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Q ?Quem sou eu ?

Obj ti d S ãObjetivos da Sessão

Como é a config ração padrão ?Como é a configuração padrão ?

SQL Server Best PracticesSQL Server Best Practices

Microsoft SQL Server 2005 Best Practice AnalyzerMicrosoft SQL Server 2005 Best Practice Analyzer

Microsoft SQL Server 2005 Performance Dashboard ReportsMicrosoft SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports



Atuo na equipe Microsoft Premier Fieldq p
Engineering 6 anos, atendendo clientes
em toda America Latina e Caribe. 
E i lid d B d D d I ãEspecialidade em Banco de Dados e Integração.
Certificados MCSA, MCSE, MCDBA.
P l t t T hEd 05 06 07Palestrante TechEd 05, 06 e 07.
Revisor Técnico do livro MS Press: “Microsoft SQL 
Server 2005 Guia de Bolso do Administrador” – EmServer 2005 Guia de Bolso do Administrador  – Em 
português. 
Participação em Mesas Redondas, Webcasts e p ç ,
Palestras.
Escrevo artigos no Blog do PFE Brasil SQL Team
htt //bl d / f b il l/d f lthttp://blogs.msdn.com/pfebrasilsql/default.aspx



Nesta sessão veremos como utilizar o SQL Server 2005 
Best Practices Analyzer, que utiliza uma lista predefinida 
de recomendações e melhores práticas para determinar 

i t d t i l t i tquais pontos podem potencialmente impactar o  seu 
ambiente. Também serão analisados os relatórios do 
Microsoft SQL Server 2005 Performance Dashboard eMicrosoft SQL Server 2005 Performance Dashboard e 
demonstraremos como estes podem ser utilizados para 
resolver problemas comuns de consumo dos recursos 
pelas consultas, como: gargalos de CPU e IO, 
recomendação de índices, bloqueios, contenção por latch, 
entre o trosentre outros.



Hoje um ambiente com o S.O. e o SQL Server 
2005 já possui várias ferramentas:2005 já possui várias ferramentas:

Performance Monitor
Event Log
SQL Profiler
DMVs e DMFs
Stored Procedures do próprio SQL



Tenha um guia real do dia a dia, dicas avançadas e 
orientação sólida para fazer suas implementaçõesorientação sólida para fazer suas implementações 
do SQL Server em um nível mais alto. As melhores 
práticas do SQL Server foram extraídas dapráticas do SQL Server foram extraídas da 
experiência extensiva e conhecimento dos 
respeitados desenvolvedores e engenheiros da p g
Microsoft, que descrevem problemas específicos e 
particularmente difíceis de se resolver.  

http://technet.microsoft.com/enus/sqlserver/bb3317p q
94.aspx



SQL Server 2005 Tools and Utilities

Nesta página você vai encontrar ferramentas 
di í i d l d tilitá i d SQLdisponíveis para download e utilitários do SQL 
Server 2005 e seus componentes.

http://technet.microsoft.com/en-
/ l /bb331716us/sqlserver/bb331716.aspx



SQL Server 2005 Tools and Utilities

SQL Server 2005 Best Practices Analyzer
SQ S fSQL Server 2005 Performance Dashboard Reports
SQL Server 2005 Upgrade Advisor 
SQL S Mi ti A i t t f O lSQL Server Migration Assistant for Oracle 
SQL Server Migration Assistant for Access 
SQL S Mi ti A i t t f S bSQL Server Migration Assistant for Sybase 
Microsoft SQL Web Data Administrator 
SQL Ser er 2005 S stem Vie s MapSQL Server 2005 System Views Map 
SQL Server Management Pack for MOM 2005 
SQL Server 2005 Mobile Edition Server ToolsSQL Server 2005 Mobile Edition Server Tools 



O SQL Server 2005 Best Practices Analyzer (BPA) coletaO SQL Server 2005 Best Practices Analyzer (BPA) coleta 
informações do Microsoft Windows e configurações do SQL 
Server 2005. Utiliza uma lista predefinida deServer 2005. Utiliza uma lista predefinida de 
recomendações e melhores práticas do SQL Server 2005 
para determinar se existem potenciais problemas no banco 
de dados do ambiente.

Versão CTP Fevereiro de 2007Versão CTP – Fevereiro de 2007
Versão RTM – Julho de 2007

Atenção:
É necessário desinstalar a versão CTP de Fevereiro 2007 
antes de instalar a versão RTM de Julho 2007.



