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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život. 
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Praktické nasadenie technológie  

Entity Framework 
Cieľové publikum: študenti so znalosťami databázového programovania a jazyka C#. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 1 hodina a 40 minút. 

Programovacie jazyky: C#. 

Vývojové prostredia: Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate.  

Operačné systémy: Windows 7, Windows Vista, Windows XP. 

Technológie: bázová knižnica tried (BCL), ADO.NET Entity Framework. 

 

Toto praktické cvičenie podáva praktický pohľad na nasadenie technológie Entity Framework. Pritom 

uplatňuje analyticko-komparačnú metódu skúmania, v rámci ktorej formou realizovaných testovacích 

výpočtov analyzuje a porovnáva rôzne spôsoby prístupu a spracovania dát, ktoré sú získavané zo 

vzorovej relačnej databázy. Čitatelia sa zoznámia s praktickou aplikáciou dátových čítačov, dátových 

súprav, kompilovaných dopytov a rovnako aj s jazykmi Entity SQL, LINQ a PLINQ. Praktické cvičenie je 

vhodné pre záujemcov o platformu Entity Framework, ktorí ovládajú základné databázové koncepty na 

platforme Microsoft .NET Framework.   

 

Tip: Praktické cvičenie „Praktické nasadenie technológie Entity Framework“ svojím 

teoretickým a praktickým záberom nadväzuje na praktické cvičenie „Základy technológie 

Entity Framework“, ktoré je prístupné v galérii študentských praktických cvičení zo série 

„Od študentov pre študentov“. Adeptom, ktorí by radi pochopili základné princípy 

fungovania platformy Entity Framework preto radíme, aby najskôr preštudovali spomenuté úvodné 

praktické cvičenie.  
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1 Úvod 

 

Na podporu zhotovenia výkonnostných metrík rôznych implementačných scenárov praktického 

nasadenia technológie Entity Framework sme vytvorili špeciálnu aplikáciu. K výkonnostným 

parametrom, ktoré zhotovená aplikácia sleduje, patrí:  

 

 čas načítavania údajov z databázy, 

 čas realizácie matematického výpočtu, ktorý je vykonaný s načítanými údajmi,  

 veľkosť alokovanej pamäte. 

 

 
Obr. 1: Porovnanie jednotlivých spôsobov načítavania údajov 

 

Výkonnostné operácie sú uskutočňované v súvislosti s relačnou databázou. Táto relačná databáza  

obsahuje tri tabuľky, ktoré sú spojené reláciami typu 1:N, resp. N:1. Výsledný dopyt integruje všetky 

údaje z prvej tabuľky s aplikovaním operácie OUTER JOIN na ostatné dve tabuľky a s aplikovanou 

operáciou ORDER BY na poslednej tabuľke. Výsledný dopyt vracia presne 1 milión záznamov. Pri 

každom testovacom scenári sme merali aj veľkosť využitej operačnej pamäte. 
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Obr. 2: Využitie pamäte jednotlivými spôsobmi načítavania údajov 

 

Pri výkonnostných testoch sme sa sústreďovali jednak na zaznamenanie času načítavania údajov 

z relačnej databázy a rovnako aj na meranie celkového času spracovania naprogramovaného 

matematického výpočtu. Každé načítanie údajov prebehlo dvakrát a meranie tejto operácie sme 

rozdelili do dvoch kategórií, a to:  

 

 Klasické metódy prístupu k údajom v databáze.  

 Nové metódy prístupu k údajom v databáze pomocou technológie Entity Framework.  

 

Medzi klasické (doteraz používané) metódy prístupu k údajom v databáze sme zaradili dátové čítače 

(objekty typu DataReader) a dátové súpravy (objekty typu DataSet). Tieto dve metódy sú založené na 

tabuľkovom prístupe k údajom, pričom ich výstupmi sú údaje v podobe dátových tabuliek (objektov 

typu DataTable).  

 

Pri pohľade na výsledky testovania je zrejmé, že klasické metódy prístupu k dátam preukazujú 

priaznivé výkonnostné charakteristiky. Toto poznanie je založené na absencii časovo náročného 

generovania dopytu jazyka SQL, pretože tento dopyt už programátor poskytuje v hotovej forme 

v podobe argumentu volaným metódam. Úlohou metód je teda vrátiť údaje v podobe, v akej im ich 

pošle databázový server. Aj keď sú tieto metódy z pohľadu načítavania údajov rýchle, problémom je 

ich ďalšie spracovanie, ktoré zaberie oveľa viac programátorského času ako pri ORM-metódach. 

