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Rozdziaä 9.

WydajnoĈè zapytaþ
 W jaki sposób serwery bazodanowe wykonują zapytania?
 W jakiej kolejnoĞci wykonywane są poszczególne klauzule zapytaĔ?
 Czym jest plan wykonania zapytania i jak go odczytaü?
 Co oznacza akronim SARG?
 Jakie indeksy są przydatne do wyszukiwania wierszy?
 Co to znaczy, Īe indeks zawiera jakieĞ zapytanie?
 Które kolumny powinny byü poindeksowane w celu poprawy wydajnoĞci

záączeĔ?
 Jak poprawiü wydajnoĞü zapytaĔ grupujących lub partycjonujących wiersze?
 Co oznacza akronim POC?

Wykonywanie zapytaþ
przez serwery bazodanowe
ChociaĪ szczegóáy sposobów, w jakie poszczególne serwery bazodanowe wykonują
zapytania, są róĪne, gáówne etapy tego procesu wyglądają podobnie. PoniewaĪ podstawowa wiedza na ten temat jest niezbĊdna do pisania wydajnych zapytaĔ, poniĪej
przedstawione zostaáy poszczególne operacje wykonywane przez SQL Server:
1. Aplikacja kliencka áączy siĊ z serwerem bazodanowym. Po udanym poáączeniu

nawiązana zostaje dwukierunkowa sesja, w ramach której odbywaü siĊ bĊdzie
komunikacja pomiĊdzy serwerem a klientem.
2. Klient wysyáa do serwera instrukcjĊ jĊzyka SQL.
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3. Instrukcja ta zostaje odebrana, a nastĊpnie serwer bazodanowy musi opracowaü

plan jej wykonania. Przeprowadzana w tym celu optymalizacja jest bardzo
skomplikowanym i zaleĪnym od danego serwera (a nawet od jego wersji)
procesem, którego omówienie wykracza poza zakres tej ksiąĪki. PowinieneĞ
jednak wiedzieü, Īe optymalizacja jest bardzo czasocháonnym, silnie obciąĪającym
procesor i wymagającym duĪej iloĞci pamiĊci procesem, a wiĊc wiele serwerów
bazodanowych przechowuje w pamiĊci raz zoptymalizowane plany wykonania
zapytaĔ w celu ich ponownego uĪycia.
4. Dysponując znalezionym planem wykonania, serwer bazodanowy moĪe

przystąpiü do wykonywania instrukcji. Prawie zawsze wiąĪe siĊ to
z koniecznoĞcią odczytania pewnych danych.
5. Serwery bazodanowe przechowują dane w specjalnych jednostkach,

w przypadku serwera SQL są to oĞmiokilobajtowe strony. Strony są teĪ
jednostkami odczytu i zapisu danych, a wiĊc serwer zapisuje oraz odczytuje
jedną lub wiĊcej stron, a nie poszczególne wiersze czy caáe tabele. Do wykonania
odebranej od klienta instrukcji serwer bĊdzie wiĊc musiaá odczytaü zawierające
niezbĊdne do wykonania zapytania strony.
6. JeĪeli strony te znajdowaáy siĊ juĪ w buforze (pamiĊci RAM), wykonana

zostanie operacja logicznego odczytu. W przeciwnym wypadku strony
zostaną wczytane z dysku do bufora — taki odczyt nazywany jest odczytem
fizycznym. PoniewaĪ pamiĊü jest znacznie szybsza od dysków, fizyczne
odczyty są bardzo maáo wydajne1. W związku z tym, Īeby zapewniü jak
najwyĪszą wydajnoĞü, naleĪy zminimalizowaü liczbĊ fizycznych odczytów
poprzez wyposaĪenie serwera w odpowiednią (wystarczającą do zbuforowania
wszystkich danych) iloĞü pamiĊci RAM.
7. Wynik wykonania instrukcji jĊzyka SQL (w przypadku zapytania bĊdzie to zbiór

wierszy) jest wysyáany do aplikacji klienckiej.

KolejnoĈè wykonywania
klauzul zapytania
ChociaĪ serwery bazodanowe optymalizują zapytania przed ich wykonaniem, proces
ten nie moĪe mieü wpáywu na wynik zapytania (wykonanie zapytania wedáug róĪnych
planów, np. poprzez záączenie tabel w róĪnej kolejnoĞci albo poprzez pogrupowanie
wierszy, a nastĊpnie záączenie otrzymanych w ten sposób grup czy teĪ záączenie tabel,
a nastĊpnie pogrupowanie wierszy, musi zawsze skutkowaü zwróceniem tego samego
wyniku).
Poszczególne klauzule instrukcji SELECT są wykonywane zawsze w tej samej kolejnoĞci.
JeĪeli któraĞ z opcjonalnych klauzul nie wystĊpuje, dany krok jest po prostu pomijany.
1