Microsoft SQL Ser er Best Practices Anal er éMicrosoft SQL Server Best Practices Analyzer é 
uma ferramenta de diagnóstico que trabalha com 
as seguintes funções:as seguintes funções:

C t i f õ d fi ã d i tâ iCaptura informações de configuração das instâncias 
SQL.
Executa específicos testes na instância do SQL ServerExecuta específicos testes na instância do SQL Server.
Relata todas as configurações que diferem da padrão.
Relata mudanças recentes na instância do SQL ServerRelata mudanças recentes na instância do SQL Server. 
Ajuda a identificar a fonte dos problemas nas instâncias.



Q ais são alg mas das no as feat res no SQLQuais são algumas das novas features no SQL 
Server 2005 Best Practices Analyzer ?

Regras de Alto impacto
Resultado do Escaneamento Capturado em XMLResultado do Escaneamento Capturado em XML
Configuração do Escanemento Capturado em XML
Relatório InterativoRelatório Interativo
BPA Comum UI
Auto Atualização do FrameworkAuto Atualização do Framework
Experiência entre Cross-box



Escolhendo o comp tador para a instalaçãoEscolhendo o computador para a instalação

SQL Server Management Tools instaladoSQL Server Management Tools instalado
Não tenha instância SQL em produção
Consome altos recursos de CPU e MemóriaConsome altos recursos de CPU e Memória

Verifica as atualizaçõesVerifica as atualizações

Informa quando existe novo arquivo disponível no site.q q p



Pré req isitos para e ec tar SQL Ser er BPAPré-requisitos para executar SQL Server BPA

O SQL BPA poderá trabalhar mas não com todas asO SQL BPA poderá trabalhar, mas não com todas as 
funcionalidades ou poderá ter um problema de perca de 
performance, caso não tenha todos os pré-requisitos.

Ambientes Suportados pelo SQL Server BPA

SQL Server 2000 Database Engine em qualquer S.O. 
suportado. 

SQL Server 2005 Database Engine, Analysis Services, 
and Integration Services em qualquer S O suportadoand Integration Services em qualquer S.O. suportado.



Pré req isitos para e ec tar SQL Ser er BPAPré-requisitos para executar SQL Server BPA

SQL Server 2005 Client ToolsSQL Server 2005 Client Tools
.NET Framework 2.0
Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XPWindows Server 2003; Windows Vista; Windows XP
Domain administrator ou membro do grupo
Builtin\Administrators.
Os serviços Remote Registry (RemoteRegistry) e 
Windows Management Instrumentation (winmgmt)
devem estar ativos nos servidores envolvidosdevem estar ativos nos servidores envolvidos.
Permissão de Escrita/Leitura para o diretório onde a 
ferramenta está executandoferramenta está executando. 



O SQL Ser er Best Practices Anal er fa maO SQL Server Best Practices Analyzer faz uma
análise em regras determinadas. Trazendo em
cada resultado a descrição de um error warning oucada resultado a descrição de um error, warning ou
mensagem sobre uma configuração não padrão
por ele detectado São elas:por ele detectado. São elas:

Security rulesSecurity rules
Database Engine rules
Analysis Services rulesAnalysis Services rules
Replication rules
Integration Services rulesIntegration Services rules



Para cada problema o SQL Server Best PracticesPara cada problema, o SQL Server Best Practices 
Analyzer provem três tipos de dados:

Problemas que foram detectados no escaneamento da 
instância do SQL Server.instância do SQL Server.

Configuração Recomendada.

Links para mais informações de detalhes sobre o 
problema e tópicos relacionadosproblema e tópicos relacionados.



Set Max Degree of Parallelism Option for OptimalSet Max Degree of Parallelism Option for Optimal 
Performance (SQL Server BPA) 
Thi l d t i h th th d f ll liThis rule determines whether the max degree of parallelism
(MAXDOP) option for a value greater than 8. Setting this option to a 
larger value often results in unwanted resource consumption and 
performance degradation.

Best Practices Recommendations
Set the max degree of parallelism option to 8 or less by using 
sp_configure.

For More Information
General Guidelines to Configure the MAXDOP Option
maxmax
Parallel Query Processing



SQL Server 2005 Best Practices Analyzer (JulySQL Server 2005 Best Practices Analyzer (July 
2007)
http://www microsoft com/downloads/details aspx?FamilyIDhttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID
=DA0531E4-E94C-4991-82FA-
F0E3FBD05E63&displaylang=en0 3 05 63&d sp ay a g e

Para suporte, questões ou comentários sobre o Microsoft 
SQL Server 2005 Best Practices Analyzer, visite o SQL 
Server Tools General forum no MSDN forums.
http://forums microsoft com/msdn/showforum aspx?forumidhttp://forums.microsoft.com/msdn/showforum.aspx?forumid
=84&siteid=1



Leiam o Microsoft SQL Server Best Practices AnalyzerLeiam o Microsoft SQL Server Best Practices Analyzer 
Help para tirar suas dúvidas sobre as funcionalidades do 
BPA que vem junto na instalação.BPA que vem junto na instalação.

