvisí zápis bufferu do souboru
19

. Vhodným stanovením maxima tak lze zajistit 

poměrně rychle reagující detekci překročení limitu objemu dat. Konkrétně je pro SQL Trace i 

čítače výkonu použito jako maximum velikosti souboru 100 MB. Prakticky pak překročení 

(rovněž) 100 MB limitu dat z čítačů výkonu vypadá tak, že existuje jeden *.blg soubor o 

velikosti přesně 100 MB a další *.blg soubor, do nějž nyní směřuje výstup nástroje. U dat z 

SQL Trace existuje v momentě překročení limitu 10 *.trc souborů, každý o velikosti přesně 

100 MB, a další *.trc soubor, do nějž nyní směřuje výstup SQL Trace. V obou případech 

kontrolní vlákno hned při dalším spuštění kontroly detekuje, že celková velikost výstupních 

souborů překročila limit a ukončí celý sběr. 

Při sběru dat pomocí SQL skriptů se periodická kontrola limitů týká pouze cyklických skriptů. 

Snapshot skripty jsou totiž provedeny právě jednou, čímž vygenerují nějaká data a skončí. 

Naopak cyklické skripty data sbírají průběžně, takže s přibývající dobou sběru dochází 

k nárůstu jejich objemu. S bufferováním, které průběžnou kontrolu limitů znesnadňuje, se 

v těchto skriptech lze vypořádat velmi jednoduše použitím příkazu RAISERROR
20

, nejlépe jako 

posledního v cyklu. Tím dojde k okamžitému vyprázdnění bufferu, což v tomto případě 

znamená okamžitý zápis dat do výstupního souboru. Překročení limitu pak prakticky vypadá 

tak, že výstupní soubor má velikost větší nebo rovnu limitu. Kontrolní vlákno toto detekuje při 

dalším spuštění kontroly a ukončí celý sběr. 

Automatické ukončení sběru při selhání desktopového klienta 

V případě selhání či násilného ukončení desktopového klienta v průběhu sběru dat nemůže 

pochopitelně desktopový klient standardním způsobem ukončit sběr. Ten by tak mohl probíhat 

déle, než byla požadovaná maximální doba běhu, v krajním případě až do zahlcení serveru 

sesbíranými daty. Aby se toto riziko minimalizovalo, je sběr konfigurován s určitou 

„záchrannou brzdou“, díky které je automaticky ukončen v čase maximální doba běhu + 

rezerva. Účelem rezervy je poskytnout desktopovému klientovi dostatek prostoru k řádnému 

ukončení sběru po dosažení maximální doby jeho běhu. Nyní je rezerva nastavena na dvě 

minuty. 

Zahlcení serveru však ani takto nelze zcela eliminovat, protože na disku nemusí být dostatek 

místa k ukládání dat až do doby, než se sběr automaticky ukončí. K tomu by při řádném 

průběhu sběru nedošlo, protože by byl dříve přerušen na základě překročení některého 

z limitů
21

. 

                                                      

19
 Nedochází tedy k tomu (nepočítáme-li hypotetické situace, ve kterých je vygenerován enormní objem 

dat během velmi krátké doby), že by např. při limitu 1 MB bylo bufferováno 10 MB dat a při zápisu 
bufferu na disk by pak došlo k vytvoření 10 výstupních souborů najednou. 
20

 Inspirováno [34]. 
21

 Nepočítáme-li extrémní situace, kdy uživatel nemá na disku minimální doporučený volný prostor. Ten 
je nyní stanoven jako dvojnásobek součtu limitů všech ve sběru použitých datových kolektorů. 
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Automatického ukončení nástroje SQLdiag je dosaženo použitím parametru /B, kterým lze 

předat jak absolutní, tak relativní (vzhledem k okamžiku spuštění) čas ukončení. 

Při přímém sběru dat z čítačů výkonu je využíváno toho, že utilita logman poskytuje pro zadání 

relativního času ukončení parametr /rf. Alternativně lze využit absolutní čas ukončení 

předávaný parametrem /e. 

Přímý sběr dat z SQL Trace využívá ke konfiguraci trace SQL skript, který mimo jiné volá 

proceduru sp_trace_create. Ta jako jeden z nepovinných parametrů přijímá okamžik ukončení 

zachytávání. Skript je spouštěn utilitou sqlcmd, které lze v parametru /v předat seznam 

proměnných a jejich hodnot. Na ty se lze ve skriptu odkazovat, čehož je využito k výpočtu 

okamžiku ukončení. 