 

Pri použití nových metód platformy Entity Framework je pozorovateľný väčší exekučný čas načítavania 

údajov, ktorý je spôsobený automatickým generovaním SQL dopytov. To znamená, že programátor sa 

nestará o spôsob, akým sú údaje získavané, iba vykoná selekciu údajov, ktoré potrebuje. V takmer 
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všetkých spôsoboch načítavania údajov pomocou platformy Entity Framework sú dosahované relatívne 

rovnaké exekučné časy, s výnimkou ObjectQuery, ktorý ale v druhej testovej iterácii výrazne dobehol 

svoju stratu. Majoritne je použitý ako dopytovací jazyk LINQ, pričom v ObjectQuery je dopytovacím 

jazykom Entity SQL. Oveľa zaujímavejšie je nasledujúce spracovanie údajov, keď sa aplikáciou 

technológie PLINQ prejavuje výhoda viacerých jadier procesora pri paralelnom spracovaní údajov. 

Rýchlosť spracovania je takmer 4-násobne vyššia.  

 

 

2 Praktické nasadenie technológie – dátové čítače (DataReader) 

 

V testovaní prístupu k údajom sa DataReader, ako jeden zo základných prístupových objektov, ukázal 

ako najrýchlejší. Vzhľadom na to, že ide len o priame čítanie údajov z relačnej databázy, nie je takéto 

porovnanie veľmi relevantné. DataReader nemusí generovať dopyt z nejakého všeobecného tvaru 

(pretože dopyt je zadaný priamo programátorom) a tiež nevykonáva materializáciu údajov do 

objektovej štruktúry (ako vieme, táto akcia už tradične alokuje značnú časť celého načítavacieho 

procesu). Z hľadiska využitia výpočtovej kapacity procesora (viď obr. 4) môžeme konštatovať, že 

využité sú iba dve výpočtové jadrá z celkových ôsmich, čo znamená, že spracovanie údajov nie je 

optimalizované pre viacjadrové procesory. Takáto optimalizácia je samozrejme možná, no vyžiadala by 

si dodatočné netriviálne programátorské práce. Program využíva výpočtovú kapacitu viacjadrového 

procesora v priemere na 21 percent. 

 

Dátový čítač patrí k najstarším spôsobom načítavania údajov z relačnej databázy. Všetky nadviazané 

spôsoby načítavania dát vnútorne využívajú práve jeho služby, pričom sú doplnené o ďalšiu 

požadovanú funkcionalitu. Aj zo spôsobu použitia dátového čítača je pochopiteľné, prečo je tento 

variant získavania údajov najrýchlejší.  

 

Pamäťové nároky dátového čítača sú najnižšie zo všetkých analyzovaných spôsobov nakladania 

s relačnými dátami. Tento stav sme očakávali, pretože predmetné údaje sú priamo získavané 

z databázy a ukladané do jednoduchej dátovej štruktúry bez akejkoľvek kontroly alebo následného 

spracovania. Pamäť po načítaní údajov stúpla v priemere o 248 MB (oproti pôvodnej hodnote) na 

hodnotu 284 MB. V porovnaní s ostatnými metódami, ktoré vrátili rovnaký počet údajov, ide o 

najnižšie pamäťové zaťaženie. Po aplikácii finalizátora pamäť klesla na hodnotu 56 MB. Vysvetlenie, 

prečo pamäťové zaťaženie nedosiahlo hodnôt generovaných ostatnými skúmanými prístupmi, spočíva 

v tom, že DataReader nevykonáva na pozadí generovanie natívneho SQL-dopytu. Táto operácia totiž 

vyžaduje vytvorenie určitého počtu objektov a rovnako aj mapovanie a materializovanie na objektovú 

štruktúru a ich príslušné asociácie. Tieto procesy počítajú s ďalším pamäťovým zaťažením a priamo 

úmerne tým zvyšujú systémovú réžiu. 
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Obr. 3: Využitie pamäte – dátové čítače (DataReader) 

 

Dátové čítače ako nástroj na prístup k údajom v relačnej databáze odporúčame s väčším nasadením 

využiť predovšetkým pri programovaní malých a nenáročných aplikácií, keď potrebujeme údaje len raz 

načítať a zobraziť v jednoduchej podobe. Načítavané údaje by sa nemali nachádzať v zložitejšej 

štruktúre, pretože potom je nutná manuálna konverzia týchto údajov tak, aby bola dosiahnutá 

konformita so želanou objektovou štruktúrou. Z pohľadu architektúry sa nasadenie dátových čítačov 

využíva najmä v 2-vrstvových aplikáciách (typu klient-server), v ktorých prostredí sa k databáze 

pristupuje priamo z prezentačnej vrstvy a údaje sa zobrazujú staticky.  

