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Rozdzia� 2.

Nowe w�asno�ci
zarz�dzania

Mówi si�, �e rosyjskie zimy s� mro�ne i d�ugie. Musz� przyzna	, �e ten rozdzia� b�dzie jak
rosyjska zima. Jest d�ugi i mo�e bardziej suchy ni� mro�ny, ale za to ca�y na temat bardzo
wa�nych spraw dotycz�cych Oracle Database 11g. Wersja ta dostarcza wielu nowych w�asno-
�ci i ulepsze� u�atwiaj�cych zarz�dzanie baz� danych. S� w�ród nich:

� Automatic Storage Management (ASM),

� Automatic Memory Management,

� Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM),

� Automatic Workload Repository (AWR),

� AutoTask — planista zautomatyzowanych zada� utrzymania,

� zmiany i nowe w�asno�ci w pliku parametrów,

� Resource Manager,

� bardziej drobnoziarniste zale�no�ci,

� DDL WAIT,

� dodawanie kolumn z warto�ciami domy�lnymi.

Rozpocznijmy od zmian i nowych w�asno�ci zwi�zanych z ASM.

Zmiany i nowe w�asno�ci w ASM
ASM (Automatic Storage Management) zawiera teraz wiele nowych w�asno�ci, zaprojekto-
wanych tak, aby u�ywanie ASM sta�o si� �atwiejsze i wydajniejsze. W sk�ad nowo�ci w ASM
wchodz�:



48 Oracle Database 11g. Nowe mo�liwo�ci

� nowa dokumentacja,

� atrybuty grup dyskowych ASM,

� ASM Fast Disk Resync,

� atrybuty kompatybilno�ci ASM,

� preferowane odczyty lustrzane ASM,

� aktualizacja ASM typu rolling upgrade,

� inne udoskonalenia ASM,

� nowa rola SYSASM.

Nowa dokumentacja ASM

Do Oracle Database 11g zosta�a dodana dodatkowa dokumentacja po�wi�cona zarz�dzaniu prze-
strzeni�. Przewodnik Oracle Database Storage Administration Guide jest teraz cz��ci� ca�kowitej
dokumentacji bazy danych, a omawia w szczegó�ach instalacj�, konfiguracj� oraz u�ycie ASM.

Atrybuty grup dyskowych ASM

Dost�pna nowa klauzula attribute ASM pozwala przypisa	 atrybuty bezpo�rednio do grup dys-
kowych ASM (w przeciwie�stwie do sytuacji u�ycia szablonów). Niektóre z atrybutów istnia�y
ju� w Oracle Database 10g, ale zosta�y dodane tak�e nowe, które mog� zosta	 przypisane do grupy
dyskowej (omówimy to w dalszej cz��ci rozdzia�u). Nowa jest tak�e sama klauzula attribute.
Oba polecenia: create diskgroup i alter diskgroup, pozwalaj� zdefiniowa	 lub modyfikowa	
ustawienia atrybutów adekwatnie do wymaga�. Poni�sza tabela zawiera list� atrybutów, które
mo�na ustawi	 za pomoc� nowej klauzuli attribute.

Atrybut Opis

au_size Jest to rozmiar jednostki alokacji (allocation unit), który domy�lnie wynosi 1 MB.
Warto�	 tego atrybutu mo�na ustawi	 tylko podczas tworzenia grupy dyskowej.
Mo�e ni� by	 dowolna pot�ga liczby 2 (1, 2, 4, 8 itd.), od 1 M do 64 M.
Przyk�adowo 4 M to 4194304.

compatible.rdbms Wi�cej informacji o tym atrybucie znajduje si� w dalszym punkcie tego rozdzia�u,
zatytu�owanym „Opcje kompatybilno�ci ASM”. Jego przyk�adowa warto�	
to '11.0', a domy�lna '10.1'. Raz ustawionej warto�ci atrybutu nie mo�na
z powrotem zamieni	 na ni�sz�.

compatible.asm Definiuje format danych na dyskach ASM. Wi�cej o tym atrybucie w dalszym
punkcie tego rozdzia�u, „Opcje kompatybilno�ci ASM”. Jego przyk�adowa warto�	
to '11.0', a domy�lna to '10.1'.

disk_repair_time Powoduje, �e proces resync rozpoczyna �ledzenie zmian w ekstentach nale��cych
do dysków offline. Wi�cej informacji o tym atrybucie znajduje si� w dalszym
punkcie tego rozdzia�u, „ASM Fast Disk Resync”. Jego dozwolone warto�ci
mieszcz� si� w przedziale od 0 do 136 lat. Wsparcie dla tego atrybutu jest
zapewnione, tylko je�li oba atrybuty kompatybilno�ci (compatible.rdbms
i compatible.asm) maj� ustawion� warto�	 11.1 lub wy�sz�.



Rozdzia� 2. � Nowe w�asno�ci zarz�dzania 49

W celu sprawdzenia indywidualnych atrybutów przypisanych do ka�dej z grup dyskowych mo�na
zada	 zapytanie do widoku V$ASM_ATTRIBUTE. Oto przyk�ad:

Select group_number, name, value
from v$asm_attribute order by group_number, name;
GROUP_NUMBER NAME                  VALUE
------------ -------------------- --------------------
1            au_size               1048576
1            compatible.asm        11.1.0.0.0
1            compatible.rdbms      11.1.0
1            disk_repair_time      600M

ASM Fast Disk Resync

W Oracle Database 11g wprowadzono ASM Fast Disk Resync, now� w�asno�	, która umo�liwia
zsynchronizowanie dysków ASM w ramach grupy dyskowej ASM z grup� dysków, która prze-
trwa�a awari�, po tym jak grupa, która jej uleg�a, jest niedost�pna przez jaki� okres czasu
(na przyk�ad w zwi�zku z awari� kontrolera dysku). Je�li awaria nie spowodowa�a uszkodzenia
pod��czonych mediów dyskowych, ASM Fast Disk Resync b�dzie móg� ponownie zsynchroni-
zowa	 brakuj�ce dyski, gdy tylko przeszkody powoduj�ce niedost�pno�	 tych dysków zostan�
usuni�te. Czas wykonania ponownej synchronizacji jest zale�ny od wielu czynników, ale cz�sto
jest krótszy ni� odbudowa ca�ej grupy dyskowej. Podczas takiej synchronizacji nasze dyski ASM
mog� by	 w pe�ni operacyjne. Nale�y wzi�	 pod uwag� to, �e w trakcie naprawy dysku mo�e si�
obni�y	 wydajno�	. Trzeba tak�e uwzgl�dni	 fakt, �e czas ca�kowitego przestoju i ponownej
synchronizacji niesie ze sob� utrat� redundancji.

Zazwyczaj ASM usuwa dysk w nied�ugim czasie od jego przej�cia w stan offline. Aby w��czy	
mo�liwo�	 szybkiej ponownej synchronizacji dysków (i zapobiec przej�ciu dysku w stan offline),
nale�y dla danej grupy dyskowej ustawi	 atrybut disk_repair_time. Je�li atrybut disk_repair_time
jest ustawiony, proces resync rozpocznie �ledzenie zmian w ekstentach dyskowych nale��cych
do dysku offline. Kiedy dysk zostanie przywrócony w tryb online, proces resync zsynchronizuje
go i w��czy z powrotem do grupy dyskowej.

Czas naprawy dysku definiujemy w jednostkach minutowych lub godzinowych (pos�uguj�c si�
oznaczeniami m/M lub h/H w celu wskazania wybranej jednostki). Dozwolone jest u�ywanie
dziesi�tnych wyra�e� u�amkowych (np. 3.5 H). Je�li ustawimy atrybut disk_repair_time bez
wskazania warto�ci, domy�ln� b�dzie 3.6 godziny. Dlatego, je�li zdamy si� na warto�	 domy�ln�,
nale�y si� bardzo spieszy	 z wymian� uszkodzonych kabelków! Chocia� w przypadku gdy gro-
madzimy karty dyskowe, kable i tym podobne w naszym komputerowym pomieszczeniu i �pimy
w pobli�u na �ó�ku polowym, to 3,6 godziny mo�e okaza	 si� w pe�ni wystarczaj�ce. Mówi�c
powa�nie, lepiej rozwa�y	 zwi�kszenie warto�ci tego atrybutu, gdy� z regu�y mieszkamy daleko,
a awarie wyst�puj� o takiej porze, �e ci��ko jest zdoby	 zast�pczy sprz�t w przeci�gu zaledwie
3,6 godziny. Czas naprawy zostanie zresetowany po przywróceniu dysku w tryb online, dlatego
w przypadku kolejnego przej�cia w stan offline zegar zacznie liczy	 od 0.

Je�li dysk przejdzie w stan offline, a czas naprawy dysku up�ynie, to taki dysk zostanie logicznie
usuni�ty. Przed up�ywem zdefiniowanego czasu naprawy sami mo�emy usun�	 dysk offline,
wywo�uj�c polecenie alter diskgroup ... disk offline z u�yciem klauzuli drop after.
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Atrybutu disk_repair_time nie mo�na ustawi� dla dysków, które ju� s� dyskami offline.

Oto kilka przyk�adów ustawiania atrybutu czasu naprawy dysku dla grupy dyskowej:
ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE 'DISK_REPAIR_TIME'='18H';
ALTER DISKGROUP DG2 SET ATTRIBUTE 'DISK_REPAIR_TIME'='12.5H';
ALTER DISKGROUP DG3 SET ATTRIBUTE 'DISK_REPAIR_TIME'='600M';

Opcje kompatybilno�ci ASM
Oracle Database 11g daje mo�liwo�	 ziarnistej kontroli kompatybilno�ci z uwzgl�dnieniem
grup dyskowych ASM. S�u�� temu dwa ró�ne atrybuty ustawiane za pomoc� polecenia alter
diskgroup. Pierwszy z nich to atrybut kompatybilno�ci grup dyskowych Oracle. Warto�	 atry-
butu kompatybilno�ci grup dyskowych definiuje format danych na dysku ASM i zawsze powinna
by	 wi�ksza lub równa warto�ci parametru kompatybilno�ci bazy danych Oracle maj�cej dost�p
do tego dysku ASM. Atrybut compatible.asm musi by	 ustawiony na warto�	 wy�sz� b�d�
równ� warto�ci atrybutu compatible.rdbms. Raz ustawionej warto�ci atrybutu nie mo�na cofn�	
do poprzedniej, ni�szej.

Warto�	 atrybutu kompatybilno�ci grup dyskowych Oracle ustawia si� za pomoc� polecenia
alter diskgroup i atrybutu compatible.asm, jak pokazano w poni�szym przyk�adzie:

ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE 'compatible.asm'='11.1.0';

Ustawienia warto�ci tego parametru mo�na tak�e dokona	 podczas wywo�ania polecenia create
diskgroup, jak pokazano ni�ej:

CREATE DISKGROUP dgroup4 EXTERNAL REDUNDANCY
DISK '/oracle/asmdata/asm_dgroup1_04.asm'
ATTRIBUTE 'compatible.asm' = '11.1';

Drugim ze wspomnianych atrybutów jest atrybut kompatybilno�ci bazy danych Oracle, którego
warto�	 definiowana jest przez atrybut grupy dyskowej ASM compatible.rdbms. Atrybut ten
okre�la minimaln� wersj� bazy danych Oracle, która mo�e zamontowa	 dan� grup� dyskow�.
Jego warto�	 powinna by	 równa najni�szej warto�ci ustawie� kompatybilno�ci w�ród wszystkich
baz danych Oracle, które zamontuj� dan� grup� dyskow�. Raz ustawionej warto�ci atrybutu nie
mo�na cofn�	 do poprzedniej, gdy� warto�	 atrybutu implikuje format wiadomo�ci przesy�anych
w obie strony pomi�dzy instancj� ASM a powi�zanymi instancjami baz danych. Oczywi�cie mo�-
liwe jest zwi�kszenie warto�ci atrybutu.

Zauwa�my, �e ka�da grupa dyskowa mo�e posiada	 swoje w�asne ustawienia kompatybilno�ci,
a w zwi�zku z tym ró�ne wersje baz danych Oracle mog� ��czy	 do ka�dej danej instancji ASM.
Poni�ej prezentujemy przyk�ad ustawienia atrybutu kompatybilno�ci bazy danych:

ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE 'compatible.rdbms'='11.1.0';

Przyk�ad ilustruj�cy wzajemny wp�yw atrybutów na siebie mo�na zauwa�y	, przygl�daj�c
si� zwi�zkowi pomi�dzy atrybutem disk_repair_time a atrybutem compatible.asm. Je�li zaak-
ceptujemy domy�ln� warto�	 atrybutu compatible.asm i spróbujemy ustawi	 warto�	 disk_repair_
�time, otrzymamy nast�puj�cy b��d:

ORA-15032: not all alterations performed
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ORA-15242: could not set attribute DISK_REPAIR_TIME
ORA-15283: ASM operation requires compatible.rdbms of 11.1.0.0.0 or higher

Komunikat b��du wskazuje, �e nale�y ustawi	 atrybut compatible.asm dla konfigurowanej
grupy dyskowej. Aby b��du unikn�	, zmie�my warto�	 atrybutu compatible.asm z domy�lnej
'10.1' na '11.1.0', tak jak pokazano w przyk�adzie poni�ej:

ALTER DISKGROUP DG1 SET ATTRIBUTE 'compatible.asm'='11.1.0';

Parametr kompatybilno�ci nie tylko kontroluje, które bazy danych mog� ��czy	 si� do naszej
grupy dyskowej ASM, ale tak�e definiuje w�asno�ci dost�pne w ASM (analogicznie jak w przy-
padku parametru kompatybilno�ci bazy danych). Ustawienia kompatybilno�ci grup dyskowych
mo�na sprawdzi	 w widoku V$ASM_ATTRIBUTE.

Przyk�adem wzajemnego oddzia�ywania atrybutów compatible.asm i compatible.rdbms mo�e
by	 sytuacja, kiedy compatible.rdbms ma warto�	 10.2, a compatible.asm — 11.1. W takim
przypadku zarz�dzanie grup� dysków ASM zostanie ograniczone do wersji Oracle 11.1 lub
wy�szej, ale indywidualne grupy dyskowe mog� wspó�pracowa	 z instancjami bazy danych
Oracle z parametrem kompatybilno�ci ustawionym na warto�	 10.2 lub wy�sz�.

Preferowane odczyty lustrzane ASM
Niektóre konfiguracje ASM anga�uj� zdalne kopie lustrzane dysków znajduj�cych si� w bardzo
odleg�ych lokalizacjach (mog� tak�e anga�owa	 zdalne instancje). W takich przypadkach pod-
stawowa grupa dyskowa mo�e by	 nie najlepszym zbiorem dysków do odczytu przez dan� instan-
cj�. Przyk�adowo, mo�emy posiada	 dwie instancje RAC (Real Application Cluster) na urz�dze-
niach oddalonych od siebie o 500 kilometrów. Dany zespó� dysków mo�e by	 przechowywany
w okre�lonym systemie RAC. W takiej sytuacji chcieliby�my, aby lokalna instancja RAC mog�a
czyta	 z najbli�szego dost�pnego dysku ASM w celu zapewnienia najlepszej wydajno�ci.