Automatyczne buforowanie danych jest powodem, dla którego ponowne wykonanie tego samego
zapytania moĪe byü znacznie szybsze.
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Rezultatem wykonania kaĪdego kroku jest zbiór poĞredni — wirtualna tabela, która
nie jest dostĊpna dla uĪytkownika. Kolejny krok jest wykonywany tylko w oparciu
o zbiór poĞredni bĊdący rezultatem wykonania poprzedniego kroku, a zbiór poĞredni,
rezultat wykonania ostatniego kroku, jest zwracany uĪytkownikowi.
Tak wiĊc chociaĪ faktyczny sposób, w jaki serwer bazodanowy wykona nasze zapytanie, moĪe byü (i najczĊĞciej bĊdzie) inny niĪ przedstawiona poniĪej ogólna kolejnoĞü wykonywania zapytaĔ, warto znaü tĊ logiczną kolejnoĞü wykonywania poszczególnych klauzul.
W przypadku zapytaĔ niegrupujących danych ich klauzule wykonywane są w nastĊpującej kolejnoĞci:
1. Najpierw serwer musi pobraü potrzebne do wykonania zapytania dane, a wiĊc
wykona klauzulĊ FROM oraz, jeĪeli istnieją, klauzule JOIN i operatory APPLY.
2. NastĊpnie wybrane zostaną wiersze speániające warunki klauzuli WHERE.
3. Dla otrzymanych w wyniku wykonania dwóch poprzednich punktów wierszy
wykonane zostaną wyraĪenia zdefiniowane w klauzuli SELECT.
4. Na koĔcu otrzymane wiersze zostaną posortowane, o ile w zapytaniu
wystąpiáa klauzula ORDER BY.

Wykonanie zapytania grupującego wymaga wykonania dodatkowych operacji:
1. Punkty pierwszy i drugi są wykonywane w taki sam sposób jak dla zapytaĔ

niegrupujących.
2. Przed wykonaniem klauzuli SELECT wiersze kandydujące są grupowane
(wykonywana jest klauzula GROUP BY).
3. Otrzymane w wyniku grupowania wiersze są filtrowane, o ile w zapytaniu
wystąpiáa klauzula HAVING.
4. Dla otrzymanych w wyniku wykonania poprzednich punktów wierszy wykonane
zostaną wyraĪenia zdefiniowane w klauzuli SELECT.
5. Na koĔcu otrzymane wiersze zostaną posortowane, o ile w zapytaniu wystąpiáa
klauzula ORDER BY.

Plany wykonania zapytaþ
UmiejĊtnoĞü czytania i analizowania planów wykonania zapytaĔ jest niezbĊdna kaĪdemu, kto chce pisaü nie tylko poprawne (zwracające wáaĞciwe wyniki), ale równieĪ
wydajne (zwracające te wyniki w najszybszy moĪliwy sposób) zapytania. Wynika to
z faktu, Īe to samo zapytanie moĪe byü wykonane na bardzo duĪo róĪnych sposobów
(liczba moĪliwych sposobów wykonania tego samego zapytania zaleĪy od samego
zapytania i od serwera bazodanowego, ale nawet nieskomplikowane zapytania odczytujące dane z kliku tabel mogą byü wykonane na kilkadziesiąt, a nawet kilkaset

Kup książkę

Poleć książkę

CzöĈè II i Pobieranie danych,czyli instrukcja SELECT

200

róĪnych sposobów). Zadaniem serwera bazodanowego jest znalezienie wystarczająco
dobrego sposobu (planu) wykonania zapytania. ĩeby mu to umoĪliwiü, powinniĞmy
nie tylko unikaü typowych báĊdów (takich jak uĪywanie argumentów uniemoĪliwiających efektywne skorzystanie z indeksów), ale równieĪ pisaü zapytania w sposób
uáatwiający znalezienie optymalnych planów ich wykonania. Najprostszym sposobem
sprawdzenia, czy nasze zapytanie wykonywane jest wydajnie, jest wáaĞnie analiza planu
jego wykonania.
SQL Server pozwala odczytywaü plany wykonania zapytaĔ w formie tekstowej oraz
graficznej. Dodatkowo moĪliwe jest poznanie szacowanych oraz faktycznych planów
wykonania. PoniewaĪ szczegóáowe przedstawienie kwestii analizy planów wykonania
zapytaĔ wykracza poza zakres tej ksiąĪki, ograniczymy siĊ do przedstawiania faktycznych planów wykonania zapytaĔ w formie graficznej.
Zacznijmy od wyjaĞnienia tego, czym jest plan wykonania zapytania. Plan wykonania
reprezentuje opracowaną przez serwer bazodanowy strategiĊ odczytania i przetworzenia
danych na potrzeby wykonania zapytania. Skáada siĊ ona z serii iteratorów, z których
kaĪdy wykonuje pojedynczą operacjĊ, taką jak odczytanie danych, posortowanie wierszy, záączenie tabel itd.
Plany wykonania zapytaĔ moĪna czytaü w dwóch kierunkach:
1. Od lewa do prawa — ten kierunek reprezentuje logikĊ wykonywania zapytania;
2. Lub od prawa do lewa — ta kolejnoĞü repetuje przepáyw danych pomiĊdzy