 

 
Obr. 4: Využitie jadier procesora – dátové čítače (DataReader) 

 
public static class DataReaderLoad 

{ 

   public static long[,] LoadDataReader() 

   { 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
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 List<ObjednavkyClass> objednavky = null; 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set",  

          System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName. 

              Remove(System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      for (int i = 0; i < 2; i++) 

      { 

         sw.Reset(); 

         sw.Start(); 

         // Vytvorenie zoznamu objednávok. 

         List<ObjednavkyClass> objednavky = new List<ObjednavkyClass>(); 

         using (SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=MarianK;Initial 

Catalog=slc;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True")) 

         { 

            // Vytvorenie dopytu jazyka SQL. 

            SqlCommand command = new SqlCommand("select o.Nazov as NazovObjednavky, o.Pocet 

as ObjednavkaPocet, o.Text as ObjednavkaText, o.DatumPrijatia as 

ObjDatumPrijatia, o.Vybavene as ObjednavkaVybavene, p.Cena as PolozkaCena, 

p.Nazov as PolozkaNazov, p.Pocet as PolozkaPocet, p.Datum as PolozkaDatum, 

f.Nazov as FirmaNazov, f.PocetZamestnancov as FirmaPocetZamestnancov, 

f.PriemernaMzda as FirmaPriemernaMzda from OBJEDNAVKY as o LEFT OUTER JOIN 

POLOZKY as p on p.Objednavky_ID = o.ID LEFT OUTER JOIN FIRMY as f on 

o.Firmy_ID = f.ID ORDER BY f.Nazov;", connection); 

            connection.Open(); 

            // Načítanie údajov z databázy. 

            SqlDataReader dr = command.ExecuteReader(); 

            while (dr.Read()) 

            { 

              // Vytvorenie objektu Objednavka. 

              ObjednavkyClass objednavka = new ObjednavkyClass(); 

              objednavka.Nazov = dr.IsDBNull(0) ? null : dr.GetString(0); 

              objednavka.Pocet = dr.IsDBNull(1) ? (decimal?)null : dr.GetDecimal(1); 

              objednavka.Text = dr.IsDBNull(2) ? (int?)null : dr.GetInt32(2); 

              objednavka.DatumPrijatia = dr.IsDBNull(3) ? (DateTime?)null : 

dr.GetDateTime(3); 

              objednavka.Vybavene = dr.IsDBNull(4) ? (bool?)null : dr.GetBoolean(4); 

              // Pridanie objektu Objednavka do zoznamu. 

              objednavky.Add(objednavka); 

            } 

             dr.Close(); 

             connection.Close(); 

          } 

          sw.Stop(); 

          time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

          sw.Reset(); 

          sw.Start(); 

          var nonparallel = (from par in objednavky 

              where Enumerable.Range(2, (int)(Math.Sqrt((double)par.Pocet))).All( 

                  p => par.Pocet % p > 0) 

              select par).ToArray(); 

          sw.Stop(); 

          time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

      } 

      time[2, 1] =  (long)pc.NextValue();       

      return time; 

   } 

} 
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// Perzistentná trieda tabuľky Objednavky. 

public class ObjednavkyClass : IDisposable 

{ 

   int fID; 

   public int ID 

   { 

      get { return fID; } 

      set { fID = value; } 

   } 

   string fNazov; 

   public string Nazov 

   { 

      get { return fNazov; } 

      set { fNazov = value; } 

   } 

   int? fText; 

   public int? Text 

   { 

      get { return fText; } 

      set { fText = value; } 

   } 

   decimal? fPocet; 

   public decimal? Pocet 

   { 

      get { return fPocet; } 

      set { fPocet = value; } 

   } 

   DateTime? fDatumPrijatia; 

   public DateTime? DatumPrijatia 

   { 

      get { return fDatumPrijatia; } 

      set { fDatumPrijatia = value; } 

   } 

   bool? fVybavene; 

   public bool? Vybavene 

   { 

      get { return fVybavene; } 

      set { fVybavene = value; } 

   } 

   int? fFirmy_ID; 

   public int? Firmy_ID 

   { 

      get { return fFirmy_ID; } 

      set { fFirmy_ID = value; } 

   } 

   void IDisposable.Dispose() 

   { 

      // Implementácia metódy Dispose. 

   } 

} 

Zdrojový kód 1: Scenár implementácie pre DataReader 
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3 Praktické nasadenie technológie – dátové súpravy (DataSet) 

 

Dátová súprava (DataSet), ako jeden z dosiaľ najpoužívanejších nástrojov načítavania údajov 

z relačných databáz, sa v teste ukázal ako druhý najrýchlejší spôsob načítavania. Keďže ide o tabuľkový 

spôsob prístupu k údajom, výsledkom tohto prístupu je súbor tabuliek (objektov typu DataTable) 

združených v dátovej súprave (objekte typu DataSet), na ktorých možno vykonávať DML-operácie 

pomocou dátového adaptéra (objektu typu DataAdapter). Technológia dátových súprav nie je 

primárne optimalizovaná na automatickú alokáciu všetkých výpočtových jadier viacjadrových 

procesorov. V teste sme zistili, že úplne využité boli v priemere len dve procesorové jadrá. Program so 

začlenenou podporou dátových súprav využíva výpočtovú kapacitu počítača v priemere na úrovni 21 

percent. V prípade optimalizácie operácií s načítanými údajmi pre viacero výpočtových jadier by bolo 

nutné túto funkcionalitu manuálne naprogramovať. 

 

 
Obr. 5: Využitie pamäte – dátové súpravy (DataSet) 

 

Pamäťové zaťaženie v teste dosiahlo hodnotu 708 MB, čo bolo v priemere o 675 MB viac ako pred 

načítaním údajov. Po deštrukcii objektov kleslo pamäťové zaťaženie na úroveň 58 MB. 

 

 
Obr. 6: Využitie jadier procesora – dátové súpravy (DataSet) 
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Nasadenie technológie dátových súprav vidíme v aplikáciách, ktoré sú nenáročné na manipuláciu 

s načítanými údajmi a množstvo spracúvaných údajov neprekračuje štandardné pamäťové nároky. 

DataSet vracia údaje v tabuľkovej štruktúre aj s adekvátnymi asociáciami, čo umožňuje jeho ľahšie 

začlenenie do aplikačnej vrstvy 3-vrstvovej architektúry softvérových programov. 

 
public static class DataSetLoad 

{ 

   public static long[,] LoadDataSet() 

   { 

      long[,] time = new long[2, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      DP_MK.DataSetTableAdapters.taOBJEDNAVKY taOBJEDNAVKY = null; 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set", 

System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove(System.

AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      for (int i = 0; i < 2; i++) 

      { 

         sw.Reset(); 

         DataSet dsData = new DataSet(); 

         DataSet.OBJEDNAVKYRow[] pocet; 

         sw.Start(); 

         DP_MK.DataSetTableAdapters.taOBJEDNAVKY taOBJEDNAVKY = new 

DataSetTableAdapters.taOBJEDNAVKY(); 

         taOBJEDNAVKY.Fill(dsData.OBJEDNAVKY); 

         pocet = dsData.OBJEDNAVKY.ToArray(); 

         sw.Stop(); 

         time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

         sw.Reset(); 

         sw.Start(); 

         var nonparallel = (from par in pocet 

                  where Enumerable.Range(2, 

(int)(Math.Sqrt((double)par.ObjednavkaPocet))).All(p => 

par.ObjednavkaPocet % p > 0) 

                  select par).ToArray(); 

         sw.Stop(); 

         time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

      } 

      time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      return time; 

    } 

} 

Zdrojový kód 2: Testovací algoritmus pre dátovú súpravu (DataSet) 

 

 

4 Praktické nasadenie technológie – kompilované dopyty  

 

Predkompilovanie dopytu už počas kompilácie aplikácie odstraňuje výrazné časové zdržanie počas 

behu aplikácie, ktoré je spôsobené kompiláciou každého dopytu pred jeho použitím. Tým by sme mali 

dosiahnuť rýchlejšie spracovanie dopytu, čo sa prejaví s väčšou razanciou hlavne pri viacerých 

opakovaných spracovaniach tohto dopytu. Pri malom počte dopytov (ako sme zistili aj v našom teste) 

sa faktor akcelerácie výkonnosti výraznejšie neprejavil. 
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Z pohľadu vyťaženia výpočtových jadier procesora sú opäť vyťažené v priemere len dve jadrá a 

program teda využíva výpočtovú kapacitu počítača v priemere iba na 21 percent. To znamená, že 

optimalizácia spracovania dopytov nie je riešená implicitne na úrovni platformy Entity Framework. 

Avšak, na rozdiel od tabuľkových prístupov je možné zmienenú funkcionalitu jednoducho 

implementovať pomocou rozširujúcej metódy AsParallel dopytov jazyka PLINQ. Kompilované dopyty 

odporúčame používať na miestach s racionálnym predpokladom ich frekventovaného spracovania. Na 

druhej strane, určite by sme nemali kompilované dopyty aplikovať za akýchkoľvek okolností. V tejto 

súvislosti je potrebné si uvedomiť, že s každým predkompilovaným dopytom sa zvyšuje náročnosť 

programu na pridelené systémové prostriedky.  