Preferowane odczyty lustrzane ASM dost�pne s� jedynie w konfiguracjach RAC i zazwyczaj
s� u�ywane tylko z klastrowanymi instancjami ASM. Preferowane odczyty lustrzane ASM
pozwalaj� na odczyt z ekstentów kopii lustrzanych zamiast z ekstentów dysku podstawowego.
Aby skorzysta	 z zalet tej nowej w�asno�ci, nale�y skonfigurowa	 kopi� lustrzan� ekstentów,
lokaln� dla danego odleg�ego w�z�a klastra. W celu skonfigurowania w danej instancji listy
nazw preferowanych awaryjnych grup dyskowych u�ywanych przy dost�pie do dysków ASM,
nale�y ustawi	 nowy parametr asm_prefered_read_failure_groups. Format jego warto�ci
przedstawia si� nast�puj�co: nazwaGrupyDyskowej.nazwaAwaryjnejGrupy, gdzie nazwaGru-
pyDyskowej to nazwa grupy dyskowej, do której nale�y grupa awaryjna, a nazwaAwaryjnejGrupy
to nazwa preferowanej grupy awaryjnej. W celu wskazania wielokrotnie nazw ró�nych par
grupaDyskowa.grupaAwaryjna nale�y ka�d� ze zdefiniowanych preferowanych grup odczytu
oddzieli	 znakiem przecinka, tak jak pokazano w poni�szym przyk�adzie:

Asm_preferred_read_failure_groups=dgroup1.fdisk2, dgroup2.fdisk2

Je�li ASM nie b�dzie w stanie dokona	 odczytu z preferowanej awaryjnej grupy dyskowej, to
b�dzie kontynuowa	 odczyt z grupy preferowanej, a w nast�pnej kolejno�ci z dowolnej innej
zdefiniowanej, dodatkowej awaryjnej grupy. W celu sprawdzenia, czy dany dysk nale��cy do
grupy dyskowej jest dyskiem preferowanego odczytu, nale�y podejrze	 kolumn� PREFERED_READ
z widoku V$ASM_DISK.



52 Oracle Database 11g. Nowe mo�liwo�ci

ASM rolling upgrade

Oracle Database 11g wspiera aktualizacje typu rolling upgrade, czyli aktualizowanie w czasie
pracy systemu. Wykonywanie aktualizacji typu rolling upgrade z wersji Oracle Database 10g do
Oracle Database 11g nie jest wspierane. Kiedy ju� dokonamy aktualizacji do 11g, to uaktual-
nienia do wy�szych wersji b�dziemy mogli wykonywa	 jako te typu rolling upgrade. Cz��ci�
sk�adow� nowej w�asno�ci rolling upgrade jest mo�liwo�	 aktualizacji instancji ASM jako typu
rolling upgrade. Przed wykonaniem uaktualnienia rolling upgrade musimy si� upewni	, �e zale�ne
komponenty zosta�y uaktualnione wcze�niej (przyk�adowo, przed aktualizacj� ASM nale�y
uaktualni	 CRS — Cluster Ready Services).

W celu wsparcia aktualizacji rolling upgrade zosta�a dodana nowa sk�adania w Oracle. Polecenie
alter system zosta�o wzbogacone o nowy parametr start rolling migration. Ka�da migracja
wymaga dostarczenia zbioru ró�nych parametrów wraz z poleceniem alter system start rolling
migration, w��czaj�c w to numer wersji, numer wydania, numer uaktualnienia, numer portu oraz
numer portu uaktualnienia. W sprawie szczegó�ów dotycz�cych odpowiedniego formatu pole-
cenia nale�y odnie�	 si� do dokumentacji.

Po wydaniu polecenia alter system start rolling migration ASM najpierw spróbuje ustali	,
czy w toku s� jakie� operacje równowa�enia ASM (rebalancing). Je�li takie operacje trwaj�,
wykonanie polecenia zako�czy si� b��dem. W przypadku gdy w danym momencie nie wyst�-
puj� operacje równowa�enia, charakterystyka dzia�ania klastra ASM b�dzie wygl�da	 nast�puj�co:

� W przypadku grup dyskowych mo�liwe b�dzie wy��cznie ich, zamontowanie
i odmontowanie (nie b�dzie mo�na wykonywa	 operacji alter, create, drop).

� Mo�liwe b�dzie otwieranie i zamykanie plików w grupach dyskowych przez baz� danych.

� Mo�liwe b�dzie usuwanie i zmienianie rozmiarów plików.

� Dost�p do widoków i pakietów sta�ych b�dzie ograniczony. Widoki globalne
na klastrowanej instancji ASM b�d� niedost�pne.

Po zmodyfikowaniu instancji dla rozpocz�cia migracji nale�y zamkn�	 i zaktualizowa	 ka�d�
z instancji, jedn� na raz. Kiedy aktualizacja zostanie zako�czona, b�dziemy mogli ponownie
uruchomi	 instancj� ASM, a zostanie ona do��czona do klastra. Po zako�czeniu wszystkich
kroków aktualizacji musimy jeszcze zako�czy	 sam proces uaktualniania poleceniem alter
system:

Alter system stop rolling migration;

Je�li podczas aktualizacji napotkamy jakie� problemy, mo�emy po prostu odwróci	 proces
poprzez wycofanie. Ka�dorazowo nale�y zamkn�	 jeden w�ze� ASM, wycofa	 go do poprzed-
niej wersji oprogramowania, a nast�pnie uruchomi	 ponownie. Po zako�czeniu wycofywania
mo�na zako�czy	 proces migracji. Zauwa�my, �e po zako�czeniu procesu migracji nie mo�na
go ju� wycofa	.

Jak mo�na si� by�o spodziewa�, przed przyst�pieniem do aktualizacji zalecamy przeczytanie
instrukcji aktualizacji oraz upewnienie si�, �e mo�liwe jest wykorzystanie przedstawionej
procedury.
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Wsparcie ASM dla jednostek alokacji
o zmiennym rozmiarze

Jak wspomniano w jednym z poprzednich punktów, „Atrybuty grup dyskowych ASM”, ASM
wspiera teraz ekstenty (extent) o zmiennych rozmiarach, dzi�ki czemu mo�liwe jest zmniejszenie
wymaga� pami�ciowych zwi�zanych z du�ymi plikami dyskowymi ASM i jednoczesne polep-
szenie wydajno�ci. Obecnie, wraz ze wzrostem rozmiaru plików, Oracle mo�e automatycznie
zaalokowa	 wielokrotno�	 ekstentów o zmiennym rozmiarze. Poniewa� maksymalny rozmiar
pliku ASM jest zale�ny od rozmiaru jego ekstentu, oznacza to, �e rozmiar naszych plików mo�e
przekracza	 poprzedni limit 35 TB dla grup dyskowych zewn�trznej redundancji.

Mo�liwe jest tak�e zdefiniowanie takich grup dyskowych, �e pliki w nich utworzone zostan�
stworzone z jednostkami alokacji o ró�nych rozmiarach. Rozmiar jednostki alokacji waha si� od
1 do 64 MB. Wi�cej informacji na temat ustawiania rozmiaru jednostek alokacji mo�na znale�	
w punkcie „Atrybuty grup dyskowych ASM”. Mo�liwo�	 definiowania ró�nych jednostek alo-
kacji pozwala grupom dyskowym ASM z redundancj� zewn�trzn� osi�gn�	 maksymalny roz-
miar 128 TB, w przeciwie�stwie do rozmiaru 35 TB osi�ganego w Oracle Database 10g.

Nowa rola SYSASM

W Oracle zosta�a udost�pniona nowa rola SYSASM, z której nale�y korzysta	 podczas ��cze-
nia si� z instancj� ASM jako administrator. Roli SYSASM powinno si� zacz�	 u�ywa	 zamiast
SYSDBA, poniewa� po��czenia SYSDBA do instancji ASM prawdopodobnie nie b�d� wspie-
rane w przysz�o�ci. Wymagania dotycz�ce uwierzytelniania s� dla po��cze� z rol� SYSASM
takie same jak dla po��cze� z rol� SYSDBA.

Poni�ej prezentujemy przyk�ad po��czenia z instancj� ASM z u�yciem nowej roli SYSASM:
[oracle@localhost ~]$ sqlplus / as sysasm
SQL*Plus: Release 11.1.0.3.0 - Beta on Sat Feb 24 19:48:10 2007
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.1.0.3.0 – Beta
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
SQL>

Mo�na tak�e u�y	 zwyczajnego polecenia po��czenia, jak connect sys/robert as SYSASM
i podobne.

Nowe polecenia narz�dzia asmcmd

Zabawne, jak wielu ludzi, z którymi rozmawia�em, korzysta z ASM, a mimo to nigdy nie
u�ywa�o ani nie s�ysza�o o asmcmd. Narz�dzie asmcmd pojawi�o si� po raz pierwszy w Oracle
Database 10g Release 2, aby u�atwi	 poruszanie si� po dyskach ASM i ich zawarto�ci. W Oracle
Database 11g do asmcmd zosta�y dodane dalsze w�asno�ci, które b�d� omawiane w tym punkcie.
W sk�ad owych w�asno�ci wchodz�: mo�liwo�	 archiwizacji i odtwarzania metadanych ASM,
nowe polecenie lddsk, polecenie repair oraz — dla istniej�cych polece� asmcmd — kilka
nowych opcji typu flagi.
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Arup radzi…

Wsparcie dla ekstentów o zmiennym rozmiarze jest prawdopodobnie najwa�niejszym dodatkiem do
ASM w Oracle Database 11g. Przed 11g liczba ekstentów, zw�aszcza w ogromnych bazach danych,
by�a po prostu zbyt du�a. Skutkowa�o to tym, �e mapy ekstentów (extent maps) by�y zbyt wielkie, aby
mo�na by�o nimi zarz�dza� w zbiorniku wspó�dzielonym (shared pool); mia�o to wp�yw na wydajno��,
jak równie� powodowa�o straszliwe b��dy ORA-4031 Unable to allocate x bytes in shared pool1.
Dla z�agodzenia negatywnych skutków w Oracle Database 10g mo�liwe by�o zdefiniowanie wi�k-
szych rozmiarów jednostek alokacji za pomoc� parametru z podkre�leniem, tak jak pokazuje przyk�ad:

_asm_ausize=16777216

Parametr ten, pomimo �e z podkre�leniem, jest wspierany przez Oracle i udokumentowany na Meta-
Link. Powy�szy przyk�ad definiuje 16-megabajtowe jednostki alokacji. W przypadku ogromnych baz
danych, powy�ej 10 TB, jest to zalecany rozmiar. Domy�lna warto�� to 1048576 (lub 1 MB), tak�e
w Oracle Database 11g. Stan typu „jeden rozmiar do wszystkiego” nie by� dobrym rozwi�zaniem we
wszystkich przypadkach. Je�li z góry posiada�o si� wiedz� o tym, do jakich rozmiarów uro�nie baza
danych, mo�na by�o �mia�o ustawi� parametr zawczasu, jednak w wielu sytuacjach oszacowanie
przysz�ego rozmiaru bazy danych mog�o by� b��dne lub niemo�liwe. W Oracle Database 11g problem
ten zosta� rozwi�zany przez oddzielenie rozmiaru ekstentu od wielko�ci jednostki alokacji. W 11g
jeden ekstent mo�e mie� rozpi�to�� wi�cej ni� jednej jednostki alokacji. Jego rozmiar mo�e si� zwi�k-
sza� wraz ze wzrostem rozmiaru bazy danych. Pozwala to na utrzymanie rozmiaru mapy obszarów
w rozs�dnej granicy, co z kolei poprawia wydajno��.

B�d	 co b�d	, oznacza to tak�e, �e ekstenty z czasem zostan� na dysku w jakim� stopniu pofrag-
mentowane. W wielu przypadkach jest to nieistotne, nawet je�li b�dziemy cz�sto usuwa� i tworzy�
obiekty w bazie danych. B�dzie to jednak powa�nym problemem w przypadku cz�stego tworzenia
i usuwania plików danych. Je�li zaobserwujemy spadek wydajno�ci, mo�emy zdefragmentowa� dysk,
u�ywaj�c operacji alter diskgroup ... rebalance.

Archiwizacja i odtwarzanie metadanych grup dyskowych ASM

Narz�dzie asmcmd dostarcza zestawu nowych polece�, które pozwalaj� na archiwizacj� i odzy-
skiwanie metadanych zwi�zanych ze wszystkimi grupami dyskowymi ASM. Polecenie md_backup
wykona archiwizacj� wszystkich lub cz��ci metadanych ASM, w zale�no�ci od u�ytych para-
metrów. Poni�ej przedstawiamy przyk�ad u�ycia polecenia md_backup w celu archiwizacji
ca�ego repozytorium metadanych ASM.

[oracle@localhost ~]$ asmcmd
ASMCMD> md_backup

Kiedy polecenie zostanie w ca�o�ci wykonane, w bie��cym katalogu roboczym zostanie
utworzony plik. W moim systemie Linux plik zosta� nazwany ambr_backup_intermediate_file,
ale w innych systemach operacyjnych jego nazwa mo�e si� ró�ni	. Plik archiwizacji jest w znacz-
nej mierze plikiem tekstowym, wi�c mo�emy go po prostu czyta	. Bardziej zaawansowane u�ycie
polecenia md_backup pozwala kontrolowa	 miejsce, w którym plik ma zosta	 utworzony, wyszcze-
gólnia	 grupy dyskowe maj�ce podlega	 archiwizacji, a tak�e przes�ania	 ró�norakie opcje.

                                                          
1 Polska wersja komunikatu b��du to: ORA-04031: nie mo�na przydzieli	 X bajtów pami�ci wspó�u�ytkowanej

— przyp. t�um.
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Polecenie md_restore s�u�y do przywracania danych z archiwizacji grup dyskowych wykona-
nych za pomoc� polecenia md_backup. Przywrócenie mo�na wykona	 bez wprowadzania �ad-
nych modyfikacji lub wcze�niej przes�oni	 ró�ne ustawienia w poleceniu md_backup. Oto przy-
k�ad wykonania przywracania metadanych:

[oracle@localhost ~]$ asmcmd
ASMCMD> md_restore –b ambr_backup_intermediate_file

Oba polecenia mog� zosta	 wykonane poprzez przekazanie ich jako parametru podczas urucha-
miania narz�dzia asmcmd, tak jak pokazano w przyk�adzie poni�ej:

[oracle@localhost ~]$ asmcmd md_backup

Nale�y mie	 �wiadomo�	 tego, �e polecenie md_backup nie nadpisze poprzedniego pliku archi-
wizacji. Po wykonaniu archiwizacji nale�y samemu przenie�	 gdzie� taki plik, aby nast�pna
archiwizacja mog�a si� uda	.

Po co w�a�ciwie u�ywa	 polece� md_restore i md_backup? Tak jak w bazie danych Oracle, tak
i w przypadku ASM istnieje mo�liwo�	, �e metadane ASM — sk�adowane w grupach dysko-
wych ASM — ulegn� uszkodzeniu (na przyk�ad z powodu uszkodze� pami�ci w systemie ope-
racyjnym). Chocia� zdarza si� to (na szcz��cie) rzadko, w takich przypadkach nasza archiwi-
zacja metadanych ASM mo�e okaza	 si� pomocna. Je�li u�ywamy ASM, zalecam, aby
archiwizacja metadanych do��czy�a do naszych rutynowych, codziennych wykona� archiwizacji.