U přímého sběru pomocí cyklických SQL skriptů je nutná modifikace skriptů tak, aby řídící 

cyklus skončil po dosažení určitého okamžiku. K jeho výpočtu je opět využito předávání 

proměnných utilitou sqlcmd, která skripty spouští. 

Utilita Stopper 

Během implementace řízení sběru dat se vyskytl problém s ukončováním nástrojových procesů. 

Týká se nástroje SQLdiag a také utility sqlcmd v případě, že vykonává cyklický SQL skript. 

V obou případech je možné přerušit jejich běh stiskem klávesové kombinace CTRL+C, což pro 

nástroj SQLdiag dokonce představuje jeden ze standardních způsobů ukončení sběru (dalšími je 

pevně daný čas či snapshot mód), o čemž je ostatně uživatel informován v konzoli nástroje. 

Problém však je, jak simulovat stisk této klávesové kombinace programově. Ta má specifický 

význam a je zpracovávaná odlišně od běžného standardního vstupu. Myšlenka předat 

standardnímu vstupu kódy simulující stisk těchto kláves tak není použitelná. Třída 

System.Diagnostic.Process také neposkytuje žádný příkaz k simulaci této klávesové kombinace, 

je pouze možné proces násilně ukončit metodou Kill. To je ale nežádoucí, protože nástroj 

SQLdiag v takovém případě sběr dat korektně neukončí a v systému tak může sběr nadále 

probíhat (např. není ukončen SQL Trace). Ani pokusy s voláním různých Windows API funkcí 

se nesetkaly s valným úspěchem. Jako funkční řešení se ukázalo až použití jednoduchého 

konzolového prográmku vycházejícího z [32] a pojmenovaného jako Stopper. Ten se na základě 

ID procesu voláním API funkce AttachConsole nejprve připojí na jeho konzoli a následně 

zavolá další API funkci GenerateConsoleCtrlEvent s parametrem generujícím CTRL+C. Tím 

dojde k ukončení jak požadovaného procesu, tak utility Stopper
22

. 

                                                      

22
 Právě skutečnost, že kromě ukončení nástrojového procesu dojde také k ukončení volajícího procesu, 

je důvodem existence utility Stopper. Pokud by desktopový klient stejnou metodu ukončování procesu 
používal sám, došlo by při ukončení nástrojového procesu i k ukončení desktopového klienta, což je 
samozřejmě nežádoucí. 
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Finální zpracování 

Po ukončení všech sběrných procesů je provedeno finální zpracování výstupních dat. 

Pro datové kolektory typu PerfmonDataCollector a SqlTraceDataCollector jsou odstraněny 

všechny soubory, které se již nevejdou do limitu, a to od nejnovějších po nejstarší. Soubory jsou 

také přejmenovány, aby měly jednotný název jak pro přímý sběr, tak pro sběr pomocí SQLdiag, 

což usnadňuje další zpracování na analytickém serveru. 

Datovým kolektorům typu TSqlDataCollector přísluší každému jeden výstupní soubor. Při 

překročení limitu dojde – v závislosti na konfiguraci konkrétního kolektoru – buď k „oříznutí“ 

nadlimitní části, nebo je celý výstupní soubor odstraněn. První možnost se využívá při sběru dat 

z DMVs pomocí PerfStats skriptů pro nástroj SQL Nexus a je obecně užitečná hlavně pro 

cyklické skripty – analytický nástroj však musí počítat s tím, že data mohou končit „v půlce 

věty“. Druhá možnost pak má smysl převážně pro snapshot skripty. 

Posledním krokem finálního zpracování je odstranění všech souborů, které nejsou výstupními 

daty. Typickým příkladem jsou různé pomocné a informační soubory, které do výstupního 

adresáře ukládá nástroj SQLdiag. 

3.11.3 Upload na analytický server 

Po dokončení sběru dat je nutné data nahrát na analytický server. O to se stará instance třídy 

DataUpload, označovaná také jako uploader, která je vytvořena před zahájením uploadu. 

Upload může být spuštěn automaticky ihned po skončení sběru nebo kdykoliv později manuálně 

uživatelem. Automatické spuštění hledá data přirozeně ve výstupním adresáři sběru. Pro ruční 

spuštění je pak výstupní adresář výchozí volbou, ale uživatel může zvolit i jiný. To je užitečné 

v případě, že uživatel sbíral data vícekrát – může tak vybrat některý z výstupů dle svého 

uvážení. 

K samotnému uploadu je využita webová služba, ke které se ještě vrátíme v kapitole 3.12. 