 

Z titulu pamäťových nárokov je na tom kompilovaný dopyt podobne ako použitie dátovej súpravy 

(DataSet). Všetky načítané údaje zaberajú v pamäti približne 722 MB, čo je nárast o 686 MB 

oproti hodnote, ktorá bola zaznamenaná pred načítaním údajov. Po likvidácii použitých objektov sa 

obsadenie pamäte znížilo na hodnotu 80 MB.  

 

 
Obr. 7: Využitie pamäte - kompilovaný dopyt 

 

 
Obr. 8: Využitie jadier procesora - kompilovaný dopyt 
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public static class CompiledQueryLoad 

{ 

   public static long[,] LoadCompiledQuery(MergeOption MergeOption) 

   { 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set", 

          System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove( 

              System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      using (EFDataModelContainer dc = new EFDataModelContainer()) 

      { 

          dc.Connection.Open(); 

          for (int i = 0; i < 2; i++) 

          { 

             sw.Reset(); 

             dc.ObjednavkySada.MergeOption = MergeOption; 

             dc.PolozkySada.MergeOption = MergeOption; 

             dc.FirmySada.MergeOption = MergeOption; 

             Objednavky[] s; 

             sw.Start(); 

             Func<EFDataModelContainer, IEnumerable<Objednavky>> 

             objednavky = System.Data.Objects.CompiledQuery.Compile<EFDataModelContainer, 

IEnumerable<Objednavky>>( 

                  (ctx) => from d in ctx.ObjednavkySada 

                           join p in ctx.PolozkySada on d.ID equals p.Objednavky_ID into 

temp 

                           from t in temp.DefaultIfEmpty() 

                           join f in ctx.FirmySada on d.Firmy_ID equals f.ID into ff 

                           from fir in ff.DefaultIfEmpty() 

                           orderby fir.Nazov 

                           select d); 

                  s = objednavky.Invoke(dc).ToArray(); 

                  sw.Stop(); 

                  time[i,0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

                  sw.Reset(); 

                  sw.Start(); 

                  var nonparallel = (from par in s 

                           where Enumerable.Range(2, 

(int)(Math.Sqrt((double)par.Pocet))).All(p => par.Pocet 

% p > 0) 

                           select par).ToArray(); 

                  sw.Stop(); 

                  time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

          } 

          dc.Connection.Close(); 

          time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      } 

      return time; 

    } 

} 

Zdrojový kód 3: Testovací algoritmus pre kompilovaný dopyt 
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5 Praktické nasadenie technológie – ObjectQuery (Entity SQL) 

 

ObjectQuery využíva dopyty, ktoré sú založené na jazyku Entity SQL. V praktickom riešení sa ukázal 

tento spôsob dopytovania ako najmenej výhodný, čo je pravdepodobne spôsobené vygenerovaným 

dopytom, ktorý je zložitejší ako dopyty vygenerované pomocou jazyka LINQ.  

 

 
Obr. 9: Využitie jadier procesora pri ObjectQuery (Entity SQL) 

 

Využitie procesora je na úrovni dvoch jadier, čo je identická hodnota, ktorú hlásili aj predchádzajúce 

implementačné scenáre. Program využíva výpočtovú kapacitu počítača v priemere na úrovni 21 

percent. 

 

Pamäťové nároky dopytov formulovaných pomocou jazyka Entity SQL sú o niečo vyššie ako pri 

vykonaní dopytov vytvorených v jazyku LINQ. Po načítaní všetkých údajov bola obsadená pamäť 

o veľkosti 852 MB – a to je oproti pôvodnému rozsahu o 816 MB väčšia hodnota. Po aplikovaní 

finalizátora pamäť klesla na úroveň 77 MB.  

 

Scenár nasadenia jazyka Entity SQL je prakticky identický ako použitie dopytov platformy Entity 

Framework, ktorých základy spočívajú na technológii LINQ to Entities. Aj keď v určitých  prípadoch toto 

tvrdenie neplatí – a vtedy je nutné striktne použiť jazyk Entity SQL. Táto situácia vzniká najmä vtedy, 

keď pracujeme s iným programovacím jazykom ako je C# alebo Visual Basic (keďže technológia LINQ 

je zatiaľ natívne, prostredníctvom vstavaných operátorov, implementovaná exkluzívne iba 

v spomenutých jazykoch).  