Arup radzi…

Nie potrafi� nawet wyrazi� u�yteczno�ci (i trafno�ci czasu pojawienia si�) funkcji archiwizacji/przy-
wracania metadanych. Jak wspomnia� Robert, w nawi�zaniu do mo�liwo�ci uszkodzenia metadanych,
istnieje tak�e prawdopodobie�stwo, �e kto� wykona polecenie dd i nadpisze zawarto�� nag�ówka
dyskowego. Mnie to spotka�o, naprawd�! Kluczem do zrozumienia sytuacji jest fakt, �e w nag�ówku
znajduje si� informacja, co jest gdzie zapisane na dysku. Nadpisanie nag�ówka usuwa t� informacj�,
ale nie same dane. Je�li potrafimy przywróci� nag�ówek, mo�emy by� te� w stanie przywróci� dane za
pomoc� bazy danych, a zatem zawsze wykonujmy polecenie md_backup i przechowujmy wynikowy plik
w bezpiecznej lokalizacji.

W niektórych przypadkach polecenie md_restore mo�e tak�e pomóc w przywróceniu usuni�tych
dysków. Kolejnym zastosowaniem jest rozwijanie automatycznego procesu kontroli zmian, za ka�dym
razem gdy dodajemy, zmieniamy lub usuwamy dyski.

Polecenie lsdsk

Polecenie lsdsk listuje dyski, które widzi ASM. Oto przyk�ad:
[oracle@localhost ~]$ asmcmd lsdsk
Path
/oracle/asmdata/asm_dgroup1_01.asm
/oracle/asmdata/asm_dgroup1_02.asm

Polecenie remap

Polecenie remap mo�e zosta	 u�yte w celu naprawy zakresu fizycznych bloków w naszym dysku
ASM. Jako parametry przyjmuje ono nazw� grupy dyskowej, nazw� dysku oraz zakres bloków
do remapowania. Zauwa�my, �e podczas gdy polecenie to mo�e przywróci	 dysk do u�ytku
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(pod wzgl�dem fizycznie i logicznie uszkodzonych bloków), nie przywróci nam ono straconych
lub uszkodzonych danych. Oto przyk�ad:

[oracle@localhost ~]$ asmcmd remap dgroup1 disk_001 2000-4000

Nowe opcje polece� ls, lsct oraz lsdg

Polecenie ls ma dwa nowe parametry: -c oraz -g. Skorzystanie z parametru -c skutkuje u�yciem
widoku V$ASM_DISKGROUP jako �ród�a wydruku wyniku polecenia. U�ycie parametru -g
spowoduje, �e �ród�em wydruku wyniku polecenia b�dzie widok GV$ASM_DISKGROUP.

Polecenie lsct tak�e posiada nowy parametr -g, który powoduje czytanie danych z widoku
GV$ASM_CLIENT zamiast z widoku V$ASM_CLIENT.

W ko�cu polecenie lsdg, które tak�e zosta�o wzbogacone o parametry -c i -g. Parametr -c
jako �ród�a wydruku wyniku polecenia u�ywa widoku V$ASM_DISKGROUP, natomiast
parametr -g — widoku GV$ASM_DISKGROUP.

Automatic Memory Management
Firma Oracle wprowadzi�a wiele zmian we w�asno�ciach automatycznego zarz�dzania pami�-
ci� w Oracle Database 11g. Oracle Automatic Memory Management mo�e teraz automatycz-
nie zarz�dza	 zarówno obszarem SGA (system global area), jak i obszarem PGA (program
global area). Kontrol� nad t� now� funkcj� zapewniaj� nowe parametry memory_target i memory_
�max_target. Dotycz�ce jej zmiany zosta�y tak�e wprowadzone w niektórych narz�dziach
doradczych (advisor). Zosta�y tak�e dodane nowe widoki. W kolejnych podpunktach omówimy
ka�de z tych zagadnie�.

Przegl�d Automatic Memory Management

Automatyczne zarz�dzanie pami�ci� zosta�o dodane do istniej�cej struktury Oracle Automated
Memory Management i pozwala na u�ycie ró�nych parametrów konfiguruj�cych ustawienia
pami�ci. Automatic Memory Management posiada dwa nowe parametry pami�ci: memory_max_
�target i memory_target. Rysunek 2.1 ilustruje zale�no�ci zachodz�ce pomi�dzy ró�nymi
parametrami pami�ci.

Przyjrzyjmy si� bli�ej dwóm wspomnianym parametrom.

Parametr memory_target

Parametr memory_target jest w pewnym sensie kombinacj� warto�ci parametrów sga_target
i pga_aggregate_target. Reprezentuje on ca�kowit� ilo�	 pami�ci, jak� Oracle musi zaaloko-
wa	 dla ró�nych struktur SGA i PGA. Parametr memory_target jest parametrem dynamicznym.
Mo�e zosta	 ustawiony na warto�	 do warto�ci (w��cznie) parametru memory_max_target, który
zostanie omówiony jako nast�pny.
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Rysunek 2.1.
Zale�no�ci pomi�dzy
parametrami pami�ci

Parametr memory_max_target

Parametr memory_max_target pozwala na dynamiczn� zmian� warto�ci parametru memory_target
w granicach memory_max_target, tak wi�c w ka�dej chwili mo�emy przystosowa	 sumaryczn�
ilo�	 pami�ci dost�pnej dla bazy danych jako ca�o�	.

Parametr memory_max_target mo�e zosta	 ustawiony r�cznie albo wyznaczony i domy�lnie
ustawiony na warto�	 równ� lub wi�ksz� warto�ci parametru memory_target. Je�li parametr
memory_target jest ustawiony, a parametr memory_max_target nie, to Oracle domy�lnie przy-
pisze temu drugiemu warto�	 parametru memory_target. Je�li parametr memory_target nie jest
ustawiony, to domy�ln� warto�ci� parametru memory_max_target b�dzie 0. W przypadku gdy
parametr memory_target nie jest ustawiony, ale parametr memory_max_target przyjmuje jak��
niezerow� warto�	, to mo�emy modyfikowa	 ustawienia pami�ci dynamicznie, poprzez zmian�
memory_target lub innych okre�lonych parametrów pami�ci. Rysunek 2.2 ilustruje zale�no�ci
pomi�dzy parametrami pami�ci zarz�dzanej automatycznie.

Parametrów memory_max_target i memory_target nie mo�na u�ywa�, je�li zosta� ustawiony
LOCK_SGA. Wspomnianych parametrów nie mo�na tak�e stosowa� w po��czeniu z ogrom-
nymi stronami w systemie Linux.

Parametr memory_target mo�na skonfigurowa	 podczas aktualizacji lub pó�niej. Kiedy kon-
figurujemy parametr memory_target, powinni�my wzi�	 pod uwag� bie��ce ustawienia para-
metrów sga_target i pga_aggregate_target. W wi�kszo�ci sytuacji jako warto�	 memory_target
b�dziemy ustawia	 sum� rozmiarów zdefiniowanych przez warto�ci parametrów sga_target
i pga_aggregate_target, zeruj�c nast�pnie te dwa parametry.

Mo�emy zdecydowa	 si� na pozostawienie parametrów sga_target i pga_aggregate_target
z ich bie��cymi warto�ciami. Robi�c tak, wska�emy minimalne ilo�ci pami�ci, jakie powinny
zosta	 zaalokowane na te struktury. W takim przypadku Oracle b�dzie móg� dla ka�dej ze
struktur zaalokowa	 wi�cej pami�ci, ale nie b�dzie móg� zmniejszy	 dost�pnej dla nich ilo�ci
pami�ci poni�ej progu wyznaczonego przez ustawienia powi�zanych parametrów. Oznacza to,
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Rysunek 2.2.
Zale�no�ci pomi�dzy
parametrami pami�ci
zarz�dzanej
automatycznie

Ustawianie parametru memory_target na niektórych platformach mo�e przyprawi� nas o �zy.
Przyk�adowo w systemie Linux nale�y upewni� si�, �e /dev/shm (lub jego odpowiednik)
alokuje ilo�� pami�ci troch� wi�ksz� ni� ta, na któr� chcemy ustawi� warto�� parametru
memory_target. Niespe�nienie powy�szego warunku b�dzie skutkowa�o nast�puj�cym b��dem2:
ORA-00845: MEMORY_TARGET not supported on this system.

�e je�li przejdziemy podczas aktualizacji na nowe parametry, zostawiaj�c warto�ci sga_target
i pga_aggregate_target bez zmian, to powinna zosta	 spe�niona nast�puj�ca nierówno�	 memory_
�target >= (sga_target + pga_aggregate_target). Nieprawid�owa konfiguracja nie pozwoli
na uruchomienie instancji z powodu wyst�pienia b��du ORA-00838.

Kolejn� rzecz�, o której nale�y wiedzie	, jest to, �e je�li ustawimy parametr memory_max_target
i uruchomimy instancj�, Oracle po prostu zagarnie ilo�	 wolnej pami�ci równ� warto�ci tego
parametru. Mo�e to zale�e	 od systemu operacyjnego — zaobserwowali�my to w �rodowiskach
systemów operacyjnych Linux i Windows. Uwa�ajmy wi�c na potencjalne konsekwencje, jakie
poci�ga za sob� ustawienie wspomnianego parametru.

Nale�y zachowa� ostro�no�� podczas zmiany ustawie�, je�li przechodzimy na automatyczne
zarz�dzanie pami�ci�. Przechodz�c na parametry memory_max_target i memory_target, upew-
nijmy si�, �e parametry sga_target i sga_size nie s� ustawione. Pomimo i� jednoczesne
ustawianie tych parametrów jest wspierane, nale�y to robi� z ostro�no�ci�, aby unikn��
nieoczekiwanych konsekwencji.

                                                          
2 Polska wersja komunikatu b��du to: ORA-00845: Parametr MEMORY_TARGET nie jest obs�ugiwany w tym

systemie — przyp. t�um.
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Nowe funkcje w Memory Advisor i nowe widoki

Oracle otrzyma� nowy widok V$MEMORY_TARGET_ADVICE, który dostarcza wskazówek,
jak ustawi	 parametr memory_target. Poni�ej przedstawiamy przyk�adowe zapytanie do tego
widoku:

SQL> select * from v$memory_target_advice order by memory_size_factor;
MEMORY_SIZE MEMORY_SIZE_FACTOR ESTD_DB_TIME ESTD_DB_TIME_FACTOR VERSION
----------- ------------------ ------------ ------------------- ----------
176         .5                 126          1.1443              0
264         .75                110          1                   0
352         1                  110          1                   0
440         1.25               110          1                   0
528         1.5                109          .99                 0
616         1.75               109          .99                 0
704         2                  109          .99                 0

Przyk�ad pokazuje, �e zwi�kszenie ilo�ci pami�ci nie b�dzie mia�o pozytywnego wp�ywu na
nasz� baz� danych. Bie��ce ustawienie memory_size to 352 MB (je�li MEMORY_SIZE_FACTOR
wynosi 1, to jest to aktualny rozmiar), co wydaje si� by	 wi�ksz� warto�ci�, ni� potrzeba.
Zwi�kszenie jej o 50 procent, do 528 MB (MEMORY_SIZE_FACTOR równy 1.5), b�dzie skutkowa�o
bardzo nieznaczn� popraw� wydajno�ci, jak pokazuje ró�nica pomi�dzy warto�ciami kolumny
ESTD_DB_TIME 110 i 109. Zwró	my uwag�, �e widok nie b�dzie zawiera� �adnych danych, dopóki
automatyczne zarz�dzanie pami�ci� nie zostanie w��czone (przynajmniej poprzez ustawienie
parametru memory_target).

Dane w omawianych widokach zale�� od migawek (snapshot) AWR. Je�li wy��czyli�my AWR
lub dopiero co stworzyli�my baz� danych, widoki mog� by� puste. Wyniki zapyta� do tych
widoków w du�ym stopniu zale�� tak�e od obci��enia i wykorzystania systemu. Wynik b�dzie
znacz�co ró�ny dla bezczynnego systemu w porównaniu z systemem o wysokim obci��eniu
i zmienno�ci.

Kolejny widok, V$MEMORY_DYNAMIC_COMPONENTS, zapewnia wgl�d w ró�ne kom-
ponenty pami�ci bazy danych i ich rozmiary, ustalane przez Oracle’owe udogodnienie automa-
tycznego zarz�dzania pami�ci�. Poni�ej przedstawiamy przyk�adowe zapytanie do tego widoku,
pokazuj�ce obecnie skonfigurowane komponenty pami�ci. Zauwa�my, �e oprócz zwyczajnych
pul pami�ci (pools) s� tam tak�e wpisy dotycz�ce SGA Target i PGA Target:

SQL> select component, current_size curr_size, min_size, max_size,
user_specified_size uss, granule_size gs from v$memory_dynamic_components
where current_size > 0;
COMPONENT       CURR_SIZE  MIN_SIZE   MAX_SIZE   USS        GS
--------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
shared pool     67108864   62914560   67108864   0          4194304
large pool      4194304    0          4194304    0          4194304
java pool       4194304    4194304    4194304    0          4194304
SGA Target      218103808  218103808  218103808  0          4194304
DEFAULT buffer  134217728  134217728  138412032  83886080   4194304
cache
Shared IO Pool  8388608    8388608    8388608    8388608    4194304
PGA Target      150994944  150994944  150994944  0          4194304
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W jaki sposób Oracle zarz�dza pami�ci�?

Przegl�daj�c widok V$MEMORY_RESIZE_OPS, mo�emy monitorowa	, w jaki sposób Oracle
zarz�dza pami�ci�. Widok zawiera list� ostatnich 800 ��da� zmiany rozmiaru SGA obs�u�onych
przez Oracle. Oto przyk�ad:

SQL> select parameter, initial_size, target_size, start_time
from v$memory_resize_ops
where initial_size > 0 and final_size > 0
order by parameter, start_time;
PARAMETER            INITIAL_SIZE TARGET_SIZE START_TIME
-------------------- ------------ ----------- -------------------
db_cache_size        121634816    117440512   04/28/2007 19:33:45
db_cache_size        121634816    117440512   04/28/2007 19:33:45
db_cache_size        117440512    113246208   04/28/2007 19:33:45
db_cache_size        113246208    109051904   04/28/2007 19:33:45
db_cache_size        109051904    104857600   04/28/2007 19:34:10
db_cache_size        104857600    100663296   04/28/2007 19:34:33
db_cache_size        100663296    96468992    04/28/2007 19:34:35
pga_aggregate_target 125829120    335544320   04/28/2007 19:39:20
shared_pool_size     58720256     62914560    04/28/2007 19:33:45
shared_pool_size     54525952     58720256    04/28/2007 19:33:45
shared_pool_size     62914560     67108864    04/28/2007 19:34:10
shared_pool_size     67108864     71303168    04/28/2007 19:34:33
shared_pool_size     71303168     75497472    04/28/2007 19:34:35

Jak wskazuje powy�szy wynik zapytania, Oracle by� bardzo zaj�ty, dokonuj�c zmian w pami�ci
podr�cznej bazy danych i w zbiorniku wspó�dzielonym (shared pool)!

