
AutoESA a. s. je společnost, která již více 

než 25 let poskytuje svým klientům služby 

spojené s koupí vozu, a s tím související 

fi nancování koupě, pojištění vozu či 

asistenční služby.

„Společnost E LINKX a. s. jsme oslovili 

v souvislosti s nízkým výkonem SQL 

serveru. Zajímaly nás možnosti jeho 

optimalizace a požadovali jsme základní 

analýzu serveru pro ERP systém.

E LINKX a.s. nám vyhověl.“ říká

IT technik AutoESA a. s.

Případová studie:
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SQL specialista E LINKX a. s. se zaměřil na:

a. Analýzu hardwaru SQL serveru v těchto oblastech:

•  paměť,

•  rychlost disků,

•  rychlost sítě,

•  výkon CPU.

b. Analýzu nastavení SQL serveru v rozporu 

s best practice:

• došlo k identifikaci antiviru, který kontroluje SQL 

soubory a snižuje výkonnost serveru

• zjištěno chybné uložení SQL error logů/SQL logy jobů

c. Kontrolu konfigurace u:

• nastavení paralelismu,

• velikosti paměti přidělené SQL serveru.

d. Kontrolu samotného běhu SQL serveru.  

Co situační analýza odhalila?

Na základě statistiky nejkritičtějších dotazů, wait statistik, 

lock wait statistik a na základě fronty chybějících indexů 

byl zjištěn zásadní nedostatek, a to chybný způsob 

fyzického uložení tabulek přímo v databázi.

Velká většina klíčových tabulek se v databázi neukládá 

v CLUSTER indexu, ale ve struktuře HEAP. Tato struktura 

je určená a umožňuje pouze rychlý zápis. Záznamy tabulek 

jsou tak nepravidelně rozprostřeny po celé databázi, 

což vede k zahlcení a blokaci při čtení i modifikaci dat.

Jaké doporučení z analýzy vyplývá?

Společnosti AutoESA a. s. byl předán vzorový skript 

na opravu několika klíčových tabulek a nabídnuta oprava 

všech tabulek. 

„V budoucnu plánujeme využít E LINKX a. s. jako 

nezávislého experta a pravděpodobně i implementátora 

optimalizačních kroků, který dodavatele informačního 

systému přesvědčí, aby pokud možno narovnali design 

databází co nejblíže k best practice nebo aby alespoň 

došlo k výraznému zrychlení odezvy databázového 

serveru při plnění standardních SQL dotazů.“ dodává 

AutoEsa a. s.

Cílem je získat alespoň dvojnásobně rychlejší odezvu 

informačního systému. K tomuto bude nejspíše zapotřebí 

oddělení databází podle účelů a intenzivní kooperace 

s implementátorem informačního systému. 

(PROD, PERFPROD „OLAP“, TEST, DEV)

Co zákazník analýzou získal?

Společnost AutoESA získala informace, v čem tkví 

nedostatky jejich SQL serveru a doporučení, jak dojít 

k nápravě.

„Na případě optimalizace SQL serverů jsme se přesvědčili, 

že jsme schopni zanalyzovat jakoukoliv databázi na 

Microsoft SQL serveru, a došlo k částečnému zvýšení 

odezvy informačního systému, kterou pociťují uživatelé. 

Subimplementátor informačního systému uznal, že řada 

indexů (desítky) jsou „vhodné“ a aplikoval je v následném 

aplikačním patchi na databázový server.“ říká Michal 

Szwan, obchodní manažer E LINKX a. s.

Plány do budoucna?

Očekává se radikální zvýšení odezvy informačního 

systému poté, co E LINKX a. s. naváže intenzivní kooperaci 

s jeho implementátorem a subimplementátorem a dojde 

k systémové úpravě nevyhovujícího designu. Následně 

zákazník očekává narovnání SQL designu včetně vytvoření 

vhodných indexů/statistik a doladění maintenance plánů, 

aby nedocházelo k zhoršování výkonnosti odezvy SQL 

databází informačního systému.