São bem vindos comentários, sugestões e feedbacks sobre 
o SQL Server Best Practices Analyzer. Você pode enviar 
seu feedback da seguinte forma:
Microsoft public newsgroups Para mais informações comoMicrosoft public newsgroups  Para mais informações como 
participar no newsgroup microsoft.public.sqlserver.tools e 
outros Microsoft newsgroup, veja o Web site MSDN g p, j
Managed Newsgroups. 
http://msdn2.microsoft.com/en-
us/subscriptions/aa974230.aspx





O Microsoft SQL Ser er 2005 PerformanceO Microsoft SQL Server 2005 Performance 
Dashboard Reports é utilizado para monitorar e 
resolver problemas de performance em seuresolver problemas de performance em seu
servidor de banco de dados SQL Server 2005. A 
instância SQL Server monitorada e o clienteinstância SQL Server monitorada e o cliente
Management Studio usado para executar os
relatórios ambos deve estar utilizando SP2 ourelatórios , ambos deve estar utilizando SP2 ou
posterior. 



Vamos ver como fazemosVamos ver como fazemos 
para identificar um problemapara identificar um problema 

com SQL Server 2000.com SQL Server 2000. 



No SQL Server 2000 para identificar um problema, 
temos dois caminhos :temos dois caminhos : 

Capturar informações com ferramentas quando o Captu a o ações co e a e tas qua do o
problema está acontecendo.

Esperar novamente o problema acontecer com o 
bi t já d t d d dambiente já preparado para a captura dos dados.



Ferramentas tili adasFerramentas utilizadas :

P f M itPerformance Monitor
SQL Profiler
SQL Bl ki S i tSQL Blocking Script
Trace

Ainda hoje são muito úteis, mas precisam ser 
inicializadas para começar a capturar ainicializadas para começar a capturar a 
informação.



OverviewOverview
Os SQL Server 2005 Performance Dashboard Reports são 
arquivos de relatórios Reporting Services designados para q p g g p
ser usados com a feature Custom Reports introduzida na 
release SP2 do SQL Server Management Studio. Os 

l tó i i t d i i t d d b d d drelatórios perminte um administrador de banco de dados 
rapidamente identificar quando existe um gargalo atual em 
seu sistema e se o gargalo esta presente capture dadosseu sistema, e se o gargalo esta presente, capture dados 
adicionais para diagnosticar e que podem ser necessários 
para resolver o problema. Por exemplo, se um sistema tem p p p
Espera do I/O de disco o dashboard permite o usuário 
rapidamente verificar quais sessões estão utilizando mais 
IO l tá d t d l ãIO, qual query está sendo executada em qual sessão e o 
plano de query (query plan) de cada statement. 



Problemas comuns de performance onde os relatórios do p
dashboard podem ajudar a resolver incluem:

Gargalo de CPU (e quais queries estão consumindo mais CPU)
Gargalo de IO (e quais queries estão consumindo mais IO)
Recomendações de Índices gerados pelo query optimizer (falta deRecomendações de Índices gerados pelo query optimizer (falta de 
índices)
Bloqueios (blocking)
Contenção de Latch

As informações capturadas nos relatórios são extraídasAs informações capturadas nos relatórios são extraídas 
pelas dynamic management views (DMV) do SQL Server. 
Não existe captura adicional requerida de tracing ou dados, p q g
que significa a informação está sempre disponível e isto 
significa que é muito barato monitorar seu servidor.



Pré req isitos para e ec tarPré-requisitos para executar :

Windows Server 2003; Windows Vista; Windows XPWindows Server 2003; Windows Vista; Windows XP
SQL Server 2005 Service Pack 2 or later

Não é necessário instalar o Reporting Service paraNão é necessário instalar o Reporting Service para 
utilizar o Performance Dashboard Reports.



SQL Ser er 2005 com Ser ice Pack 1SQL Server 2005 com Service Pack 1



SQL 
ServerServer 
2005 com 
ServiceService 
Pack 2



Informações AdicionaisInformações Adicionais

Após completar a instalação, você deverá:Após completar a instalação, você deverá:

1.Executar o arquivo Setup.sql em cada instância do SQL 
Server 2005 aonde você irá monitorar com o SQL Server 
2005 Performance Dashboard Reports. 

2. Abra o arquivo performance_dashboard_main.rdl com 
a nova funcionalidade Custom Reports do Management a nova funcionalidade Custom Reports do Management 
Studio com Service Pack 2. 

Mais informações podem ser localizadas no arquivo de help 
(PerfDash.chm) localizado no diretório de instalação. 