 

Pri implementácii Entity SQL je potrebné dávať pozor na skutočnosť, že dopyt je generovaný priamo 

so všetkými premennými. Povedané inými slovami, vygenerovaný dopyt je mimoriadne náchylný na 

útok typu „SQL injection“.  
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Obr. 10: Využitie pamäte - ObjectQuery (Entity SQL) 

 
public static class ObjectQueryLoad 

{ 

   public static long[,] LoadObjectQuery(MergeOption MergeOption) 

   { 

      DbDataRecord[] ob; 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set", 

System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove(System.AppDomain.CurrentDomain.F

riendlyName.Length - 4, 4)); 

      using (EFDataModelContainer dc = new EFDataModelContainer()) 

      { 

         dc.Connection.Open(); 

         for (int i = 0; i < 2; i++) 

         { 

            sw.Reset(); 

            sw.Start(); 

            dc.ObjednavkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.PolozkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.FirmySada.MergeOption = MergeOption;                     

            ob = new ObjectQuery<DbDataRecord>("SELECT objednavky, objednavky.NavPolozky 

FROM EFDataModelContainer.ObjednavkySada AS objednavky ORDER BY 

objednavky.NavFirmy.Nazov ", dc).ToArray();                     

            sw.Stop(); 

            time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

            sw.Reset(); 

            sw.Start(); 

            var nonparallel = (from par in ob 

                               where Enumerable.Range(2, 

(int)(Math.Sqrt((double)((DP_MK.Objednavky)(par[0]

)).Pocet))).All(p => 

((DP_MK.Objednavky)(par[0])).Pocet % p > 0) 

                               select par).ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

         } 

         dc.Connection.Close(); 
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         time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      }  

      return time; 

   } 

} 

Zdrojový kód 4: Testovací algoritmus pre ObjectQuery 

 

 

6 Praktické nasadenie technológie – PLINQ  

 

Paralelný LINQ v samotnom procese načítavania údajov nezohráva nijakú úlohu, čo je spôsobené 

sekvenčným načítaním údajov z databázy v rámci jedného pripojenia. Načítavanie samotných údajov 

teda nie je možné vykonávať súbežne, no paralelizovať sa dajú operácie súvisiace s už načítanou 

súpravou údajov, ktoré sú uložené v istej generickej pamäťovej kolekcii (ako je napr. List<T>, 

Dictionary<TKey, TValue> atď.). V našej aplikácii je významný matematický algoritmus, ktorý je 

vykonávaný s každým riadkom dátovej kolekcie, pričom nezáleží na poradí vrátených údajov. To nás 

privádza k skutočnosti, že celý tento proces je ideálnym kandidátom na svoju paralelizáciu. Na 

praktickom riešení zisťujeme, že so zvyšujúcim sa počtom výpočtových jadier procesora dochádza aj k 

rapídnemu nárast výkonu aplikácie. Záver je preto jasný: paralelné spracovanie úloh predstavuje pre 

programátora výhodnú techniku.  

 

 
Obr. 11: Využitie jadier procesora - paralelný LINQ 

 

Z obr. 11 vidíme, že program využíva pri spracovaní matematického algoritmu súčasne takmer 

všetkých osem jadier procesora. V prípade testovanej aplikácie je nárast výkonu daný koeficientom 4,2, 

pričom efektivita využitia výpočtových zdrojov je 52,52 percent. Program využíva výpočtovú kapacitu 

počítača v priemere na 27 percent. 

 

Pamäťové zaťaženie programu dosiahlo hranicu 726 MB. To predstavuje nárast 689 MB oproti 

pôvodne zaznamenanej hodnote. Po aplikovaní finalizátora pamäťové nároky poklesli na úroveň 82 

MB. 
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Obr. 12: Využitie pamäte - paralelný LINQ 

 

Scenáre nasadenia technológie PLINQ vyplývajú už zo samotného názvu – ak máme riešiť 

paralelizovateľné úlohy, ide o efektívny nástroj na ich súbežné spracovanie.  

 

K výhodám technológie PLINQ patrí aj jej defenzívna povaha: keď je výpočtový proces 

naprogramovaný ako paralelný, no počítač nedisponuje viacjadrovým procesorom (resp. z nejakého 

dôvodu nie je možné proces vykonať paralelne), systém nevygeneruje chybové hlásenie, ale výpočtový 

proces spracuje sekvenčným spôsobom, ako keby ani nebol paralelne naprogramovaný.  

 

Vždy, keď existuje reálne očakávanie, že výpočtový proces by mohol byť spracovaný paralelne, je 

výhodné ho tak naprogramovať použitím rozširujúcej metódy AsParallel. 

 

Vari najtypickejší scenár použitia paralelného spracovania načítaných údajov sa objavuje v prostredí 

distribuovaných aplikácií. Veľmi časté sú situácie, keď aplikácia musí v rovnakom čase obslúžiť haldu 

požiadaviek, a preto je veľmi žiaduce túto záťaž rozdeliť a súbežne vykonávať na všetkých dostupných 

výpočtových jadrách počítačového systému.  

