ردیابی کردن  deadlockدرSql server
یک مسئله ی متداول در مورد  SQL Serverمسئله ی  deadlockمی باشد deadlock .زمانی اتفاق می افتد که یک یا چند فرایند
روی یک منبع مشترک در انتظار هستند و هر فرایند منتظر تکمیل شدن فرایند دیگر می باشد .وقتی چنین موقعیتی اتفاق می افتد و
راهی برای حل این تضاد وجود ندارد SQL Server ،یکی از این فرایندها را به عنوان قربانی  deadlockانتخاب خواهد کرد و آن را
به عقب باز می گرداند .بنابراین فرایند و یا فرایندهای دیگر می توانند به جلو پیش بروند.
وقتی چنین چیزی اتفاق می افند ،به طور پیش فرض برنامه ی شما ممکن است با خطاهایی مواجه شود ،اما هیچ موردی در SQL
 Server Error Logیا  Windows Event Logوجود ندارد که چنین اتفاقی را به شما اطالع رسانی کند .پیغام خطایی که SQL
 Serverبه کاربر ازسال می کند ،مشابه پیغام زیر میباشد:
Msg 1205, Level 13, State 51, Line 3
Transaction (Process ID xx) was deadlocked on {xxx} resources with another process
and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.

در این آموزش به بررسی مراحلی خواهیم پرداخت که اطالعاتی در مورد  deadlockو حل مشکل مربوط به آن می کند.
توضیح
اطالعات  deadlockاز طریق  SQL Server Error Logیا با استفاده از  Profiler / Server Side Traceبه دست می آید.
Trace Flags

اگر بخواهید این اطالعات را در  SQL Server Error Logبگیرید ،نیاز به فعالسازی یک هردوی این پرچم ها دارید:


 :1204اطالعاتی در مورد گره هایی موجود در  deadlockارائه می دهد.



 :1222اطالعات  deadlockرا در یک فرمت  XMLارائه می دهد.

شما می توانید هر کدام از آنها را به طور مجزا یا با یکدیگر مورد استفاده قرار دهید.
برای روشن کردن آنها باید دستورت زیر را در یک پنجره ی  queryمنتشر کنید و یا می توانید  startup parametersرا اضافه کنید.
اگر این پرچم ها از یک پنجره ی  queryروشن شوند ،دفعه ی بعدی که  SQL Serverآنها را آغاز کند ،فعال نخواهند بود .بنابراین
اگر می خواهید همیشه به این داده ها دسترسی داشته باشید startup parameter ،بهترین گزینه می باشد.
)DBCC TRACEON (1204, -1
)DBCC TRACEON (1222, -1
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در اینجا یک نمونه ی خروجی برای هرکدام از  trace flagها می بینید:
Trace Flag 1222 Output

Trace Flag 1204 Output
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Profiler / Server Side Trace
 Profilerبدون روشن شدن  trace flagها کار می کند و سه رويداد وجود دارند که می توانند برای  deadlockدريافت شوند .هر
کدام از اين رويدادها در گرو رويداد  Locksقرار دارد.


 - Deadlock graphهمزمان با گروه رویداد  Lock:Deadlockاتفاق می افتد .گروه رویداد  Deadlock Graphیک
توصیف  XMLاز  deadblockارائه می دهد.



 – Lock: Deadlockنشان می دهد که دو تراکنش همزمان با سعی در برقراری قفل های ناسازگار روی منابعی که دیگر
تراکنش ها دارند ،یکدیگر را بالک کرده اند.



 - Lock: Deadlock Chainبرای هرکدام از رویدادهایی که منجر به  deadlockمی شوند ،تولید می شود.
Event Output

در تصوير زير تنها سه رويداد ذکر شده در باال را دريافت کرده ام.
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Deadlock Graph Output

در زير  deadlock graphمی باشد که خروجی رويداد  Deadlock graphمی باشد .مشاهده می کنيم که در سمت چپ  id 62به
عنوان قربانی  deadlock victim)( deadlockانتخاب شده است .همچنين اگر روی بيضی با عالمت ضربدر ) (Xدقت کنيد،
تراکنشی که در حال اجرا بود را مشاهده خواهيد کرد:

Finding Objects Involved in Deadlock

در هر سه خروجی  object IDsرا برای آبجکت هايی که در مغايرت هستند ،هاياليت کرده ام .می توانيد از  queryزير برای
يافتن آبجکت و جايگزينی  object IDبرای  partition_idدر زير استفاده کنيد.
SELECT OBJECT_SCHEMA_NAME([object_id]),
)]OBJECT_NAME([object_id
FROM sys.partitions
;WHERE partition_id = 289180401860608

Saving Deadlock Graph Data in XML File

از آنجايی که داده  deadlock graphدر يک فرمت  XMLذخيره می شود ،می توانيد رويدادهای  XMLرا به طور مجزا ذخيره
کنيد .در هنگام تنظيم Trace Propertiesروی  Events Extraction Settingsکليک کرده و اين گزينه را مانند زير فعال سازيد.
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