Report Doc mentationReport Documentation:

Blocking
Buffer IO

ffBuffer Latch
Database Overview
E i Q iExpensive Queries
Generic Waits
Hi t i l IOHistorical IO
Historical Waits
Latch WaitsLatch Waits



Report Doc mentationReport Documentation:
Missing Indexes
Missing Indexes – XML Showplan
Page Details
P f D hb dPerformance Dashboard
Plan Guide
Q PlQuery Plan
Recent CPU Utilization
R t O iRequests Overview
Session Details
Session OverviewSession Overview
Traces





Região 1Região 1
Esta área do relatório mostra o nome da instância,
a versão do database engine e a edição do SQL Server quea versão do database engine e a edição do SQL Server que 
esta sendo monitorado.

Região 2
Esta área do relatório mostra em linhas gerais a utilização 
de CPU do sistema dos últimos quinze minutosde CPU do sistema dos últimos quinze minutos. 

Região 3Região 3
O gráfico mostra o total de wait time corrente associado 
com cada categoria tanto quanto o número de 
requerimentos em aguardo (waiting requests).



Região 4Região 4
Esta região mostra informações agregadas para ambos 
usuários de sessão quanto os requerimentos daquelesusuários de sessão quanto os requerimentos daqueles 
usuários de sessão. 

Região 5
Esta região do dashboard provém links para visualizar 
vários dados históricos agregados expostos através devários dados históricos agregados expostos através de 
vários management views. 

Região 6
Esta região mostra links para otras informações diversas 
que são relevantes para a performance do sistema. 



Seg e abai o tabela com possi eis sol ções aosSegue abaixo tabela com possiveis soluções aos
tipos de problemas identificados em Observation.

ObservationObservation Application issueApplication issue Possible remediesPossible remedies
High IO waitsHigh IO waits 11 Database designDatabase design 11 Bad query plans resulting fromBad query plans resulting fromHigh IO waitsHigh IO waits 1.1. Database designDatabase design

2.2. Memory PressureMemory Pressure
1.1. Bad query plans resulting from Bad query plans resulting from 

improper indexing.  improper indexing.  
2.2. Add correct indexes to minimize IO.Add correct indexes to minimize IO.
3.3. Add more memory Add more memory 

High CPU UtilizationHigh CPU Utilization 1.1. Memory pressureMemory pressure
2.2. Plan rePlan re--useuse
3.3. Recompilation Recompilation 
44 ParameterizationParameterization

1.1. Check for correct plan reCheck for correct plan re--use, use, 
parameterization, reparameterization, re--compilation , compilation , 
see see 
http://msdn.microsoft.com/library/dhttp://msdn.microsoft.com/library/d
efault asp?url=/library/enefault asp?url=/library/en4.4. ParameterizationParameterization efault.asp?url=/library/enefault.asp?url=/library/en--
us/dnsql2k/html/sql_queryrecompilus/dnsql2k/html/sql_queryrecompil
ation.aspation.asp

High Blocking / Low High Blocking / Low 
concurrencyconcurrency

1.1. Transaction Transaction 
managementmanagement

1.1. Redo transaction managementRedo transaction management
concurrencyconcurrency managementmanagement 2.2. use correct transaction isolation use correct transaction isolation 

levels levels 







Microsoft SQL Server 2005Microsoft SQL Server 2005 
Guia de Bolso do 

AdministradorAdministrador

Stanek, William R.
Bookman 

Inside Microsoft (r) SQL Server (tm) 2005: The 
Storage Engine
I id Mi ft SQL S 2005 T SQLInside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL 
Programming (Pro-Developer)
Inside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL QueryingInside Microsoft SQL Server 2005: T-SQL Querying 
(Solid Quality Learning)



Sessões Técnicas e Mesas Redondas

[Mesa Redonda] Otimização de Performance com o SQL Server 2005  
Dicas e Truques - [MesaRedonda 11] 07/12/2007 17:00 - 18:15  

Sala 6 

Compareça ao Hands on Lab (HOL)

Participe da sessão “Ask the Experts” (dia 06) e CommunityParticipe da sessão Ask the Experts  (dia 06) e Community 
Lounge para falar com os palestrantes após as apresentações



Microsoft Developer Network (MSDN)
(Webcasts, Blogs, Chats, Eventos Presenciais)
http://microsoft.com/brasil/msdnp

Microsoft Technet
(Webcasts, Blogs, Chats, Eventos Presenciais)

Microsoft Learning e Certificação

( , g , , )
http://microsoft.com/brasil/technet

Trial Software e Virtual Labs

Microsoft Learning e Certificação
www.mostrequevocesabe.com

http://www.microsoft.com/technet/downloads/trials/default.mspx

Blog do PFE Brasil SQL Team g
http://blogs.msdn.com/pfebrasilsql/default.aspx



Ob i d êObrigado por você
assistir a esta sessãoassistir a esta sessão

do Microsoft 
Tech Ed 07
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