 

public static class ParallelLINQLoad 

{ 

   public static long[,] LoadParallelLINQ(MergeOption MergeOption) 

   { 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set",  

          System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove( 

              System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      using (EFDataModelContainer dc = new EFDataModelContainer()) 

      { 

         dc.Connection.Open(); 

         for (int i = 0; i < 2; i++) 

         { 

            sw.Reset(); 

            dc.ObjednavkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.PolozkySada.MergeOption = MergeOption; 
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            dc.FirmySada.MergeOption = MergeOption; 

            sw.Start(); 

            IEnumerable<Objednavky> d = (from o in dc.ObjednavkySada 

                         join p in dc.PolozkySada on o.ID equals p.Objednavky_ID into temp 

                         from t in temp.DefaultIfEmpty() 

                         join f in dc.FirmySada on o.Firmy_ID equals f.ID into tfir 

                         from ff in tfir.DefaultIfEmpty() 

                         orderby ff.Nazov 

                         select o).AsParallel().ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

            sw.Reset(); 

            sw.Start(); 

            // Paralelné spracovanie dopytu. 

            var parallel = (from par in d.AsParallel() 

                         where Enumerable.Range(2, 

(int)(Math.Sqrt((double)par.Pocet))).All(p => par.Pocet % 

p > 0) 

                         select par).ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

         } 

         dc.Connection.Close(); 

         time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      } 

      return time; 

   } 

} 

Zdrojový kód 5: Testovací algoritmus pre paralelný LINQ 

 

 

7 Praktické nasadenie technológie – LINQ 

 

Načítanie dát z dátového zdroja pomocou jazyka LINQ reprezentuje rovnaký spôsob načítania údajov 

ako ten predchádzajúci, len s tým rozdielom, že nie je využitá paralelizácia procesov. Táto skutočnosť 

spôsobila, že aj pri realizácii procesov, pri ktorých mohla byť efektívnym spôsobom uplatnená 

paralelizácia, sú využité len maximálne dve výpočtové jadrá z ôsmich. Program využíva výpočtovú 

kapacitu počítača v priemere len na 23 percent. 
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Obr. 13: Využitie jadier procesora – LINQ 

 

Využitie pamäte pri načítaní údajov pomocou dopytov jazyka LINQ bolo na úrovni 722 MB, čo 

predstavovalo zvýšenie požadovaného pamäťového priestoru o 685 MB. Po zavolaní finalizátora sa 

pamäťové náklady znížili na úroveň 78 MB.  

 

LINQ ako taký predstavuje v súčasnosti najpoužívanejší variant zápisu databázových dopytov v jazyku 

C#, a to nielen pre jeho jednoduchý a elegantný zápis, ale aj vzhľadom na načítavanie údajov formou 

parametrizovaných dopytov. To zásadne znižuje riziko útoku typu „SQL-injection“, a tým zvyšuje mieru 

prevencie útokov na databázu. 

 

Nasadenie dopytov formulovaných v jazyku LINQ v rámci platformy Entity Framework sa odporúča 

predovšetkým v prostredí 3-vrstvových aplikácií, a to v tých aplikačných častiach, ktoré sa zaoberajú 

len načítavaním údajov alebo ich následným sekvenčným spracovaním. Keďže syntax jazyka LINQ je 

identická so syntaxou jazyka PLINQ (len s absenciou rozširujúcej metódy AsParallel), tak aj spôsob 

návrhu dopytov v jazyku LINQ je rovnaký. 
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Obr. 14: Využitie pamäte - LINQ 

 
public static class LINQLoad 

{ 

   public static long[,] LoadNonParallelLINQ(MergeOption MergeOption) 

   { 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set",  

          System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove( 

              System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      using (EFDataModelContainer dc = new EFDataModelContainer()) 

      { 

         dc.Connection.Close(); 

         for (int i = 0; i < 2; i++) 

         { 

            sw.Reset(); 

            dc.ObjednavkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.PolozkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.FirmySada.MergeOption = MergeOption;                     

            sw.Start(); 

            IEnumerable<Objednavky> d = (from o in dc.ObjednavkySada 

                        join p in dc.PolozkySada on o.ID equals p.Objednavky_ID into temp 

                        from t in temp.DefaultIfEmpty() 

                        join f in dc.FirmySada on o.Firmy_ID equals f.ID into tfir 

                        from ff in tfir.DefaultIfEmpty() 

                        orderby ff.Nazov 

                        select o).ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

            sw.Reset(); 

            sw.Start(); 

            var nonparallel = (from par in d 

                              where Enumerable.Range(2, 

(int)(Math.Sqrt((double)par.Pocet))).All(p => 

par.Pocet % p > 0) 