Klasický upload pomocí HTML formuláře ve webové aplikaci není vhodný hned z několika 

důvodů. Jde zejména o značný objem archivu, který může dosahovat i stovek MB a kde 

klasický upload může být problematický. Dalším důvodem je nemožnost snadno navázat na 

pozastavený či – například výpadkem spojení – přerušený upload. V neposlední řadě pak jde i o 

uživatelský komfort, kde využitím webové služby může upload po vytvoření archivu ihned 

začít, kdežto u HTML formuláře by byla vyžadována další interakce uživatele. Řešení pomocí 

webové služby těmito neduhy netrpí, je poměrně jednoduché a dosti flexibilní pro případné 

další úpravy. 

Protože sesbíraná data mohou obsahovat citlivé informace, je přenos šifrován protokolem SSL 

(HTTPS). Práce se šifrovaným spojením je velice jednoduchá, oproti nešifrovanému spojení je 

nutné na straně klienta navíc pouze zajistit vrácení hodnoty true z metody přiřazené delegátovi 

System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback. 
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Průběh uploadu 

Během uploadu prochází uploader různými stavy, jak zachycuje Obrázek 11. O aktuálním stavu 

je uživatel informován. 

 

Obrázek 11: Stavy uploaderu 

Data mohou být tvořena mnoha soubory, což pro upload není příliš praktické. Prvním krokem je 

tedy jejich zabalení do ZIP archivu pomocí komponenty DotNetZip. Zabalením do archivu se 

navíc může až několikanásobně zmenšit objem dat, čímž se výrazně urychlí jejich samotné 

nahrávání na server. Během vytváření archivu se uploader nachází ve stavu Vytváření ZIP 

archivu. Průběh archivace je graficky znázorněn a uživatel ji může kdykoliv přerušit, čemuž 

následuje přechod přes stav Přerušování archivace do stavu Archivace přerušena. Dojde-li 

během archivace k chybě, přejde uploader do stavu Selhání archivace. Nejsou-li ve výstupním 

adresáři žádná data, následuje přechod do stavu Nejsou data. 

V případě, že se v adresáři s daty již nachází soubor SQLPerfAn_CollectedData.zip, je 

archivace přeskočena a rovnou se přikročí k uploadu. Typicky tato situace nastane při přerušení 

a opětovném spuštění uploadu. 

Během spouštění uploadu se uploader nachází ve stavu Spouštění uploadu. Po navázání spojení 

se službou je vznesen požadavek na zahájení uploadu startovací metodou StartUpload. Pokud 

jsou splněny všechny podmínky, vrátí startovací metoda pozici, od které se mají začít nahrávat 

data a uploader přechází do stavu Upload. Pro nový upload je pozice 0, pro navázání na 

přerušený upload odpovídá pozice objemu dříve přenesených dat. V případě, že je v serverové 

části vyčerpán limit souběžně probíhajících uploadů, je požadavek zařazen do fronty. Uploader 
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přechází do stavu Čekání ve frontě, ve kterém se pak pokouší o spuštění uploadu každých deset 

vteřin. 

Nahrávání probíhá v blocích o velikosti 512 kB. O průběhu je uživatel graficky informován a 

upload může kdykoliv pozastavit – uploader pak přechází přes stav Pozastavování uploadu do 

stavu Upload pozastaven – nebo úplně zrušit, čemuž následuje přechod přes stav Rušení 

uploadu do stavu Upload zrušen. Rozdíl mezi pozastavením a zrušením spočívá v tom, že na 

zrušený upload nelze navázat, při příštím spuštění začne od nuly, jako by byl spuštěn poprvé. 

Po nahrání všech dat přechází uploader do stavu Hotovo a upload tímto končí. 

Nelze-li některému požadavku uploaderu vyhovět z důvodu chybných parametrů (např. chybný 

systémový identifikátor analýzy) či nesplnění podmínek (např. chybný stav analýzy), přechází 

uploader do stavu Chyba. Dojde-li během nahrávání k závažné chybě, přechází uploader do 

stavu Selhání uploadu.
23

 

Aplikace obsahuje také jednoduchou ochranu proti paralelnímu spuštění uploadu pro stejnou 

analýzu. Týká se analýz ve stavu Upload a její princip spočívá v tom, že požadavek na zahájení 

uploadu není akceptován, pokud neuběhla alespoň jedna minuta od okamžiku posledního přijetí 

části dat pro stejnou analýzu. Naopak pokud již uběhla více jak jedna minuta, považuje aplikace 

požadavek na spuštění uploadu za snahu o navázání na vnějšími vlivy (např. výpadek spojení) 

přerušený upload. 