Automatic Memory Management i OEM

Oracle Enterprise Manager (OEM) ca�kowicie wspiera automatyczne zarz�dzanie pami�ci�.
Na stronie domowej OEM kliknijmy w umieszczon� na górze zak�adk� Server, a nast�pnie
wybierzmy Memory Advisors. Z poziomu tej strony mo�emy w��czy	 lub wy��czy	 automa-
tyczne zarz�dzanie pami�ci�, ustawi	 ca�kowite i maksymalne rozmiary parametrów pami�ci
i przejrze	 histori� alokacji pami�ci. Rysunek 2.3 przedstawia przyk�adow� stron� narz�dzia
Memory Advisor.

Automatic Memory Management posiada interfejs w Memory Advisor (jest to graficzna nak�adka
na widok V$MEMORY_TARGET_ADVICE). Mo�emy tam sprawdzi	, jak powinni�my zaalo-
kowa	 pami�	 dla instancji.

Przej�cie na Automatic Memory Management

Przej�cia na automatyczne zarz�dzanie pami�ci� mo�na dokona	 r�cznie lub z poziomu OEM.
W��czenie us�ugi Automatic Memory Management jest tak�e mo�liwe z poziomu narz�dzia
Database Configuration Assistant (DBCA) podczas konfigurowania nowej bazy danych. Czy-
telnicy uaktualniaj�cy swoje oprogramowanie do Oracle Database 11g mog� mie	 w�tpliwo�ci,
czy warto przej�	 na Automatic Memory Management. Jak ze wszystkim co nowe, podszed�-
bym to tego z ostro�no�ci�, testuj�c wszystko dok�adnie w �rodowisku deweloperskim. Je�li
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Rysunek 2.3. Strona narz�dzia OEM Memory Advisor

istnieje nagl�ca potrzeba przej�cia, to trzeba to zrobi	, ale je�li mo�na poczeka	, to nie nara-
�a�bym produkcyjnego systemu na ryzyko. W przypadku nowych baz danych, utworzonych
w 11g, prawdopodobnie zdecydowa�bym si� na konfiguracj� z Automatic Memory Manage-
ment i starannie j� przetestowa�.

Nowe w�asno�ci ADDM
Oracle Database 11g oferuje wiele nowych w�asno�ci ADDM (Automatic Database Diagnostic
Monitor), w sk�ad których wchodz�:

� nowe widoki ADDM,

� ADDM uwzgl�dniaj�cy istnienie RAC,

� nowy pakiet dbms_addm do zarz�dzania ADDM,

� klasyfikacja,

� dyrektywy.

Przyjrzyjmy si� teraz bli�ej ka�dej z tych nowych w�asno�ci.

Nowe widoki ADDM

Poni�sza tabela prezentuje nowe widoki powi�zane z ADDM, które zosta�y dodane w Oracle
Database 11g.
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Nazwa widoku Opis

DBA_ADDM_TASKS Dostarcza historyczn� reprezentacj� wcze�niejszych
zada� ADDM.

DBA_ADDM_INSTANCES Wy�wietla informacje o zadaniach ADDM na poziomie
instancji.

DBA_ADDM_FINDINGS Dostarcza dodatkowych informacji dla ró�nych widoków
doradczych.

DBA_ADDM_FDG_BREAKDOWN Zapewnia informacj� o udziale poszczególnych znalezisk
(finding) w ka�dej z instancji.

DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVES
DBA_ADDM_TASK_DIRECTIVES

Zauwa�my, �e ka�dy z widoków DBA_ ma odpowiadaj�cy mu widok USER_, za wyj�tkiem
widoku DBA_ADDM_SYSTEM_DIRECTIVES.

Wspó�istnienie RAC i ADDM

Istnieje co najmniej kilka istotnych zagadnie� wydajno�ciowych specyficznych dla RAC. Przed
Oracle Database 11g jedyn� metod� analizy komponentu klastra o konfiguracji RAC by�o prze-
gl�danie znacznej liczby widoków GV$. Oracle Database 11g dostarcza nowego poziomu analizy
ADDM nazwanej Database ADDM. Z Database ADDM narz�dzie Oracle ADDM jest teraz
�wiadome obecno�ci RAC i w��cza analiz� klastra RAC do ogólnego procesu analizy ADDM
bazy danych.

Podobnie jak w przypadku Instance ADDM (czyli ADDM dla pojedynczej instancji bazy danych),
nowe procesy Database ADDM (czyli ADDM dla ca�ej bazy danych) s� uruchamiane domy�lnie
po wykonaniu ka�dej migawki AWR (Automatic Workload Repository). Database ADDM mo�e
zapewni	 raportowanie wyst�pienia wymienionych ni�ej stanów:

� Nadmierne u�ywanie globalnych zasobów takich jak operacje wej�cia/wyj�cia i blokady
globalne.

� Wysoko obci��aj�ce zapytania SQL i wyst�pienia gor�cych bloków (hot block).

� Nadmierny ruch typu interconnect w globalnej pami�ci podr�cznej.

� Opó�nienia ��czy sieciowych.

� Odchylenia czasów odpowiedzi instancji.

W��czenie Database ADDM odbywa si� poprzez wywo�anie procedury set_default_task_
�parameter z dostarczanego przez Oracle pakietu PL/SQL dbms_advisor. Pozwala to ustali	
warto�ci parametru instances maj�ce wskaza	 instancje, które powinny podlega	 analizie Data-
base ADDM. Poni�sza tabela daje wgl�d w ró�ne opcje, których mo�na u�y	 w przypadku
parametru instances.
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Opcja Uruchamiany tryb analizy ADDM

UNUSED Wy��cza Database ADDM dla wszystkich instancji.
Lista instancji rozdzielonych znakami przecinka Database ADDM zostanie wykonane tylko

dla wymienionych instancji.
ALL W��cza Database ADDM dla wszystkich instancji.

Oto kilka przyk�adów ustawiania warto�ci parametru instances:
-- Wy��cz Database ADDM dla wszystkich instancji
Exec dbms_advisor.set_default_task_parameter('ADDM', 'INSTANCES', 'UNUSED');
-- Skonfiguruj Database ADDM dla instancji 1. i 3.
Exec dbms_advisor.set_default_task_parameter('ADDM', 'INSTANCES', '1,3');
-- Skonfiguruj Database ADDM dla wszystkich instancji
Exec dbms_advisor.set_default_task_parameter('ADDM', 'INSTANCES', 'ALL');

Rezultat takiego dodatkowego poziomu analizy b�dzie widoczny w co najmniej kilku miejscach
w OEM, na przyk�ad na podstronie Cluster strony analizy wydajno�ci. Stamt�d mo�na przej�	
do bardziej szczegó�owych stron. Mo�liwe jest tak�e raportowanie r�czne z wykorzystaniem
nowego pakietu dbms_addm, które zostanie omówione w kolejnym podpunkcie.

Zarz�dzanie ADDM poprzez dbms_addm

W celu wsparcia pracy administratora bazy danych w zarz�dzaniu Oracle ADDM, w Oracle Data-
base 11g zosta� wprowadzony nowy pakiet dbms_addm. Pakiet ten umo�liwia zlecenie rozpocz�cia
analizy ADDM, ukierunkowanie analizy, wydrukowanie raportu lub usuni�cie wyniku poprzed-
niej analizy.

Niektóre najpowszechniej u�ywane programy pakietu dbms_addm wraz z ich przeznaczeniem
zosta�y wymienione w poni�szej tabeli (nie uwzgl�dnia ona dyrektyw, poniewa� zostan� pokrótce
omówione pó�niej):

analyze_db Planuje analiz� ADDM bazy danych opart� na zakresie dwóch dostarczonych
migawek.

analyze_inst Planuje analiz� ADDM instancji w oparciu o dwie dostarczone migawki.
analyze_partial Planuje cz��ciow� analiz� ADDM w oparciu o dwie dostarczone migawki

oraz list� instancji.
delete Usuwa wybrane zadanie ADDM.
get_report Dostarcza domy�lny raport ADDM dla wybranych zada� ADDM.

Poni�ej prezentujemy przyk�ad u�ycia pakietu dbms_addm w celu wykonania analizy ADDM
bazy danych i raportowania jej wyniku:

-- Przedstaw list� wa�nych migawek z ostatnich 4 godzin
select instance_number, snap_id
from wrm$_snapshot
where end_interval_time < systimestamp - interval '4' HOUR
order by 1,2;
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INSTANCE_NUMBER SNAP_ID
--------------- ----------
1               24
2               23
2               25
2               26

Var tname varchar2(60);
BEGIN
   :tname:='Zadanie ADDM Database';
   dbms_addm.analyze_db(:tname, 25, 26);
END;
/
set long 1000000
Spool /tmp/dbreport.rpt
SELECT dbms_addm.get_report(:tname) FROM dual;
spool off

Wynikowy raport posiada w ogólno�ci taki sam format jak standardowy raport ADDM, który
mo�na otrzyma	 w Oracle Database 10g (wykonuj�c skrypt addmrpt.sql). Wynik analizy ADDM
mo�na usun�	 przy pomocy dbms_addm.delete, tak jak pokazano poni�ej:

exec dbms_addm.delete('Zadanie ADDM Database');

Klasyfikacja znalezisk

Framework Oracle Advisor zosta� wprowadzony w Oracle Database 10g. ADDM jest w�a�nie
przyk�adem doradcy (advisor). Framework wyró�nia symptomy, problemy, ostrze�enia i infor-
macyjne typy znalezisk (odpowiednie warto�ci kolumny TYPE widoku dba_advisor_findings
to SYMPTOM, PROBLEM, WARNING, INFORMATION). Nazwy znalezisk (finding name)
zosta�y dodane do frameworku Oracle Advisor dopiero w Oracle Database 11g. Dostarczaj� one
dodatkowej informacji, która pomaga zaklasyfikowa	 otrzymane ustalenia do jakiej� kategorii.
Przyk�adowym znaleziskiem mo�e by	 ustalenie, �e wykorzystanie procesora jest zbyt wysokie,
tak jak pokazuje przyk�ad:

SQL> select task_name, finding_name,
type, impact_type from dba_advisor_findings
where rownum < 2;
TASK_NAME            FINDING_NAME       TYPE        IMPACT_TYPE
-------------------- ------------------ ----------- ------------------------------
ADDM:2209966315_1_3  Wykorzystanie CPU  PROBLEM     Czas pracy bazy danych
                                                    w mikrosekundach.

Nowa kolumna w Oracle Database 11g — FINDING_NAME — klasyfikuje znalezisko do konkretnej
kategorii, w naszym przypadku do kategorii wykorzystania procesora („Wykorzystanie CPU”).
Kolumna ta zosta�a dodana tak�e do widoku USER_ADVISOR_FINDINGS.

Taka nowa klasyfikacja znalezisk mo�e pos�u�y	 wykonaniu dodatkowej analizy, tak jak
w poni�szym przypadku, gdzie staramy si� sprawdzi	, czy problem nadmiernego wykorzy-
stania procesora nasila si� o jakich� okre�lonych porach (np., jak w naszym przyk�adzie, w oko-
licach po�udnia):
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SQL> select to_char(execution_end, 'hh24') hour , count(*)
from dba_advisor_findings a, dba_advisor_tasks b
where finding_name='Wykorzystanie CPU'
and a.task_id=b.task_id
group by to_char(execution_end, 'hh24')
order by 1;
HO COUNT(*)
-- ----------
04         1
05         1
07         1
11         3
12         3
13         2
15         1
16         2
17         1

Wyró�niamy oko�o 80 ró�nych kategorii znalezisk, które mo�na zobaczy	 w widoku DBA_
ADVISOR_FINDING_NAMES.

Dyrektywy

Gdy u�ywamy ADDM, po��dane mo�e by	 ukierunkowanie analizy na ignorowanie wyst�pie-
nia niektórych stanów. Przyk�adowo, je�li s�abe strony schematu ROBERT s� dobrze znane, nie
obejmowanie go analiz� ADDM b�dzie mia�o sens. W celu wykluczenia ró�nych analiz ADDM
i zg�aszania ró�nych znalezisk mo�emy ustali	 dyrektywy. Mog� one zosta	 przypisane do wybra-
nych zada� ADDM lub ustawione jako dyrektywy systemowe. Dyrektywy mo�na ustawia	
z wiersza polece� lub wewn�trz OEM. Nast�puj�ce podpunkty omawiaj� tworzenie, usuwanie
i przyk�ady u�ycia dyrektyw.

Tworzenie dyrektyw

Procedury s�u��ce do ustawiania dyrektyw znajduj� si� w poni�szej tabeli:

Typ Nazwa procedury Opis

Dyrektywa:
wstaw
znalezisko

dbms_addm.
insert_finding_directive

Ogranicza raport ADDM do specyficznych kategorii
znalezisk (wi�cej informacji na ten temat znajdziemy
we wcze�niejszym podpunkcie tego rozdzia�u
„Klasyfikacja znalezisk”).

Dyrektywa:
wstaw
parametr

dbms_addm.
insert_parameter_directive

Tworzy dyrektyw�, która zapobiega sugerowaniu
przez ADDM dzia�a� maj�cych na celu zmian�
warto�ci konkretnych parametrów systemowych
(v$parameter).

Dyrektywa:
wstaw
segment

dbms_addm.
insert_segment_directive

Tworzy dyrektyw�, która zapobiega sugerowaniu
przez ADDM dzia�a� dotycz�cych konkretnych
w�a�cicieli, segmentów, podsegmentów lub konkretnych
numerów obiektów.
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Typ Nazwa procedury Opis

Dyrektywa:
wstaw SQL

dbms_addm.
insert_sql_directive

Tworzy dyrektyw�, która zapobiega sugerowaniu
przez ADDM dzia�a� dotycz�cych zapyta� SQL
o konkretnych identyfikatorach. Dalsza filtracja
umo�liwia ograniczenie zapytania SQL do minimalnej
liczby aktywnych sesji lub minimalnego czasu
odpowiedzi mierzonego w mikrosekundach.

Usuwanie dyrektyw

Jak pokazuje poni�sza tabela, pakiet dbms_addm dostarcza procedur s�u��cych do usuwania
dyrektyw:

Typ Nazwa procedury usuwaj�cej

Dyrektywa: usu� znalezisko dbms_addm.delete_finding_directive

Dyrektywa: usu� parametr dbms_addm.delete_parameter_directive

Dyrektywa: usu� segment dbms_addm.delete_segment_directive

Dyrektywa: usu� SQL dbms_addm.delete_sql_directive

Ustalanie, czy dyrektywy s� zdefiniowane

W wielu widokach mo�na znale�	 now� kolumn� FILTERED, która wskazuje, czy konkretny wiersz
danego widoku podleg� filtracji przez dyrektyw�. Do widoków zawieraj�cych kolumn� FILTERED
nale��:

� DBA i USER_ADVISOR_FINDINGS,

� DBA i USER_ADVISOR_RECOMMENDATIONS,

� DBA i USER_ADVISOR_ACTIONS.