                              select par).ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 
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         } 

         dc.Connection.Close(); 

         time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      } 

      return time; 

   } 

} 

Zdrojový kód 6: Testovací algoritmus pre použitie jazyka LINQ 

 

 

8 Praktické nasadenie technológie – rozširujúce metódy jazyka LINQ 

 

Načítanie údajov z cieľového dátového zdroja pomocou rozširujúcich metód jazyka LINQ sa 

v praktickom testovaní ukázalo ako priemerne rýchle riešenie. V skutočnosti ide o takmer rovnaké 

využitie technológie LINQ, len s tým rozdielom, že zápis zdrojového kódu je realizovaný imperatívnym 

a nie deklaratívnym spôsobom. Využitie výpočtových jadier procesora je na rovnakej úrovni ako pri 

analýze prístupu k údajom pomocou vstavaných operátorov jazyka LINQ (v priemere dve aktívne 

výpočtové jadrá CPU počas behu testovacieho programu). Program využíva celkovú výpočtovú 

kapacitu počítača v priemere na 22 percent. 

 

 
Obr. 15: Využitie jadier procesora – rozširujúce metódy jazyka LINQ 

 

Pamäť zabraná údajmi, ktoré boli načítané prostredníctvom rozširujúcich metód jazyka LINQ, dosiahla 

úroveň 746 MB, čo znamená nárast o 709 MB. Po uskutočnení dealokačných aktivít klesla obsadenosť 

pamäte na 81 MB.  

 

Rozširujúce metódy jazyka LINQ reflektujú na nižšej syntaktickej úrovni pracovné modely 

zabudovaných operátorov, ktoré programátori v jazykoch Visual Basic a C# využívajú pri deklaratívnej 

tvorbe dopytov a dopytovacích výrazov jazyka LINQ. S rozširujúcimi metódami jazyka LINQ sa dá 

pracovať aj pomocou mechanizmu reflexie. Z pohľadu scenára použitia je implementačné prostredie 

rozširujúcich metód úplne zhodné so štandardnými LINQ-dopytmi. Výsledný dopyt realizovaný oboma 

spôsobmi je zhodný a vracia aj rovnaké výsledky.  
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Obr. 16: Využitie pamäte - rozširujúce metódy jazyka LINQ 

 
public static class LinqMethodsLoad 

{ 

   public static long[,] LoadLinqMethod(MergeOption MergeOption) 

   { 

      long[,] time = new long[4, 2]; 

      Stopwatch sw = new Stopwatch(); 

      PerformanceCounter pc = new PerformanceCounter("Process", "Working Set",  

          System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Remove( 

              System.AppDomain.CurrentDomain.FriendlyName.Length - 4, 4)); 

      using (EFDataModelContainer dc = new EFDataModelContainer()) 

      { 

         dc.Connection.Open(); 

         for (int i = 0; i < 2; i++) 

         { 

            sw.Reset(); 

            dc.ObjednavkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.PolozkySada.MergeOption = MergeOption; 

            dc.FirmySada.MergeOption = MergeOption; 

            sw.Start(); 

            var lm = dc.ObjednavkySada 

                .GroupJoin(dc.PolozkySada, o => o.ID, p => p.Objednavky_ID, (o, p) => new { 

o, p }) 

                .SelectMany(group => group.p.DefaultIfEmpty<Polozky>(), (group, 

                  p) => new { Obj = group.o, Pol = p, ObjNazov = group.o.Nazov, PolNazov = 

(p == null) ? null : p.Nazov }) 

                .GroupJoin(dc.FirmySada, o => o.Obj.Firmy_ID, f => f.ID, (o, f) => new { o, 

f }) 

                .SelectMany(group => group.f.DefaultIfEmpty<Firmy>(), (group, f) => new { 

group.o.Obj }) 

                .OrderBy(order => order.Obj.NavFirmy.Nazov) 

                .ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 0] = sw.ElapsedMilliseconds; 

            sw.Reset(); 

            sw.Start(); 
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            var nonparallel = (from par in lm.AsEnumerable() where 

Enumerable.Range(2,(int)(Math.Sqrt((double)((par).Obj.Pocet)))).All(p => 

par.Obj.Pocet % p > 0) select par).ToArray(); 

            sw.Stop(); 

            time[i, 1] = sw.ElapsedMilliseconds; 

         } 

         dc.Connection.Close(); 

         time[2, 1] = (long)pc.NextValue(); 

      }  

      return time; 

   } 

} 

Zdrojový kód 7: Testovací algoritmus – rozširujúce metódy jazyka LINQ 
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