3.12 Webová služba 

Na serveru je implementována jednoduchá webová služba pro upload dat, jejíž metody využívá 

desktopový klient. Většinu práce obstarává byznys vrstva, konkrétně metody třídy 

AnalysisBLM. Webová služba se v podstatě stará jen o odchytávání výjimek a překlad 

návratových hodnot byznys vrstvy do podoby srozumitelné desktopovému klientovi. 

Přijatá data jsou ukládána do upload adresáře, přesněji řečeno do podadresáře pojmenovaného 

podle systémového identifikátoru analýzy. V databázi přísluší uploadu záznam 

v tbl_datafilesZip uchovávající informace o celkové velikosti dat, přijaté velikosti dat a 

okamžiku posledního přijetí bloku dat či okamžiku pozastavení uploadu. 

3.12.1 Metody webové služby 

Metoda StartUpload obsluhuje požadavek na spuštění uploadu. Jako parametry přijímá 

systémový identifikátor analýzy a údaj o velikosti archivu s daty. 

                                                      

23
 Stavy Chyba a Selhání uploadu se z důvodu přehlednosti nenacházejí v diagramu stavů (Obrázek 11). 
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Pomocí metody Upload probíhá samotné nahrávání dat. Metoda přijímá systémový identifikátor 

analýzy a pole bajtů obsahující data. 

Metodou PauseUpload je možné vznést požadavek na pozastavení uploadu, metodou 

CancelUpload pak na jeho úplné zrušení. Obě metody mají jediný parametr – systémový 

identifikátor analýzy. 

Všechny metody vracejí instanci třídy DataUploadWebServiceReturn, poskytující informace o 

výsledku operace a při požadavku na spouštění uploadu také informaci o pozici, na níž má 

desktopový klient začít čtení dat. 

Výsledek operace, uložený v návratovém objektu, je jeden z následujících: 

- Upload označuje úspěšné spuštění nového uploadu nebo navázání na přerušený či 

pozastavený upload. Spolu s touto informací je vrácena i pozice, na níž má klient začít 

čtení archivu. 

- Queued informuje klienta o tom, že bylo dosaženo limitu současně běžících uploadů a 

že požadavek na upload byl zařazen do fronty. 

- Uploaded potvrzuje korektní uložení bloku dat. 

- Paused signalizuje korektní pozastavení uploadu. 

- Cancelled je vráceno při úspěšném vyřízení požadavku na zrušení uploadu. 

- InvalidAnalysis je chybová hodnota informující o tom, že zaslaný systémový 

identifikátor analýzy nebyl v databázi nalezen. 

- InvalidStatus označuje, že analýza není ve stavu, ve kterém může dojít k provedení 

požadované operace. Například není možné pozastavit upload v jiném stavu analýzy 

než Uploading. 

- InvalidFileSize znamená, že velikost archivu předána metodě StartUpload při 

navazování na pozastavený či přerušený upload nesouhlasí s velikostí, která jí byla 

předána při předchozím volání. Je to určitá forma ochrany před náhodnou záměnou 

archivu s daty uživatelem v době, kdy je upload pozastavený. 

3.13 Windows služba 

Na analytickém serveru je spuštěna Windows služba SQLPerfAn WinService, mající v současné 

době dva úkolu: 

1) řídit zpracování uploadovaných dat 

2) průběžně odstraňovat neaktivované uživatelské účty 

K oběma úkolům využívá metod byznys vrstvy, takže sama o sobě je velice jednoduchá. Tvoří 

ji pouze tři vlákna, z nichž první v desetivteřinových intervalech volá metodu třídy 

AnalysisBLM pro zpracování fronty rozbalování dat – ProcessUnpackQueue(). Druhé vlákno v 

desetivteřinových intervalech volá jinou metodu téže třídy, ProcessAnalysisQueue(), která 
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slouží ke zpracování fronty analýzy dat. Třetí vlákno pak v hodinových intervalech volá metodu 

DeleteNonActivatedAccounts() třídy UserBLM, která odstraní z databáze neaktivované účty. 

3.13.1 Rozbalení dat 

Po dokončení uploadu přechází analýza do stavu Rozbalení dat ve frontě, ve kterém setrvává do 

doby, než začne rozbalování archivu s daty do pracovního adresáře prostřednictvím Windows 

služby. Ta vyvolává zpracování fronty v pravidelných desetivteřinových intervalech. 