Przyk�ady u�ywania dyrektyw

Przyk�adow� sytuacj�, w której chcieliby�my pos�u�y	 si� dyrektywami, mo�e by	 przypadek,
gdy nie chcemy, aby ADDM kiedykolwiek raportowa� na temat schematu ROBERT. W poni�-
szym przyk�adzie wykluczamy ten schemat i uruchamiamy raportowanie:

var tname VARCHAR2(60);
var inst_num number;
BEGIN
-- Uruchomienie tylko dla bie��cej instancji
select instance_number into :inst_num from v$instance;
-- Nazwanie analizy
:tname := 'moja_analiza_instancji';
-- Stworzenie zadania
DBMS_ADVISOR.CREATE_TASK('ADDM', :tname);
-- Migawka rozpocz�cia analizy
DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(:tname, 'START_SNAPSHOT', 242);
-- Migawka zako�czenia analizy
DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(:tname, 'END_SNAPSHOT', 243);
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-- Przypisanie instancji do zadania
DBMS_ADVISOR.SET_TASK_PARAMETER(:tname, 'INSTANCE', :inst_num);
-- Ustawienie dyrektywy
DBMS_ADVISOR.INSTER_SEGMENT_DIRECTIVE(:tname, 'Segment directive ID', 'ROBERT');
-- Uruchomienie zadania
DBMS_ADVISOR.EXECUTE_TASK(:tname);
END;
/
-- Raportowanie zadania
set long 1000000
select dbms_addm.get_report('moja_analiza_instancji') from dual;
exec dbms_addm.delete_segment_directive(NULL, 'Segment directive ID');
exec dbms_addm.delete('moja_analiza_instancji');

Mo�emy tak�e wygenerowa	 raport ADDM za pomoc� procedury dbms_advisor.get_task_
�report, nakazuj�c zignorowanie zbioru ogranicze�, tak jak pokazano poni�ej:

select dbms_advisor.get_task_report('moja_analiza_instancji', 'TEXT', 'ALL') from dual;

Nowe w�asno�ci AWR
Oracle Database 11g ulepszy� repozytorium Oracle Database Automated Workload Repository
(AWR), które zosta�o wprowadzone w Oracle Database 10g. Nowe w�asno�ci czyni� zarz�dzanie
baz� danych jeszcze prostszym. W sk�ad nowych lub ulepszonych w�asno�ci wliczamy:

� zmian� domy�lnej retencji migawek AWR,

� nowe w�asno�ci linii bazowych AWR,

� adaptacyjne progi metryk.

Domy�lna retencja migawek AWR

Domy�lnie Oracle Database 11g zachowuje teraz informacj� o migawkach AWR przez osiem
dni (w przeciwie�stwie do siedmiu dni, jak poprzednio). Domy�lne zachowanie mo�na zawsze
zmieni	. Nowa warto�	 b�dzie ustalona tylko dla nowych baz danych. Uaktualnione bazy danych
utrzymaj� takie warto�ci retencji AWR, jakie zosta�y dla nich wcze�niej okre�lone.

Nowe w�asno�ci linii bazowych AWR

Oracle Database 11g konsoliduje poprzednie w�asno�ci linii bazowych przedstawionych w Oracle
Database 10g. Te skonsolidowane w�asno�ci okre�lamy terminem AWR Baseline. Ponadto,
oprócz ró�nych w�asno�ci dost�pnych w Oracle Database 10g, w Oracle Database 11g zosta�y
dodane nowe, czyni�ce linie bazowe AWR jeszcze bardziej przydatnymi administratorowi bazy
danych. W sk�ad tych w�asno�ci wchodz�:

� nowe typy linii bazowych AWR,

� adaptacyjne progi.
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Nowe typy AWR Baseline

Oracle Database 11g wprowadza troch� zawirowa� w AWR Baseline. W ich sk�ad wchodz�:

� Linie bazowe okien krocz�cych. Przesuwne linie bazowe. Zazwyczaj s� oparte
na ca�okszta�cie danych statystycznych dost�pnych w AWR.

� Pojedyncze linie bazowe. Pozwalaj� na zdefiniowanie linii bazowej, która ma zosta	
uchwycona w danym, pojedynczym okresie czasu w przysz�o�ci.

� Powtórzeniowe linie bazowe. Pozwalaj� na zdefiniowanie linii bazowej maj�cej by	
pochwytywan� w powtarzaj�cych si� okresach czasu w przysz�o�ci.

Kolejne podpunkty omówi� wszystkie nowe, wymienione tu typy linii bazowych. Rozwa�ymy
tak�e szablony linii bazowych, widoki danych s�ownikowych powi�zane z tymi szablonami
i usuwanie szablonów.

Linie bazowe okien krocz�cych

Now� w�asno�ci� w Oracle Database 11g s� linie bazowe okien krocz�cych (moving window
baseline). Linia bazowa okna krocz�cego nosi nazw� SYSTEM_MOVING_WINDOW, a szcze-
gó�y jej dotycz�ce mo�na znale�	 w widoku WRM$_BASELINE. Okres rozpocz�cia i zako�-
czenia okna linii bazowej SYSTEM_MOVING_WINDOW odnosi si� do czasu pomi�dzy naj-
wcze�niejsz� i najpó�niejsz� dost�pn� migawk� w Oracle Database 11g. W wyniku tego okres
czasu reprezentowany przez t� lini� bazow� jest kontrolowany warto�ci� opcji retencji w AWR
i stale si� przesuwa (st�d sprytna nazwa: linia bazowa okna krocz�cego).

Domy�lny rozmiar okna mo�e zosta	 zmieniony poprzez wywo�anie procedury dbms_workload_
�repository.modify_baseline_window_size, tak jak pokazuje przyk�ad:

exec dbms_workload_repository.modify_baseline_window_size ( -
window_size => 30);

Warto�	 parametru window_size musi wynosi	 nie wi�cej dni ni� ca�kowita warto�	 liczby dni
parametru retencji AWR, w przeciwnym przypadku otrzymamy b��d ORA-13541.

Przesuwnych linii bazowych mo�na u�ywa	 w OEM, aby porówna	 bie��ce statystyki ze staty-
stykami linii bazowej, co ma u�atwi	 stwierdzenie, jak radzi sobie nasza baza danych w kwestii
wydajno�ci. Przyk�adowo, strona wydajno�ci w OEM pozwala na zdefiniowanie linii bazowej,
z któr� chcemy porówna	 raportowane statystyki. Mo�na u�y	 systemowej przesuwnej linii
bazowej, r�cznie zdefiniowanej linii bazowej lub nie u�ywa	 �adnej.

Linia bazowa okna krocz�cego kontynuuje odzwierciedlanie bie��cej wydajno�ci naszego sys-
temu. Dane tej linii bazowej s� �wie�e, podczas gdy r�cznie zdefiniowane linie bazowe z cza-
sem stan� si� nieaktualne i przestan� odzwierciedla	 dok�adny stan linii bazowej naszej bazy
danych. Prawdopodobnie dobrym pomys�em jest, zdaj�c sobie z tego spraw�, utrzyma	 kilka
r�cznie zdefiniowanych linii bazowych w celach porównawczych, aby upewni	 si�, �e wydaj-
no�	 naszej bazy danych ukradkiem nie spada.
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Pojedyncze linie bazowe

Pojedyncze linie bazowe (single baseline) pod pewnymi wzgl�dami przypominaj� linie bazowe
w Oracle Database 10g; mo�na zdefiniowa	 pojedyncz� lini� bazow� w oparciu o istniej�cy
zbiór migawek AWR. Jednak pojedyncze linie bazowe pozwalaj� tak�e na zdefiniowanie linii
bazowej dla okresu czasu w przysz�o�ci. Przyk�adowo, je�li mamy jakie� specjalne przetwarza-
nie, które wyst�puje nieregularnie, ale wiemy, �e b�dzie mia�o miejsce w ten weekend, mo�emy
wykreowa	 pojedyncz� lini� bazow�, aby zaplanowa	 jej wygenerowanie w przysz�o�ci.

Pojedyncz� lini� bazow� mo�na skonfigurowa	 za pomoc� OEM. Na stronie domowej OEM
Database nale�y wybra	 zak�adk� Server. Opcja zatytu�owana AWR Baselines b�dzie widoczna
pod Statistics Management. Z poziomu tej strony mo�na utworzy	 pojedyncz� lini� bazow�. OEM
za��da od nas zdefiniowania jej czasu rozpocz�cia i czasu zako�czenia lub podania zakresu
migawek AWR.

Je�li tworzymy pojedyncz� lini� bazow� w oparciu o wcze�niejsze migawki AWR, nie jest two-
rzony �aden jej szablon. Jednak gdy tworzymy pojedyncz� lini� bazow� w oparciu o okres czasu
w przysz�o�ci, jest tworzony szablon w celu zaplanowania uruchomienia tej linii bazowej. Dopóki
szablon linii bazowej nie zostanie wykonany, nie b�dzie wykazywany na li�cie linii bazowych
AWR w OEM. Za pomoc� parametru expiration mo�na zdefiniowa	 dat� wyga�ni�cia linii
bazowej. Czas wyga�ni�cia jest oparty na parametrze end_time stworzonej linii bazowej.

Procedury PL/SQL dbms_workload_repository.create_baseline_template u�ywamy w celu r�cz-
nego stworzenia pojedynczej linii bazowej. W poni�szym przyk�adzie tworzymy pojedyncz�
lini� bazow� dla przysz�ego czasu (30 wrze�nia) i ustawiamy czas wyga�ni�cia na 30 dni od warto-
�ci end_time tej linii bazowej.

Alter session set nls_date_format='yyyy-mm-dd hh24:mi:ss';
BEGIN
   DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE_TEMPLATE (
      start_time => '2008-09-30 13:00:00',
      end_time => '2008-09-30 14:00:00',
      baseline_name => 'baseline_092008',
      template_name => 'template_092008', expiration => 30);
END;
/

Wyniki wykonania linii bazowych mo�na przegl�da	 na stronie OEM AWR Baselines, klikaj�c
na wybran� lini� bazow�. Mo�na je tak�e przejrze	, pos�uguj�c si� ró�nymi widokami danych
s�ownikowych, w��czaj�c w to widoki DBA_HIST_BASELINE oraz DBA_HIST_BASELINE_
DETAILS. Mo�na tak�e wykorzysta	 r�czne raportowanie, u�ywaj�c skryptu awrddrpt.sql.

Arup radzi…

Powtórzeniowe linie bazowe s� niezwykle przydatne przy rozwi�zywaniu problemów wydajno�ciowych
powi�zanych z konkretnymi momentami lub przedzia�ami czasu. Przyk�adowo, wyobra	my sobie hur-
towni� danych, w której proces ETL (Extract, Transform, Load) odbywa si� w nocy, a raportowanie za
dnia. Powtórzeniowa linia bazowa, której wykonanie powtarza si� ka�dej nocy w okre�lonych inter-
wa�ach czasu, pomaga ustali� jaki� wzorzec na przestrzeni dni. Badaj�c raporty AWR ka�dej z linii
bazowych, mo�na stwierdzi�, czy wyst�powanie problemów wydajno�ciowych podlega jakiemu� wzorcowi,
co z kolei jest przydatne w procesie ich rozwi�zywania.
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Powtórzeniowe linie bazowe

Uruchamianie powtórzeniowych linii bazowych (repeating baseline) mo�e zosta	 zdefiniowane
na podstawie regularnych, sta�ych interwa�ów czasowych. Przyk�adowo, je�li istnieje proces
raportowania wykonywany co sobot� od godziny 18:00 do 23:00, mo�emy chcie	 stworzy	
powtórzeniow� lini� bazow� uruchamian� w tym okresie czasu. Mo�e si� to przyda	 w �ledzeniu
ca�kowitej wydajno�ci przetwarzania w d�u�szym czasie lub przy rozwi�zywaniu problemów
w istotnych procesach przetwarzania, które nagle do�wiadczy�y problemów wydajno�ciowych.

Powtórzeniow� lini� bazow� mo�na skonfigurowa	 za pomoc� OEM. Na stronie domowej OEM
Database nale�y wybra	 zak�adk� Server. Opcja zatytu�owana AWR Baselines b�dzie widoczna
pod Statistics Management. Z poziomu tej strony mo�na utworzy	 powtórzeniow� lini� bazow�.
OEM za��da od nas zdefiniowania jej czasu rozpocz�cia i czasu zako�czenia, jak równie� cz�sto-
tliwo�ci (dziennej, miesi�cznej i tak dalej). B�dzie tak�e trzeba poda	 dat�/czas jej wyga�ni�cia
(powtórzeniowe linie bazowe ostatecznie podlegaj� wyga�ni�ciu). W ko�cu OEM umo�liwi
zdefiniowanie, jak d�ugo linia bazowa powinna zosta	 zachowana (retencja), a nast�pnie stworzy
dla nas powtórzeniow� lini� bazow�. Po utworzeniu takiej linii bazowej Oracle utworzy repre-
zentuj�cy j� szablon. Wi�cej na temat szablonów linii bazowych dowiemy si� w nast�pnym pod-
punkcie. Wykonanie ka�dej z linii bazowych b�dzie skutkowa�o pojawieniem si� takiego wyko-
nania na stronie OEM AWR Baselines.

Procedury PL/SQL dbms_workload_repository.create_baseline_template u�ywamy w celu
r�cznego stworzenia powtórzeniowej linii bazowej. Poni�szy przyk�ad ilustruje stworzenie takiej,
która jest wykonywana w ka�d� niedziel� o godzinie 13:00 przez 3 godziny. Ta linia bazowa
wyga�nie po 30 dniach, rozpocznie si� 2008-05-31, a ostatni raz wykona si� w ostatni� niedziel�
przed 2008-12-31.

BEGIN
DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.CREATE_BASELINE_TEMPLATE (
day_of_week => 'sunday', hour_in_day => 13,
duration => 3, expiration => 30,
start_time => '2008-05-31 17:00:00',
end_time => '2008-12-31 20:00:00',
baseline_name_prefix => 'baseline_Sunday_reports _',
template_name => 'template_Sunday_reports');
END;
/

Szablony linii bazowych AWR

Szablony linii bazowych AWR s� tworzone dla powtórzeniowych linii bazowych. Szablony te
s� wykorzystywane za ka�dym razem, kiedy uruchamiana jest zaplanowana linia bazowa. Sza-
blony mo�na przegl�da	 w OEM, gdzie znajduj� si� ró�ne informacje na temat stworzonych
powtórzeniowych linii bazowych.

Szablony linii bazowych AWR i s�owniki danych

Informacje na temat szablonów linii bazowych s� dost�pne w widoku danych s�ownikowych
DBA_HIST_BASELINE_TEMPLATE. Oto przyk�ad wykorzystania wspomnianego widoku:
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SQL> select template_name, template_type from dba_hist_baseline_template;
TEMPLATE_NAME                  TEMPLATE_
------------------------------ ---------
robert_test_002                SINGLE
template_070526                SINGLE
template_Sunday_reports        REPEATING
test_repeating                 REPEATING

Usuwanie szablonów linii bazowych

OEM dostarcza �atwego sposobu usuwania szablonów linii bazowych. Na stronie domowej OEM
Database, w zak�adce Server, nale�y wybra	 AWR Baselines. Ze strony AWR Baselines wybie-
ramy link do AWR Baseline Templates. W ko�cu na stronie AWR Baseline Templates widzimy
status i konfiguracj� istniej�cych szablonów linii bazowych i mo�emy je usun�	.

R�czne usuwanie istniej�cych szablonów linii bazowych odbywa si� z wykorzystaniem proce-
dury PL/SQL dbms_workload_repository.drop_baseline_template, jak pokazano poni�ej:

BEGIN
   DBMS_WORKLOAD_REPOSITORY.DROP_BASELINE_TEMPLATE (
      template_name => 'template_Sunday_reports');
END;
/

Adaptacyjne progi metryk

Ustalanie progów alarmowych w OEM odbywa si� troch� na chybi� trafi�. Metryki wydajno�ci
mog� by	 trudne do zdefiniowania i ró�ni	 si� w zale�no�ci od obci��enia. W przypadku nowych
baz danych ustalenie progów jest podwójnie utrudnione, gdy� nie dysponujemy �adn� histo-
ryczn� informacj�, na której mo�na si� oprze	. Dla systemów posiadaj�cych histori� obci��e-
nia linie bazowe mog� pos�u�y	 takiemu zdefiniowaniu metryk, aby dok�adniej odzwierciedla�y
one stan systemu.

W Oracle Database 11g adaptacyjne progi metryk (adaptive metric threshold) pozwalaj� wznie�	
si� ponad to, poniewa� automatycznie ustal� progi, u�ywaj�c do tego linii bazowych AWR.
OEM u�atwia tak�e zaaplikowanie adaptacyjnych progów — wystarczaj�ce jest wykonanie
zaledwie kilku klikni�	. Kolejn� korzy�ci� p�yn�c� z u�ywania adaptacyjnych progów metryk
jest to, �e wraz ze zmian� obci��enia systemu progi alarmowe ewoluuj� w celu odzwierciedlenia
bie��cego stanu naszej bazy danych.

Na stronie OEM Baseline Metric Thresholds (link dost�pny jest na stronie AWR Baselines omó-
wionej w poprzednim punkcie ksi��ki) mo�emy zleci	 Oracle wykonanie szybkiej konfigura-
cji progów. Bazuj�c na rodzaju obci��enia najcz��ciej wyst�puj�cego w naszym systemie (sys-
tem przetwarzania transakcyjnego OLTP, hurtownia danych lub system zmiennego obci��enia),
OEM zdefiniuje za nas progi metryk. Raz ustalone pocz�tkowe progi mo�na edytowa	 wed�ug
potrzeb z poziomu strony Basic Metric Thresholds.

Progi generowane automatycznie przystosuj� si� do danego obci��enia systemu, tak jak wska-
zuj� linie bazowe wykorzystane do ustalenia tych progów. Zatem je�li obci��enie raportowa-
niem wzrasta wieczorami, kiedy zaledwie kilku u�ytkowników online korzysta z bazy, warto�	
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metryki aktywnych sesji b�dzie prawdopodobnie ni�sza pod koniec ni� w ci�gu dnia. Wraz
ze zmian� w czasie przesuwnej linii bazowej AWR progi alarmowe dowolnej z metryk adapta-
cyjnych mog� ulec zmianie. Na stronie OEM Baseline Metric Thresholds mo�na sprawdzi	, czy
dana metryka jest metryk� adaptacyjn�.

AutoTask — planowanie
zautomatyzowanych zada� utrzymania

System Oracle Database 10g wprowadzi� nowe zautomatyzowane zadania utrzymania, takie
jak automatyczne zbieranie statystyk. Oracle Database 11g dodaje do infrastruktury Oracle nowy
komponent zwany AutoTask. Jego zadaniem jest dostarczenie centralnego komponentu odpo-
wiedzialnego za zarz�dzanie zaplanowanymi zadaniami utrzymania. W poni�szym punkcie przyj-
rzymy si� architekturze AutoTask, widokom danych s�ownikowych oraz zarz�dzaniu AutoTask
r�cznie i poprzez OEM. Na koniec przyjrzymy si� oknom utrzymania AutoTask.

Architektura AutoTask

AutoTask wyrasta z istniej�cej architektury Oracle Database 11g. Cz��ciami sk�adowymi archi-
tektury AutoTask s�:

� AutoTask Backgroud Process (ABP). Ten proces t�a jest tworzony przez MMON.
Jest on odpowiedzialny za zarz�dzanie cechami AutoTask, koordynuje klientów (client)
oraz planist� (scheduler) AutoTask, a tak�e utrzymuje histori� zwi�zan� z AutoTask,
któr� mo�na obejrze	 w widoku DBA_AUTOTASK_TASK.

� AutoTask Clients. S� to automatyczne zadania utrzymania planowane przez AutoTask.
Oracle Database 11g zawiera klienty do zbierania statystyk, klienty Segment Advisor
oraz klienty Automatic SQL Tuning Advisor.

� AutoTask Maintenance Windows. Ró�ne okna utrzymania istniej� dla ró�nych dni
tygodnia. Mog� one by	 modyfikowane zgodnie z potrzebami.

� Resource Manager. Przygotowany plan zasobów ma za zadanie ogranicza	 ilo�	
zasobów konsumowanych przez AutoTask. Plan ten mo�e by	 modyfikowany wed�ug
potrzeb.

� OEM. Pozwala zarz�dza	 czasem rozpocz�cia i trwania ró�nych okien utrzymania
AutoTask oraz dodawa	 i usuwa	 zadania utrzymania. OEM mo�na tak�e wykorzysta	
do uaktywniania i dezaktywowania zada� utrzymania.

� Scheduler. Planista. Operacje AutoTask polegaj� w znacznej mierze na plani�cie.
Architektura AutoTask wykorzystuje okna i infrastruktur� planisty do uruchamiania
zada� AutoTask.
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Widoki danych s�ownikowych dla AutoTask

Dla wsparcia infrastruktury AutoTask zosta�y stworzone nowe widoki. Stare prace (job) w Oracle
Database 11g zosta�y usuni�te z widoków DBA_SCHEDULER_* i przesuni�te do widoków
DBA_AUTOTASK_* (jak np. SQL Tuning Advisor). Dodano nast�puj�ce widoki zwi�zane
z AutoTask:

� DBA_AUTOTASK_CLIENT — widok ten zawiera list� ró�nych klientów
uruchamianych przez AutoTask. Widok DBA_AUTOTASK_CLIENT posiada
zasób informacji, w��czaj�c w to nazwy ró�nych zada� AutoTask, które maj� zosta	
uruchomione, statusy tych zada�, grupy konsumenckie, do których one nale��, i �redni
czas wykonania. Kolejne tre�ci dost�pne w widoku to: zu�ycie procesora przez zadanie
w czasie, maksymalny czas trwania klienta, nazwa grupy okien, do której przypisany
jest klient, oraz wiele innych atrybutów klienta. Oto przyk�ad wykorzystania widoku
DBA_AUTOTASK_CLIENT:

SQL> select client_name, status, consumer_group, mean_job_duration
from dba_autotask_client;

CLIENT_NAME                       STATUS   CONSUMER_GROUP
MEAN_JOB_DURATION
--------------------------------- -------- ------------------------------
auto optimizer stats collection   ENABLED  ORA$AUTOTASK_STATS_GROUP
+000000000 00:04:26.000000000
auto space advisor                ENABLED  ORA$AUTOTASK_SPACE_GROUP
+000000000 00:00:45.272727272
sql tuning advisor                ENABLED  ORA$AUTOTASK_SQL_GROUP
+000000000 00:05:53.000000000

W dokumentacji znajdziemy informacj�, �e kolumna MEAN_JOB_DURATION zawiera �redni�,
a nie �rodkow� warto�� czasu trwania zadania, jak mog�aby sugerowa� jej nazwa.

� DBA_AUTOTASK_CLIENT_HISTORY — widok, który dostarcza historycznej
reprezentacji uruchomie� zdarze� klientów AutoTask w ramach okna. Pozwala on
spojrze	 na historyczn� informacj� przebiegu ka�dego klienta AutoTask w oparciu
o dane okno, w którym AutoTask dzia�a�. Poni�ej przedstawiamy przyk�adowe zapytanie
do widoku, sprawdzaj�ce, kiedy dzia�a� klient zautomatyzowanego zbierania statystyk:

SQL> select client_name, window_name, jobs_created, jobs_started,
jobs_completed
from dba_autotask_client_history
where client_name like '%stats%';

CLIENT_NAME                     WINDOW_NAME     JOBS    JOBS    JOBS
                                                CREATED STARTED COMPLETED
------------------------------- ---------------- ------- -------- ----------
auto optimizer stats collection THURSDAY_WINDOW  1       1        1
auto optimizer stats collection SUNDAY_WINDOW    3       3        3
auto optimizer stats collection MONDAY_WINDOW    1       1        1
auto optimizer stats collection SATURDAY_WINDOW  2       2        2
auto optimizer stats collection SUNDAY_WINDOW    4       4        4
auto optimizer stats collection TUESDAY_WINDOW   1       1        1
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� DBA_AUTOTASK_CLIENT_JOB — dostarcza informacji o aktualnie zdefiniowanych
i wykonywanych pracach AutoTask. Ten widok zazwyczaj jest pusty, chyba �e jaka�
praca jest w danym momencie w toku.

� DBA_AUTOTASK_JOB_HISTORY — widok dostarczaj�cy informacji na temat
historii wykonania ka�dego klienta AutoTask.

SQL> select client_name, job_status, job_start_time, job_duration
from dba_autotask_job_history
where client_name like '%stats%' order by job_start_time;
CLIENT_NAME                     JOB_STATUS JOB_START_TIME
JOB_DURATION
------------------------------- ---------- -----------------------------------
--------------
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  18-FEB-07 02.43.45.598298 PM -07:00
+000 00:00:24
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  18-FEB-07 06.49.51.326230 PM -07:00
+000 00:02:21
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  18-FEB-07 10.59.53.677261 PM -07:00
+000 00:00:55
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  23-FEB-07 12.57.25.844519 AM -07:00
+000 00:12:49
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  24-FEB-07 06.17.02.045879 PM -07:00
+000 00:13:09
auto optimizer stats collection SUCCEEDED  05-MAR-07 10.00.06.955011 PM -07:00
+000 00:04:32

� DBA_AUTOTASK_OPERATION — widok dostarczaj�cy informacji na temat
atrybutów przypisanych operacjom AutoTask. Przyk�adowo, praca klienta AutoTask
mo�e by	 oznaczona jako SAFE TO KILL, je�li mo�e zosta	 przerwana w �rodku dzia�ania
bez negatywnych skutków. Przyk�ad takiej pracy pokazany zosta� w wydruku poni�szego
zapytania, gdzie kolumna ATTRIBUTES pracy „automatyczne zbieranie statystyk” jest
oznaczona jako SAFE TO KILL:

SQL> select * from dba_autotask_operation
where client_name like '%stats%';

CLIENT_NAME                         OPERATION_NAME            OPE PRIORIT
----------------------------------- ------------------------- --- -------
ATTRIBUTES                            USE_R STATUS
------------------------------------- ----- --------
auto optimizer stats collection     auto optimizer stats job  OPT INVALID
ON BY DEFAULT, VOLATILE, SAFE TO KILL FALSE ENABLED

� DBA_AUTOTASK_SCHEDULE — dostarcza czasy rozpocz�cia i trwania ka�dego
z okien AutoTask.

� DBA_AUTOTASK_TASK — ten widok dostarcza danych na temat ka�dego
indywidualnego zadania AutoTask. Oferuje zasób informacji od statystyk ostatniego
wykonania danego zadania, do oszacowanych statystyk jego kolejnego wykonania.

SQL> select client_name, task_name, task_target_type
from dba_autotask_task;
CLIENT_NAME                     TASK_NAME                 TASK_TARGET_TYPE
------------------------------- ------------------------- ----------------
auto optimizer stats collection gather_stats_prog         System
auto space advisor              auto_space_advisor_prog   System
sql tuning advisor              AUTO_SQL_TUNING_PROG      SQL Workload
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Tutaj widzimy przyk�adowe miejsce, gdzie AutoTask spotyka si� z planist�. Zwró�my uwag�
na kolumn� TASK_NAME w widoku DBA_AUTOTASK_TASK. Wi��e ona zadanie AutoTask
z programem sk�adowanym planisty, który to program mo�na odszuka� w widoku DBA_
SCHEDULER_ PROGRAMS, tak jak pokazano poni�ej:

select program_name
from dba_scheduler_programs
where program_name='GATHER_STATS_PROG';
PROGRAM_NAME
------------------------------
GATHER_STATS_PROG

� DBA_AUTOTASK_WINDOW_CLIENTS — widok dostarczaj�cy informacji
na temat ró�nych okien powi�zanych z klientami AutoTask.

� DBA_AUTOTASK_WINDOW_HISTORY — widok ten dostarcza informacji
na temat okien AutoTask.

Zarz�dzanie zadaniami AutoTask poprzez OEM

OEM oferuje interfejs do zarz�dzania zadaniami AutoTask na stronie Scheduler Central. Link
do niej znajduje si� na dole strony domowej OEM. Na stronie domowej planisty mo�emy zoba-
czy	 zarówno zautomatyzowane zadania utrzymania uruchamiane przez AutoTask, jak i zwy-
czajne prace (job) planisty lub prace Enterprise Managera. Rysunek 2.4 przedstawia przyk�ad
strony OEM Scheduler Central, wy�wietlaj�cej zautomatyzowane zadania utrzymania, których
wykonanie zosta�o zaplanowane.

Rysunek 2.4. Scheduler Central — strona narz�dzia OEM
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Na górze strony OEM znajduj� si� ró�ne rodzaje dost�pnych prac wymienione na li�cie rozwi-
janej. Ka�da z pozycji listy jest hiper��czem przenosz�cym do strony pozwalaj�cej na dalsze
zarz�dzanie tymi rodzajami prac. Przyk�adowo, mo�emy wybra	 Automated Maintenance Tasks,
a OEM wy�wietli stron� pokazan� na rysunku 2.5, która pozwala na zarz�dzanie zautomatyzo-
wanymi zadaniami utrzymania.

Rysunek 2.5. Strona OEM Scheduler Central wy�wietlaj�ca zadania Automated Maintenance Tasks

Na stronie z rysunku 2.5 mo�na sprawdzi	, czy zadania wykonuj� si� w obr�bie ich zaplano-
wanych okien, czy przekraczaj� te ramy czasowe. Zwró	my uwag� na trzy opcje znajduj�ce si�
na górze strony pod nag�ówkiem Schedulers. Pozwalaj� one na zarz�dzanie ró�nymi rodzajami
zaplanowanych zada�. Przyk�adowo, je�li chcemy zarz�dza	 zautomatyzowanymi zadaniami
utrzymania, powinni�my wybra	 link Automated Maintenance Tasks, a przejdziemy do strony
z rysunku 2.6.

Ze strony z rysunku 2.6 mo�emy zarz�dza	 zautomatyzowanymi zadaniami utrzymania, klikaj�c
przycisk Configure umieszczony na górze. Ni�ej na stronie znajdziemy wymienione konkretne
zautomatyzowane zadania utrzymania oraz graficznie przedstawiony plan ich przesz�ych
i przysz�ych uruchomie�. Mo�emy klikn�	 na dane zadanie, aby zobaczy	 szczegó�owe zalecenia
dostarczone jako cz��	 frameworku doradcy. Je�li klikniemy w Segment Advisor, zostaniemy
przeniesieni na stron� OEM Segment Advisor Recommendations.