kolejnymi iteratorami.
ĩeby wyĞwietliü graficzny plan wykonania zapytania, naleĪy kliknąü znajdujący siĊ na
pasku zadaĔ konsoli SSMS przycisk Include Actual Execution Plan lub nacisnąü kombinacjĊ klawiszy Ctrl+M, a nastĊpnie uruchomiü analizowane zapytanie (rysunek 9.1).
Przyjrzyjmy siĊ nieco bardziej rozbudowanemu planowi wykonania zapytania. Przedstawiony na rysunku 9.2. plan wykonania naleĪy przeczytaü nastĊpująco:
1. Przeskanowany zostaá indeks zgrupowany (tabela [SalesLT].[Customer]).
2. Odczytanych w ten sposób 847 wierszy (umieszczając kursor myszki nad

reprezentującymi przepáyw danych strzaákami, wyĞwietlimy dodatkowe
informacje na temat liczby i rozmiaru wierszy) zostaáo pogrupowanych.
3. Dla kaĪdej grupy wyliczona zostaáa funkcja COUNT.
4. Wiersze zostaáy posortowane.
5. Na koĔcu wiersze zostaáy zwrócone do aplikacji klienckiej.
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Rysunek 9.1. Najprostszy plan wykonania zapytania — potrzebne dane zostaáy odczytane za pomocą
iteratora Clustered Index Scan (szczegóáy operacji moĪemy poznaü, umieszczając kursor myszki nad
danym iteratorem), a nastĊpnie zwrócone do aplikacji klienckiej

Rysunek 9.2. Skáadający siĊ z piĊciu iteratorów plan wykonania zapytania grupującego dane
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SQL Server ocenia i podaje koszt wykonania kaĪdej operacji — np. w poprzednim
przykáadzie koszt pogrupowania wierszy wyniósá 37% kosztów wykonania caáego zapytania. Ta wiedza pozwala nam na wdroĪenie wzglĊdnie prostej, a jednoczeĞnie skutecznej metody optymalizacji zapytaĔ, polegającej na eliminowaniu z planów wykonania
najkosztowniejszych operacji.
Co wiĊcej, jeĪeli jednoczeĞnie uruchomimy kilka zapytaĔ (np. kilka wersji tego samego zapytania), serwer SQL zwróci informacjĊ o procentowym rozkáadzie kosztów
wykonania caáego wsadu (zbiór jednoczeĞnie wysáanych do serwera zapytaĔ nazywa
siĊ wsadem). Rysunek 9.3 ilustruje tĊ funkcjonalnoĞü.

Rysunek 9.3. Drugie zapytanie (to z klauzulą ORDER BY) okazaáo siĊ cztery razy bardziej kosztowne
od pierwszego. RóĪnica wynika z tego, Īe wykonując drugie zapytanie, serwer musiaá dodaü kosztowny
iterator SORT

PrzekonaliĞmy siĊ wáaĞnie, Īe sortowanie moĪe wielokrotnie wydáuĪyü czas wykonania zapytania, a wiĊc jeĪeli wynik zapytania nie musi byü posortowany, nie naleĪy
umieszczaü w nim klauzuli ORDER BY.
Porównajmy jeszcze koszty wykonania zapytania, w którym uĪyta do sortowania kolumna nie zostaáa doáączona do wyniku z zapytaniem zawierającym tĊ kolumnĊ (rysunek 9.4) — okaĪe siĊ, Īe są one identyczne, a wiĊc niewymienienie w klauzuli
SELECT kolumn uĪytych do sortowania nie skraca czasu wykonania zapytania.
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Rysunek 9.4. ChociaĪ analiza planów wykonaĔ zapytaĔ przez konkretny serwer bazodanowy nie jest
tematem tej ksiąĪki, to warto wiedzieü, Īe kolumny uĪyte do sortowania muszą byü odczytane tak samo
jak kolumny wymienione w klauzuli SELECT. Z tego powodu wiĊkszoĞü serwerów bazodanowych wykona
oba powyĪsze zapytania w tym samym czasie, a koszt wykonania kaĪdego z nich przez serwer SQL wyniósá
dokáadnie 50% kosztu wykonania caáego wsadu

Wydajne wyszukiwanie danych
za pomocñ argumentów SARG
Dane mogą byü zapisane:
1. W tabelach — dla uproszczenia i zgodnie z relacyjnym modelem baz danych

przyjmijmy, Īe kolejnoĞü wierszy tabeli jest nieistotna, a wiĊc nie są one w Īaden
sposób posortowane2.
2. W indeksach — aby uniknąü analizowania róĪnic pomiĊdzy poszczególnymi

serwerami bazodanowymi, przyjmijmy, Īe indeks przypomina skorowidz ksiąