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Indexy, Locking 
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Aplikace 



Aplikace – největší potenciál úspor 

• přemýšlejte nad scénáři, kontextem 

– celková architektura aplikace rozhoduje o datových 

tocích 

– přenášíme jen to, co aplikace skutečně potřebuje 

• cachování 

• SQL Server Profiler 

 



Schéma DB 

• optimalizace dotazů špatné schéma nezachrání 

• PK na všech tabulkách (ideálně umělé int) 

• „přirozená“ normální forma 

• denormalizace pouze pokud test prokáže, že 

normalizované schéma nestačí 

 



DEMO 

Rozumné schéma DB 



Schema Killers 

• chybějící či nevhodné primární klíče 

• chybějící reference (FK), vazba mimo PK 

• chybějící tabulky (např. číselníky), či hromadné číselníky 

• násobné sloupce - Adresa1, Adresa2 

• „customizační“ sloupce – TechParam3 varchar(100) 

• násobné hodnoty – Role: „Administrator,DataReader“ 

• chybné datové typy (typicky varchar) 

• špatné závislosti  



DEMO 

Schema Killers 



Query Logical Flow 

1. FROM & JOIN 

2. WHERE 

3. SELECT 

4. GROUP BY & agregace 

5. HAVING 

6. ORDER BY 

 



Query Performance 

• Set-based logika 

• Execution plan 

• Query Cost 

• Statistiky 

• Execution plan caching 



Query Performance Killers 

• row-based subqueries/functions 

• crazy JOINs (přes LIKE, atp.) 

• zbytečný DISTINCT 

• CURSORy, nevhodné triggery 

• univerzální dotazy – mnoho podmínek 

• prezentační logika (formátování, atp.) 



DEMO, DEMO, DEMO 

Query Tuning 



Indexy 

• B-tree, (non-)clustered index 

• index seek, range scan, full scan 

• pokrývající indexy, included colums 

• záleží na pořadí sloupců 

• statistiky, estimated rows < 20% 

• rizika izolované optimalizace 



Indexy – základní doporučení 

• PK int clustered index 

• primitivní indexy pro FK 

• indexy pro unique constraints sloupce 

• přidat do indexů sloupec Deleted, Status, atp. 

• dále se soustředit na problémové dotazy 

• údržba indexů! 



Index Killers 

• clustered index sloupce na konci NC (zbytečné) 

• clustered index na proměnlivém sloupci (+monotónnost) 

• široké clustered indexy – NC je používají jako klíče 

• nevyužívané duplikátní indexy 

• neudržované indexy (fragmentace) 

 



DEMO 

Database Tuning Advisor 