Wspomnieli�my o dost�pnej mo�liwo�ci konfiguracji zautomatyzowanych zada� utrzymania
poprzez klikni�cie w przycisk Configure widoczny na rysunku 2.6. OEM zapewnia opcje uak-
tywnienia lub dezaktywacji zautomatyzowanego zadania utrzymania albo na poziomie global-
nym, albo na poziomach ziarnisto�ci. Mo�na uaktywni	 lub dezaktywowa	 okre�lone zadania
lub ich konkretne zaplanowane uruchomienia. Niektóre zadania posiadaj� przycisk Configure,
który pozwala na ich dalsz� konfiguracj�. Rysunek 2.7 przedstawia przyk�adow� stron� OEM
Automated Maintenance Tasks Configuration.
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Rysunek 2.6. Strona OEM Automated Maintenance Tasks

Rysunek 2.7. Strona OEM Automated Maintenance Tasks Configuration
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R�czne zarz�dzanie zadaniami AutoTask

Oracle Database 10g do administracji nowymi zautomatyzowanymi pracami planisty, takimi
jak standardowo dost�pne („z pude�ka”) zbieranie statystyk bazodanowych, u�ywa�o pakietu
dbms_scheduler. Wraz z pojawieniem si� AutoTask b�dziemy u�ywali nowego pakietu, aby
zarz�dza	 tymi pracami, a mianowicie dbms_auto_task_admin. OEM tak�e wykorzystuje ten
pakiet do zarz�dzania zautomatyzowanymi pracami.

Podprogramu dbms_auto_task_admin.disable b�dziemy u�ywali do dezaktywowania dowolnego
z zada� AutoTask. Zwró	my uwag�, �e �aden z parametrów nie posiada domy�lnych warto�ci,
dlatego w sk�adni wywo�ania nale�y poda	 je wszystkie. W poni�szym przyk�adzie wy��czymy
automatyczne zbieranie statystyk:

BEGIN
dbms_auto_task_admin.disable(client_name => 'auto optimizer stats collection',
operation => NULL, window_name => NULL);
END;
/

Parametr window_name pozwala zdefiniowa	 konkretne okno, które zamierzamy dezaktywowa	
(w przeciwie�stwie do dezaktywacji ca�ego zadania). Standardowo mamy siedem okien, ka�de
na jeden dzie� tygodnia. Nosz� one nazwy MONDAY_WINDOW, TUESDAY_WINDOW
i tak dalej. Je�li nie �yczymy sobie, aby statystyki by�y gromadzone w niedziel� (bo na przyk�ad
w tym dniu �adujemy nowe rekordy do hurtowni danych), jeste�my w stanie uniemo�liwi	 wyko-
nanie AutoTask w tym dniu nast�puj�cym poleceniem:

BEGIN
dbms_auto_task_admin.disable(client_name => 'auto optimizer stats collection',
operation => NULL, window_name => 'SUNDAY_WINDOW');
END;
/

Natomiast aby ponownie umo�liwi	 wykonanie danego zadania, skorzystajmy z podprogramu
dbms_auto_task_admin.enable. Znowu musimy poda	 warto�ci dla wszystkich parametrów, jak
pokazuje poni�szy przyk�ad:

BEGIN
dbms_auto_task_admin.enable(client_name => 'auto optimizer stats collection',
operation => NULL, window_name => NULL);
END;
/

Okna utrzymania AutoTask

Jak wspomniano wcze�niej, zadania AutoTask s� zaprojektowane tak, aby wykonywa�y si�
podczas trwania okien utrzymania AutoTask. Istnieje siedem domy�lnych okien, po jednym na
ka�dy dzie� tygodnia. Okna dni roboczych (MONDAY_WINDOW, TUESDAY_WINDOW
i tak dalej) trwaj� cztery godziny i rozpoczynaj� si� o godzinie 22 lokalnego czasu. Okna dni
weekendowych trwaj� 20 godzin, a ich czas rozpocz�cia zaplanowany jest na godzin� 6 rano
lokalnego czasu.
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Okna *_WINDOWS zast�puj� okna WEEKEND_WINDOW i WEEKNIGHT_WINDOW dost�pne
w Oracle Database 10g, jednak�e oba te okna pozostaj� nadal zdefiniowane w Oracle
Database 11g.

Okna s� przypisane do planu zasobów, DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN, który jest auto-
matycznie uaktywniany podczas otwarcia okien utrzymania. Do planu zasobów DEFAULT_
MAINTENANCE_PLAN przypisanych jest wiele grup konsumenckich oraz ró�ne towarzysz�ce
zadania, w��czaj�c w to:

� ORA$AUTOTASK_SQL_GROUP — do tej grupy konsumenckiej s� przypisane
zadania automatycznego strojenia SQL, czyli zadania Automatic SQL Tuning.

� ORA$AUTOTASK_SPACE_GROUP — do tej grupy przypisane s� zadania Segment
Advisor.

� ORA$AUTOTASK_STATS_GROUP — do tej grupy przypisane s� zadania
automatycznego zbierania statystyk.

Ka�da z wymienionych grup kontroluje wykorzystanie zasobów (np. dopuszczalne obci��enie
procesora) przez konkretne zadania utrzymania AutoTask.

Zmiany i nowe w�asno�ci
w zarz�dzaniu plikiem parametrów

Firma Oracle wprowadzi�a kilka zmian w zarz�dzaniu plikami parametrów serwera (pliki
SPFILE). W��czamy w to:

� obs�ug� b��dów odczytu/zapisu do plików SPFILE;

� �atwiejsze przej�cie na u�ywanie plików SPFILE;

� zabezpieczenie przed ustawianiem przez u�ytkowników nieprawid�owych warto�ci
w plikach SPFILE.

Przyjrzyjmy si� bli�ej poni�szym w�asno�ciom.

Obs�uga b��dów odczytu/zapisu do SPFILE

W Oracle Database 11g pliki SPFILE s� bardziej chronione. Je�li wyst�pi b��d odczytu/zapisu
do pliku SPFILE, Oracle wygeneruje b��d w dzienniku alertów, a przysz�e wpisy do pliku
parametrów zostan� zignorowane. W takiej sytuacji mo�emy optowa	 za zamkni�ciem bazy
danych i przywróceniem pliku parametrów. Mo�emy tak�e utworzy	 nowy plik parametrów,
korzystaj�c z nowej opcji create spfile from memory (zostanie ona omówiona w kolejnym
punkcie). W ko�cu, w przypadku wyst�pienia b��du zwi�zanego z plikiem SPFILE, mo�emy
kontynuowa	 dzia�anie bazy danych.
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Prostsze przej�cie na wykorzystywanie plików SPFILE

Niestety, zapewne s� po�ród nas tacy, którzy ci�gle jeszcze nie przeszli na uruchamianie z wyko-
rzystaniem pliku SPFILE. Tworzenie i rozpocz�cie u�ywania tego pliku jest teraz jeszcze
prostsze — mo�emy teraz u�ywa	 nowego polecenia create spfile from memory. Polecenie to
zbierze ustawienia z pami�ci i dokona ich zrzutu do pliku SPFILE. T� metod�, je�li sobie tego
�yczymy, mo�na tak�e wykorzysta	 do utworzenia kopii zapasowej pliku SPFILE przy u�yciu
bie��cych ustawie� z pami�ci. Jest to bardzo por�czny sposób wykonania kopii zapasowej pliku
SPFILE, zanim dokonamy w nim jakichkolwiek zamian za pomoc� polecenia alter system.

Standardowo Oracle stworzy plik SPFILE w lokalizacji domy�lnej, zdefiniowanej w systemie
operacyjnym (cz�sto jest to ORACLE_HOME/dbs). Mo�emy jednak wyspecyfikowa	 miejsce,
gdzie plik SPFILE ma zosta	 utworzony, definiuj�c nazw� pliku i jego lokalizacj�, jak pokazuje
nast�puj�cy przyk�ad:

Create spfile='/oracle/util/spfilename.sp' from memory;

Zabezpieczenie przed ustawianiem przez u�ytkowników
nieprawid�owych warto�ci w plikach SPFILE

W Oracle Database 11g do�o�ono dodatkow� walidacj� podczas dokonywania zmian w para-
metrach bazy danych. Obecnie w wielu przypadkach, podczas próby zmiany parametru z u�y-
ciem niepoprawnej sk�adni, Oracle pouczy o zastosowaniu nieprawid�owej warto�ci. Niestety,
nie jest to w Oracle Database 11g do ko�ca spójne, ale dobre na pocz�tek. Oto przyk�ad:

SQL> alter system set control_management_pack_access = 'Wrong_Value'
scope=spfile;
alter system set control_management_pack_access = 'Wrong_Value' scope=spfile
*
ERROR at line 1:
ORA-00096: invalid value Wrong_Value for parameter
control_management_pack_access, must be from among DIAGNOSTIC+TUNING,
DIAGNOSTIC, NONE

Zmiany i nowe w�asno�ci
w Resource Managerze

Oracle Database 11g przedstawi� szereg nowych w�asno�ci powi�zanych z mened�erem zaso-
bów Resource Manager. W ich sk�ad wliczamy:

� zdolno�	 zmierzenia maksymalnej przepustowo�ci wej�cia/wyj�cia systemu (kalibracja
wej�cia/wyj�cia);

� domy�lny plan utrzymania;

� wbudowane plany zasobów;
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� historie statystyk Resource Managera sk�adowane w AWR;

� nowe dyrektywy planu Resource Managera.

Kalibracja wej�cia/wyj�cia

Oracle Database Resource Manager posiada now� procedur� pozwalaj�c� uruchomi	 testy kali-
bracji wej�cia/wyj�cia w naszej bazie danych oraz przejrze	 ich wyniki. Uruchomienie pro-
cedury dbms_resource_manager.calibrate_IO wygeneruje obci��enie na wszystkich w�z�ach
klastra. Procedura przyjmuje dwa parametry wej�ciowe i trzy parametry wyj�ciowe, jak poka-
zano w poni�szych tabelach:

Parametr wej�cia Typ Znaczenie

num_physical_disks pls_integer Jest to przybli�ona liczba dysków fizycznych u�ywanych przez
baz� danych. Domy�lna warto�	 wynosi 1.

max_latency pls_integer Maksymalne opó�nienie w milisekundach dozwolone dla
��da� operacji wej�cia/wyj�cia o rozmiarze równym warto�ci
db_block_size. Domy�lnie 20.

Parametr wyj�cia Typ Znaczenie

max_iops pls_integer Maksymalna liczba losowo rozdystrybuowanych ��da� operacji
wej�cia/wyj�cia o rozmiarze db_block_size, które system mo�e
ud�wign�	.

max_mbps pls_integer Maksymalna liczba megabajtów na sekund�, jak� system mo�e
ud�wign�	. Obliczenie oparte na losowo rozdystrybuowanych
1-megabajtowych odczytach.

actual_latency pls_integer 
rednie opó�nienie ��da� wej�cia/wyj�cia db_block_size
w tempie MAX_IOPS na ms.

W celu u�ycia opisanej funkcji nale�y pos�ugiwa� si� asynchronicznymi operacjami wej�cia/
wyj�cia.

Oto przyk�ad u�ycia procedury dbms_resource_manager.calibrate_io:
Declare
v_max_iops PLS_INTEGER:=1;
v_max_mbps PLS_INTEGER:=1;
v_actual_latency PLS_INTEGER:=1;
begin
dbms_resource_manager.calibrate_io(
max_iops=>v_max_iops,
max_mbps=>v_max_mbps,
actual_latency=>v_actual_latency);
dbms_output.put_line('Results follow: ');
dbms_output.put_line('Max IOPS: '||v_max_iops);
dbms_output.put_line('Max MBPS: '||v_max_mbps);
dbms_output.put_line('Actual Latency: '||v_actual_latency);
end;
/
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Status kalibracji (bie��cej lub historycznej) mo�emy sprawdzi	, odpytuj�c widok V$IO_
CALIBRATION_STATUS, jak pokazano w nast�puj�cym przyk�adzie:

Select status from v$io_calibration_status;
STATUS
-------------
IN PROGRESS

Wyniki kalibracji znajdziemy w tabeli DBA_RSRC_IO_CALIBRATE, jak pokazuje poni�szy przyk�ad:
select * from dba_rsrc_io_calibrate;
STATUS        LATENCY    MAX_IOPS   MAX_MBPS   NUM_DISKS
------------- ---------- ---------- ---------- ----------
CALIBRATION_TIME
---------------------------------------------------------
READY          19        77         6          1
27-MAY-07 09.50.15.421 PM

Domy�lny plan utrzymania

Tak jak w poprzednich wersjach Oracle, zazwyczaj nie istnieje domy�lnie aktywny plan utrzy-
mania. Jest jeden wyj�tek, o którym nale�y pami�ta	, a jest on zwi�zany z planem zasobów
DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN, o którym mówili�my wcze�niej w tym rozdziale. Kiedy
okno utrzymania planisty zostaje otwarte, a plan jest z nim zwi�zany (jak podczas trwania okna
utrzymania), wtedy plan powi�zany z oknem planisty zostaje uaktywniony w systemie.

Je�li nie chcemy, aby planista definiowa� plan zasobów, mo�emy wykorzysta	 procedur� dbms_
�scheduler.set_attribute w celu ustawienia atrybutu resource_plan na pusty ci�g znaków,
co wy��czy t� w�asno�	. B�dzie trzeba zmodyfikowa	 wszystkie okna utrzymania w Oracle
Database 11g, aby ca�kowicie zapobiec ustawieniu planu DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN.
Podobnie, je�li chcemy przypisa	 inny plan zasobów, mo�emy pos�u�y	 si� t� sam� metod�
(czyli procedur� dbms_scheduler.set_attribute), aby dla danego harmonogramu uruchomie�
(schedule) ustawi	 atrybut nazwy planu zasobów na now� warto�	.

Arup radzi…

Kalibracja wej�cia/wyj�cia nie jest niczym nowym w sektorze IT. Istnieje kilkana�cie innych technologii,
które j� umo�liwiaj� — pocz�wszy od rozwi�za� proponowanych przez dostawców sprz�tu, a na dostaw-
cach oprogramowania systemów operacyjnych sko�czywszy. Nawet Oracle dostarcza narz�dzie zwane
Orion, cz��ciowo realizuj�ce ten cel. Zatem jakich dodatkowych funkcji dostarcza narz�dzie kalibracji
wej�cia/wyj�cia w 11g?