Rozbalování dat každé analýzy probíhá v samostatném vlákně a analýza se během něj nachází 

ve stavu Rozbalování dat. Po skončení operace dojde k odstranění archivu, který již není 

potřebný, a k přechodu analýzy do stavu Analýza ve frontě. Data jsou připravena k analýze. 

3.13.2 Analýza dat 

Poznámka: V následujícím textu (vyjma pojmenování stavů) je slovem analýza myšlen objekt 

analýza. Analýza ve smyslu samotného zpracování sesbíraných dat je označována jako 

zpracování dat. 

Zpracování fronty analýz čekajících na zpracování dat je opět vyvoláváno Windows službou v 

desetivteřinových intervalech. 

Zpracování dat každé analýzy probíhá v samostatném vlákně a analýza se během něj nachází ve 

stavu Analýza. Úlohy analýzy jsou zpracovávány postupně za sebou. Nejprve jsou úlohou 

požadovaná data přesunuta z výstupních adresářů jednotlivých kolektorových sad do operačního 

adresáře
24

. Další zpracování pak závisí na konkrétní úloze. 

Zpracování dat úlohou PAL 

V úloze PAL je na základě parametrů analýzy a úlohy samotné vytvořen dávkový soubor 

obsahující příkazy pro zpracování dat nástrojem PAL. Soubor je následně vykonán utilitou cmd 

(„příkazový řádek“) spuštěnou v samostatném procesu. Řídící algoritmus pak čeká na ukončení 

procesu (a tedy i zpracování dat), což může v závislosti na objemu dat trvat i několik minut. 

Výstupem nástroje PAL je HTML sestava, která je přesunuta do uživatelova adresáře, odkud si 

ji pak může zobrazit ve webové aplikaci. 

                                                      

24
 Tento krok není v současné verzi aplikace nezbytný, protože – jak bylo uvedeno v kapitole 3.6.1 – 

každá analýza má jedinou sadu kolektorů. Všechna sesbíraná data se tak vždy nacházejí v jednom 
adresáři a je tak v podstatě možné pracovat přímo nad ním, bez přesouvání dat do operačního adresáře. 
Nicméně chování algoritmu již nyní počítá s tím, že kolektorových sad v analýze by mohlo být více. 
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Zpracování dat úlohou SQL Nexus 

Pro úlohu SQL Nexus je nástroj SQL Nexus spuštěn v procesu přímo, bez nutnosti vytvářet 

dávkový soubor. Poté se opět čeká na ukončení procesu. 

Zpracovaná data nástroj ukládá do analytické databáze, přičemž každé zpracování musí mít 

svou vlastní databázi. Dalším nezbytným krokem tak je konfigurace oprávnění k právě 

vytvořené analytické databázi. Data v ní musí být přístupná Report Serveru, v němž jsou 

uloženy sestavy nástroje SQL Nexus zobrazované webovou aplikací uživateli. Výhledově je 

počítáno s úpravou aplikace SQLPerfAn tak, aby došlo po skončení zpracování k přesunu dat 

z analytické databáze nástroje SQL Nexus do aplikační databáze. 

Během zpracování dat je nutné počítat s tím, že bohužel nemůže být spuštěno více instancí 

nástroje najednou. Z toho vyplývá, že nelze v jednu chvíli zpracovávat data více jak jedné úlohy 

SQL Nexus. Aplikace se snaží zmírnit možné negativní dopady tohoto faktu na dobu zpracování 

celé analýzy alespoň tím, že pokud není volná kapacita (nástroj již je spuštěn pro úlohu jiné 

analýzy), začne zpracovávat některou z dalších úloh analýzy. Pokud však analýza žádné další 

úlohy nemá, nebo byli-li už všechny zpracované, pak samozřejmě nezbývá nic jiného, než čekat 

na uvolnění kapacity nástroje. Tomuto problému bude při dalším vývoji ještě věnována 

pozornost. SQL Nexus je distribuován pod licencí Microsoft Public Licence, nabízí se tak 

například prozkoumání možností úpravy zdrojového kódu, aby nebyl problém s během více 

instancí současně. 

Zpracování dat úlohou TShoot Scripts 

Zpracování dat v úloze TShoot Scripts obstarává přímo aplikace SQLPerfAn, nejsou využívány 

žádné externí nástroje. Potřebná data jsou uložena v XML souboru a jejich zpracování spočívá 

v podstatě jen v jejich uložení do aplikační databáze. K tomu je využívána SQL procedura 

sch_tshoot.spc_perform přijímající dva parametry – systémový identifikátor analýzy a název 

souboru s daty. V proceduře je obsah souboru pomocí příkazů pro práci s XML načten a 

následně uložen do příslušných tabulek. 

Závěrečné operace 

Po zpracování úlohy jsou data z operačního adresáře přesunuta zpět do adresáře příslušné sady 

kolektorů a jsou tak dostupná dalším úlohám. Sama úloha je označena za zpracovanou. 

Jakmile jsou zpracovány všechny úlohy, dojde k odstranění sesbíraných dat ze serveru, protože 

již nejsou potřebná. Analýza přechází do stavu Hotovo, uživateli jsou ve webové aplikaci 

zpřístupněny výsledky a analytický proces tímto pro aplikaci SQLPerfAn končí. 

Chyby během zpracování dat 

Dojde-li během zpracování dat k závažné chybě, například havárii analytického nástroje, 

přechází analýza do stavu Chyba a je zaslán e-mail správci aplikace. Zpracování analýzy je tím 

zastaveno minimálně do doby, než správce aplikace rozhodne o tom, co s analýzou bude dále. 
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K detekci problémů a případných škod na sesbíraných datech mu může pomoci log Windows 

služby a výstupy analytických nástrojů, které jsou během jejich běhu zachytávány do souboru 

(využívá se možnosti přesměrování standardního a chybového výstupu procesu). 

Může se také stát, že dojde k chybě přímo v analytickém nástroji, například při neslnění nějaké 

podmínky na obsah dat. Aplikace SQLPerfAn se je pokouší detekovat na základě návratové 

hodnoty procesu. Je-li jiná než nula, je to pokládáno za chybu. Úloha je označena jako 

nezpracovaná z důvodu chyby při zpracování, nicméně analýza probíhá – na rozdíl od havárie 

popsané v předchozím odstavci – dál. 

3.13.3 Možnosti dalšího využití 

Kromě popsaných úkolů je počítáno s rozšířením služby o odstraňování výsledků těch analýz, 

které již uživatel smazal nebo jim změnil konfiguraci. Tyto výsledky nyní na serveru zůstávají, 

byť se již nikde a nikomu nezobrazují, a zbytečně tak zabírají místo. 

Služba by v budoucnu mohla obstarávat i odstraňování dat z dlouhodobě přerušených uploadů, 

např. po týdnu od posledního přijetí části dat. 

3.14 Report Server 

Sestavy poskytované nástrojem SQL Nexus (viz 2.4.2) jsou ve formátu Microsoft Report 

Definition Language. K jejich zobrazení v desktopových či webových aplikacích slouží 

v .NET Framework komponenta ReportViewer, která může pracovat ve dvou režimech – 

lokálním a vzdáleném, označovaném též jako serverový mód. 

3.14.1 Lokální a serverový mód 

V lokálním módu komponenta načítá definici sestavy ze souboru, který tak musí být 

distribuován společně s aplikací. Je na aplikaci, aby zajistila naplnění všech datových sad, které 

sestava používá. Hodnoty parametrů (jsou-li nějaké parametry definovány) sestavě rovněž 

předává aplikace. Má-li mít uživatel možnost parametry upravovat, musí k tomu být vytvořeno 

uživatelské rozhraní. Zpracování sestavy probíhá přímo v aplikaci, která je zobrazuje, což 

v případě sestav využívajících data z databáze klade zvýšené nároky na přenos dat mezi 

databázovým serverem a aplikací. Výhodou lokálního zpracování je fakt, že není vyžadována 

konfigurace SQL Reporting Services, neboli Report Serveru. 

V serverovém módu komponenta načítá sestavy z Report Serveru. Sestava musí být na serveru 

publikována a je v podstatě dostupná všude, odkud se lze k serveru připojit. V serverovém 

módu odpadá plnění dat do sestavy přímo aplikací – toto obstará Report Server. Rovněž je 

k dispozici uživatelské rozhraní pro konfiguraci parametrů – není tak nutné vytvářet vlastní. 
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V případě aktualizace sestavy je nová verze dostupná okamžitě všem, na rozdíl od klientského 

módu, kde je definice sestavy dodávána společně s aplikací. 

Aplikace SQLPerfAn využívá možností serverového módu. V serverové části aplikace tak musí 

být správně nakonfigurován Report Server. 

3.14.2 Úpravy sestav 

Sestavy nástroje SQL Nexus bylo nezbytné před publikováním do Report Serveru mírně 

upravit. 