Otó� jest ich mnóstwo. Po pierwsze, wszystkie pozosta�e narz�dzia jedynie wykonuj� wiele operacji
wej�cia/wyj�cia do dysków i buduj� profil oparty o ten transfer. Niektóre id� dalej, dostarczaj�c wi�cej
ziarnisto�ci, inteligencji i tym podobnych, jednak w mniejszym lub wi�kszym stopniu ich dzia�anie
pozostaje takie samo. Procedura kalibracji wej�cia/wyj�cia pakietu dbms_resource_manager jest
wyj�tkowa w sensie wykonywania dzia�a� identycznych z rutynowymi dzia�aniami Oracle Database,
a nie generycznych ��da� wej�cia/wyj�cia. Dzi�ki temu kalibracja dobrze odzwierciedla faktyczne
wywo�ania bazy danych Oracle, co ma znacz�cy wp�yw na wydajno��. Gdyby istnia� b��d w kodzie j�dra
Oracle, w obszarze wej�cia/wyj�cia, to zapewne mia�by on wp�yw tak�e na kalibracj�, co by�oby wielce
po��dane. Oczywi�cie mówimy tu o po��daniu wykrycia efektów istniej�cego b��du, a nie o po��daniu
jego istnienia samego w sobie.
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Je�li generalnie jeste�my za tym, aby plan DEFAULT_MAINTENANCE_PLAN by� wykorzy-
stywany przez planist�, ale s� sytuacje, w których nie chcemy przes�ania	 bie��cego planu zaso-
bów, mo�emy skonfigurowa	 parametr bazy danych resource_manager_plan z atrybutem force
zapobiegaj�cym przes�oni�ciu planu, jak pokazano w przyk�adzie:

Alter system set resource_manager_plan='force:rf_plan' scope=both;

Aby wybra	 plan, mo�emy pos�u�y	 si� procedur� PL/SQL dbms_resource_manager.switch_plan.
W celu pozbycia si� atrybutu force wykonujemy polecenie alter system, podobnie jak poka-
zano w powy�szym przyk�adzie, tyle �e po prostu bez atrybutu force. Oto przyk�ad:

Alter system set resource_manager_plan='rf_plan' scope=both;

Wbudowane plany zasobów

Oracle Database 10g dostarcza wbudowanego planu zasobów zwanego SYSTEM_PLAN. Sam
w sobie nie by� on zbyt przydatnym planem zasobów. Oracle Database 11g dostarcza nowego
planu MIXED-WORKLOAD PLAN, zapewniaj�cego zarz�dzanie zasobami w mieszanym
�rodowisku, w którym wyst�puje zarówno przetwarzanie OLTP, jak i DSS (lub prace wsadowe).

Statystyki Resource Managera w AWR

Jedn� z ciekawszych w�asno�ci AWR jest dostarczanie trwa�ego repozytorium historycznych
statystyk. Poniewa� widoki V$ s� czyszczone, kiedy zamykamy baz� danych, AWR staje si�
najlepszym miejscem rzetelnej reprezentacji historycznej wydajno�ci naszej bazy danych. Aby
u�atwi	 �ledzenie efektywno�ci Oracle Database Resource Managera, AWR zawiera teraz widoki
dostarczaj�ce historycznej informacji na temat jego wydajno�ci. Nowe widoki to:

� DBA_HIST_RSRC_PLAN — zawiera historyczne dane z V$RESOURCE_PLAN.

� DBA_HIST_RSRC_CONSUMER_GROUP — zawiera historyczne dane
z V$RESOURCE_ CONSUMER_GROUP.

Ka�dy z tych widoków jest powi�zany z konkretn� migawk� AWR i mo�e zosta	 zmaterializo-
wany przez OEM. Ponadto w Oracle Database 11g dodano widok V$RSRCMGRMETRIC,
zawieraj�cy historyczne metryki Resource Managera konsumpcji zasobów przez ró�ne grupy
konsumenckie.

Nowe w�asno�ci dyrektyw planu Resource Managera

W Oracle Database 11g z dyrektywami planu Resource Managera zosta�y skojarzone nowe atry-
buty, w sk�ad których wchodz�:

� switch_io_megabytes — definiuje ilo�	 megabajtów wej�cia/wyj�cia, które mog� zosta	
skonsumowane przez dan� sesj�, zanim zostanie podj�ta akcja dyrektywy. Domy�lna
warto�	 to NULL (nieograniczona).

� switch_io_reqs — definiuje liczb� ��da� wej�cia/wyj�cia, które mog� zosta	 wywo�ane
przez dan� sesj�, zanim zostanie podj�ta akcja dyrektywy. Domy�lna warto�	 to NULL
(nieograniczona).
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� switch_for_call — zast�puje parametr switch_time_in_call, który w Oracle Database
11g jest niezalecany. Je�li warto�	 parametru switch_for_call wynosi TRUE, a akcja
zosta�a podj�ta jako rezultat jednego z parametrów: switch_time, switch_io_megabytes
lub switch_io_reqs, to na ko�cu g�ównego wywo�ania grupa konsumencka zostanie
przywrócona do swojej oryginalnej grupy konsumenckiej.

� mgmt_p1 – mgmt_p8 — parametry te zast�puj� CPU_P1 – CPU_P8, które w Oracle Database
11g s� niezalecane. Je�li plan posiada parametr CPU_MTH ustawiony na warto�	 EMPHASIS,
to definiuje procent zu�ycia procesora konieczny do zaalokowania ró�nych poziomów
(od 1 do 8). Tylko MGMT_P1 jest odpowiedni, je�li parametr CPU_MTH jest ustawiony
na warto�	 RATIO (zazwyczaj u�ywana w przypadku prostszych planów, z tylko jednym
poziomem alokacji procesora), w którym to przypadku definiuje wag� u�ycia procesora.

Przyk�ad wykorzystania nowych parametrów przedstawiamy poni�ej:
-- Stwórz plan zasobów
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PENDING_AREA();
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP (
     CONSUMER_GROUP => 'OLTP',
     COMMENT => 'OLTP');
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP (
     CONSUMER_GROUP => 'HIGH_IO_GROUP',
     COMMENT => 'OLTP');
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP (
     CONSUMER_GROUP => 'EXCESSIVE_IO_GROUP',
     COMMENT => 'OLTP');
     END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_CONSUMER_GROUP (
     CONSUMER_GROUP => 'REPORTING',
     COMMENT => 'RAPORTOWANIE');
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN(
     PLAN => 'DAYTIME',
     COMMENT => 'Wi�cej zasobów dla aplikacji OLTP');
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE (
     PLAN => 'DAYTIME',
     GROUP_OR_SUBPLAN => 'OLTP',
     COMMENT => 'grupa OLTP',
     MGMT_P1 => 75,
     SWITCH_GROUP => 'HIGH_IO_GROUP',
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     SWITCH_IO_REQS => 100,
     SWITCH_IO_MEGABYTES => 250,
     SWITCH_FOR_CALL => TRUE);
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE (
     PLAN => 'DAYTIME',
     GROUP_OR_SUBPLAN => 'REPORTING',
     COMMENT => 'grupa raportowania',
     MGMT_P1 => 15,
     PARALLEL_DEGREE_LIMIT_P1 => 8,
     ACTIVE_SESS_POOL_P1 => 4);
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE (
     PLAN => 'DAYTIME',
     GROUP_OR_SUBPLAN => 'OTHER_GROUPS',
     COMMENT => 'Ta jest wymagana',
     MGMT_P1 => 10);
END;
/
BEGIN
     DBMS_RESOURCE_MANAGER.CREATE_PLAN_DIRECTIVE (
     PLAN => 'DAYTIME',
     GROUP_OR_SUBPLAN => 'EXCESSIVE_IO_GROUP',
     COMMENT => 'grupa wysokiego wej�cia/wyj�cia',
     MGMT_P1 => 15,
     PARALLEL_DEGREE_LIMIT_P1 => 2);
END;
/

Zale�no�ci drobnoziarniste
Przed Oracle Database 11g zmiany obiektów bazy danych mog�y powodowa	 mylne uznanie
podleg�ych obiektów za niepoprawne (invalid). Przyk�adowo, przed 11g, dodanie kolumny do
tabeli mog�o skutkowa	 tym, �e zale�ny widok zosta� uznany za niepoprawny.

Obecnie Oracle Database 11g zapisuje metadane zale�no�ci na wi�kszym poziomie ziarnisto�ci,
wi�c czynno�ci takie jak dodanie lub usuni�cie z tabeli kolumny niemaj�cej wp�ywu na zale�ny
obiekt nie spowoduj� uznania tego podleg�ego obiektu za niepoprawny.

Obecnie domy�lna opcja DDL WAIT
W Oracle Database 10g, domy�lnie, polecenia DDL nie oczekiwa�y na mo�liwo�	 za�o�enia blo-
kady na obiekcie. Zamiast tego, w razie istnienia ju� konfliktowej blokady na obiekcie, próba
wykonania polecenia ko�czy�a si� niepowodzeniem oraz generowany by� b��d ORA-00054.
Obecnie, w wersji 11g, w wielu przypadkach Oracle nie tylko nie zwróci b��du, ale wykona
modyfikacj� nawet bez potrzeby oczekiwania. Przyk�adowo, w Oracle Database 11g mo�na
wykona	, co nast�puje:
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Sesja 1:
SQL>insert into test values (1);
1 row created.

Sesja 2:
SQL>alter table test add (id2 number);
Table altered.

Zauwa�my, �e w powy�szym przyk�adzie sesja nr 2 nie musi czeka	 na zatwierdzenie sesji nr 1
(np. poleceniem commit). W�a�ciwie, gdyby�my wykonali polecenie describe tabeli TEST w sesji
nr 1 nawet przed wykonaniem zatwierdzania, nie tylko widzieliby�my now� kolumn�, ale
równie� mogliby�my wstawi	 do tabeli nowy wiersz z przypisan� warto�ci� dla tej kolumny3.

Arup radzi…

Opcja DDL WAIT to bardzo przydatna w�asno��. Ile� to razy próbowali�my zmodyfikowa� tabel�
w �rodowisku produkcyjnym i okazywa�o si�, �e kto� akurat jej u�ywa? Nasze polecenie alter table
ko�czy�o si� b��dem4 ORA-00054: resource busy and acquire with nowait… Wszystko, czego by�o
nam trzeba, to minimalne okno czasowe, w którym mogliby�my otrzyma� wy��czn� blokad� na obiekcie
i wykona� konieczne modyfikacje. Operacje DML mog�yby zosta� wznowione chwilk� pó	niej. Niestety!
Nie da�o si� tego wykona� w Oracle Database 10g ani wcze�niej.

Musia�em ucieka� si� do sztuczek polegaj�cych na umieszczaniu polecenia DDL w p�tli i wykonywa-
niu go kilkana�cie razy z nadziej�, �e w ko�cu uda si� za�o�y� blokad� na obiekcie — bardzo brutalne,
ale skuteczne. W Oracle Database 11g nie trzeba si� wiele napracowa�. W sesji, która b�dzie wyda-
wa� polecenie DDL, nale�y najpierw wykona� nast�puj�ce polecenie:

alter session set ddl_lock_timeout = 10;

Dzi�ki temu ka�de kolejne polecenie DDL tej sesji poczeka 10 sekund, zanim zostanie przerwane
(chyba �e wykona si� pomy�lnie przed up�ywem tego czasu). Je�li wydamy polecenie DDL, które nie
b�dzie w stanie za�o�y� wy��cznej blokady z powodu czynno�ci DML trwaj�cych w innych sesjach,
nie zako�czy si� ono b��dem ORA-00054, ale raczej zostanie zawieszone (w�a�ciwie to poczeka na
mo�liwo�� za�o�enia blokady). W momencie za�o�enia blokady polecenie zako�czy si� sukcesem.
Dopiero je�li nie uda si� tego zrobi� w przeci�gu 10 sekund, polecenie to zako�czy si� b��dem
ORA-00054.

Powy�sza w�asno�� jest niezwykle przydatna w wykonywaniu modyfikacji DDL w systemach o wysokiej
zaj�to�ci.

Mo�emy tak�e wykorzysta	 nowy parametr ddl_lock_timeout na poziomie sesji, aby wskaza	,
�e polecenie DDL powinno poczeka	 na zwolnienie blokady na obiekcie. Oto przyk�ad:

SQL> alter session set ddl_lock_timeout=30;
Session altered.

                                                          
3 Poniewa� tabela test ma teraz dwie kolumny, próba wykonania kolejnego wstawienia w postaci insert into
test values (wartosc); b�dzie powodowa	 b��d, zatem najlepszym rozwi�zaniem w jeszcze trwaj�cej sesji
nr 1 by�oby korzysta	 ze sk�adni polecenia jawnie podaj�cej list� kolumn: insert into test(nazwa_kolumny)
values (wartosc); — przyp. t�um.

4 Polska wersja komunikatu b��du to: ORA-00054: zasób zaj�ty, a zlecono uzyskanie z NOWAIT lub up�yn��
limit czasu — przyp. t�um.
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Nowa funkcjonalno�� dodawania kolumn
Oracle Database 11g pozwala teraz na dodanie do tabeli kolumny typu NOT NULL z domy�ln�
warto�ci� w jednej szybkiej i prostej operacji. Warto�	 domy�lna jest pami�tana w bazie jako
metadana i w rzeczywisto�ci nie jest przechowywana fizycznie w tabeli. Dzi�ki temu proces
dodawania kolumny z domy�ln� warto�ci� jest znacznie szybszy.

Arup radzi…

To bardzo po��dana w�asno�� z punktu widzenia dost�pno�ci. Przed Oracle 11g, kiedy dodawali�my
kolumn� z ograniczeniem NOT NULL i z domy�ln� warto�ci�, Oracle w rzeczywisto�ci umieszcza� t�
warto�� w ka�dym wierszu tabeli z osobna. We wszystkich wierszach, a�a! Wyobra	my sobie multi-
milionowowierszow� tabel�, w której dane by�y uaktualniane kilkana�cie milionów razy. Ile� infor-
macji wycofania (undo) i powtórzenia (redo) zosta�o wygenerowanych! Co wi�cej, na tabeli na ca�y
czas trwania operacji zosta�a za�o�ona blokada, aby zapobiec operacjom DDL. Wszytko to powodo-
wa�o niez�e zamieszanie w�ród u�ytkowników.

W Oracle 11g polecenie alter table pracownicy add(stopien varchar2(1) default 'X' not null)
w rzeczywisto�ci nie powoduje jednoczesnego uaktualnienia warto�ci w tabeli i modyfikacji jej struktury.
Mo�na si� o tym przekona�, ustawiaj�c zdarzenie (event) 10046 przed uruchomieniem polecenia DDL
i sprawdzaj�c plik �ladu po wykonaniu:

SQL> alter session set events '10046 trace name context forever, level 16';
Session altered.
SQL> alter table pracownicy add(stopien varchar2(1) default 'X' not null);
Table altered.
SQL> alter session set events '10046 trace name context off';
Session altered.

Teraz nale�y sprawdzi� plik �ladu; nie znajdziemy tam odniesienia do wyra�enia update pracownicy…
Takie zachowanie, czyli nie ustawianie fizycznie warto�ci kolumny, skutkuje znacz�cym zmniejsze-
niem rozmiarów informacji wycofania i powtórzenia oraz ko�czy si� szybciej.

Kolejne przydatne zastosowanie tej w�asno�ci objawia si� podczas dodawania do tabeli kolumny
NOT NULL bez warto�ci domy�lnej.

S�owo na koniec
W niniejszym rozdziale poruszyli�my wiele zagadnie�. Jak wida	, Oracle Database 11g jest
pe�en porz�dnego „towaru”. My�l�, �e niektórymi z najbardziej przydatnych w�asno�ci s� te
najprostsze, jak opcja DDL WAIT (wida	, �e brakuje jej skomplikowania, jakim cechuje si�
cz��	 innych w�asno�ci!) lub nowa mo�liwo�	 dodawania kolumn. Zatwardziali u�ytkownicy
ASM równie� znajd� nowe funkcje pomocnymi. Arup tak�e wykona� wystrza�ow� robot� w tym
rozdziale, gromkie brawa! Tak czy owak, taki nawa� informacji, a to jeszcze nie koniec. Roz-
dzia� 3. ju� czeka w bloku startowym, a zapewnia jeszcze lepsz� zabaw� — jeste�cie w stanie
w to uwierzy	? Trzymajcie si� mocno, to b�dzie ostra jazda!