V každé sestavě byl nahrazen původní datový zdroj novým, aby bylo možné napojení sestavy na 

analytickou databázi nástroje SQL Nexus. Datový zdroj se připojuje k analytické databázi na 

základě integrované autentizace, tedy pod účtem, pod kterým je Report Server spuštěn. Je 

přitom nutné se vypořádat s tím, že pro každou zpracovanou úlohu SQL Nexus existuje jedna 

analytická databáze. Connection string zdroje dat tak musí být dynamický, sestavovaný na 

základě parametrů sestavy. Všechny sestavy proto obsahují nový skrytý
25

 parametr connStr, 

prostřednictvím kterého webová aplikace předává sestavě connection string v závislosti na 

analýze, jejíž výsledky se mají zobrazit. 

Ve všech sestavách byly dále skryty odkazy či tlačítka vyvolávající nějakou akci přímo 

v aplikacích SQL Nexus nebo Reporter, ze kterého řadu sestav SQL Nexus přebírá. Tyto akce 

pochopitelně nemohou být ve webové aplikaci SQLPerfAn správně zpracovány. 

V sestavě Query Hash byly navíc skryty odkazy pro změnu řazení tabulky dotazů, protože 

v praxi při jejich použití často docházelo k výjimkám, a to i při práci se sestavou přímo 

v nástroji SQL Nexus. 

3.15 Požadavky na provoz 

3.15.1 Serverová část 

Serverová část aplikace SQLPerfAn klade poměrně značné množství požadavků na systémové 

prostředí. 

Vhodným operačním systémem je Windows Server 2008 R2, pro nějž byla aplikace vyvíjena a 

testována. Funkčnost ve starších verzích nebyla vyzkoušena. 

                                                      

25
 Skryté parametry nelze editovat přes uživatelské rozhraní pro editaci parametrů, které je dostupné 

v serverovém módu komponenty ReportViewer. 
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Pro běh aplikační databáze a analytických databází je vhodný SQL Server 2008 R2, nejlépe 

v edici Standard nebo vyšší. V krajním případě by mohla být dostačující i edice Express with 

Advanced Tools. U té by ale mohl být problém s výkonem vzhledem k možnosti alokovat 

maximálně 1 GB RAM a využít pouze jedno CPU. Naopak limit této edice v podobě maximálně 

10 GB dat v jedné databázi problém nepředstavuje, protože aplikační databáze by příliš velký 

objem dat obsahovat neměla a analytické databáze nástroje SQL Nexus jsou vytvářeny pro 

každou úlohu SQL Nexus zvlášť
26

. 

Na serveru musí být také zprovozněn a správně nakonfigurován Report Server (SQL Server 

Reporting Services), který je součástí všech edicí SQL Serveru od výše zmiňované Express with 

Advanced Tools. 

K analýze jsou využívány nástroje SQL Nexus (verze 3.0.0.0) a PAL (verze 2.1), které musí být 

na serveru nainstalovány. Z použití těchto nástrojů plynou další požadavky na softwarové 

vybavení. Na serveru tak musí být následující software: 

- Power Shell verze 2 nebo vyšší 

- RML Utilities verze 9.01.0109 

- .NET Framework 3.5 SP1 

- Microsoft Chart Controls for .NET Framework 3.5 

Aplikace dále vyžaduje: 

- .NET Framework ve verzi 4, nad kterým je naprogramována celá serverová část 

- Balík Microsoft Report Viewer 2010 Redistributable Package, potřebný pro 

zobrazování sestav ve webové aplikaci 

Požadavky na hardware 

Během vývoje aplikace SQLPerfAn nebyly zjištěny žádné speciální požadavky na CPU a paměť 

a ani analytické nástroje žádné neuvádějí. Za základ by tak mohly být považovány nároky 

operačního systému [33] a SQL Serveru [34]. Rychlost CPU by tedy měla být alespoň 2 GHz a 

velikost RAM alespoň 2 GB. 

Velké nároky však aplikace klade na diskový prostor. Zde by se dalo jednoduše říci, že čím více 

prostoru, tím lépe. V současné verzi je maximální objem sesbíraných dat z jedné analýzy 

přibližně 1 300 MB. Při limitu tří analýz na uživatele se dostáváme zhruba na 4 GB pro každého 

uživatele. V praxi nicméně bude s největší pravděpodobností potřeba výrazně méně místa, 

protože se dá předpokládat, že ne všichni uživatelé budou limity zcela naplňovat. Rovněž objem 

výsledků analýz se zdá být až o desítky procent menší, než byl objem zdrojových dat
27

, která 

jsou navíc po provedení analýz odstraněna. Pro pilotní provoz, který bude neveřejný, by tak měl 

                                                      

26
 Nicméně – jak již bylo zmíněno v kapitole 3.13.2 – je předpokládána úprava aplikace tak, aby se 

výsledky všech úloh SQL Nexus ukládaly do jedné databáze.  
27

 Na konkrétnější čísla je však potřeba dlouhodobější a intenzivnější provoz aplikace. 
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být dostačující prostor okolo 100 GB. Na základě výsledků pilotního provozu by pak mělo být 

možné blíže specifikovat nároky na případný ostrý veřejný provoz aplikace. 

Server musí rovněž disponovat dostatečně kvalitním připojením k Internetu. 

3.15.2 Klientská část 

Klientská část, na rozdíl od serverové, nemá v podstatě žádné zvláštní požadavky. Pro její 

provoz není nutná instalace či konfigurace žádných nástrojů. Nejvýznamnějšími nároky tak jsou 

oprávnění vyplývající z konfigurace analýzy, prostor pro uložení sesbíraných dat a jejich 

zabalení do ZIP archivu a dostatečně kvalitní internetové připojení kvůli uploadu dat. 
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4 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo vytvoření aplikace usnadňující uživateli provedení analýzy 

výkonu Microsoft SQL Serveru. Tento cíl se podařilo naplnit a výsledkem je aplikace 

SQLPerfAn, která umožňuje uživateli v několika jednoduchých krocích nakonfigurovat a 

provést analýzu výkonu. 

Ke sběru dat a jejich zpracování aplikace využívá převážně již existující nástroje. Uživateli jsou 

k dispozici užitečné výsledky nástrojů SQL Nexus a PAL, stejně jako výpisy skriptů 

zabývajících se rozličnými výkonnostními aspekty serveru. Přitom je uživatel odstíněn od 

nutnosti konfigurace nástrojů, v případě těch analytických také od mnohdy nezbytné instalace. 

To umožňuje snadno provést analýzu výkonu i uživateli, který nemá v této problematice 

dostatek zkušeností. 

Analýza výkonu je však v podstatě jen prvním krokem při hledání příčin výkonnostních 

problémů. Získané výsledky je nutné správně interpretovat, což nemusí být vždy snadné. 

S tímto aplikace SQLPerfAn uživateli nyní nepomůže. Jedná se ale o zajímavou oblast, na 

kterou by se mohl zaměřit další vývoj. Prvním krokem by mohlo být doplnění webové aplikace 

o různé rady a návody popisující, jak s výsledky naložit, co znamenají různé hodnoty, jak je 

správně interpretovat a podobně. Užitečné by mohly být i rozcestníky na weby zabývající se 

problematikou analýzy výkonu či informace o vhodné literatuře. Aplikace by tak mohla být 

nejen nástrojem, který usnadní provedení analýzy, ale mohla by se stát také prostředkem 

k rozšíření znalostí uživatele v této oblasti. 

Vývoj je možné směřovat i na tvorbu vlastních analytických algoritmů. Využívat by mohly 

například data z analytické databáze SQL Nexus, ale samozřejmě nic nebrání ani využití 

surových dat. Užitečná by mohla být například také automatizace postupů popsaných 

v metodologii Waits and Queues [35]. 

Nedávno byl uveden nový SQL Server 2012. Jistě nebude na škodu ověření a zajištění 

funkčnosti aplikace v této verzi. Vhodný bude i průzkum nových možností (jsou-li nějaké – 

nejsem nyní s novou verzí dostatečně obeznámen) a zvážení jejich případného využití. 

Aplikace je nyní ve stavu, který umožňuje spuštění pilotního provozu. Jeho účelem bude 

především ověření chování aplikace při větším zatížení, ale také získání podkladů pro případné 

úpravy v implementaci (například optimalizace limitů současně spuštěných procesů). Pozornost 

bude věnována i doplnění některých funkcionalit, jako je například odstraňování nepotřebných 

výsledků smazaných analýz pomocí Windows služby. Úprav se dočká i uživatelské rozhraní, u 

kterého je mimo jiné počítáno s překladem do anglického jazyka. 

Před případným uvedením aplikace do veřejného provozu bude potřeba věnovat pozornost 

problematice licencí. Aplikace totiž nepřímo prostřednictvím nástroje SQL Nexus využívá balík 

RML Utilities, který je dle licenčního ujednání určen pro interní použití. Vhodné bude získat 

k tomuto právní stanovisko a nejlépe i vyjádření Microsoftu, který je autorem RML Utilities. 
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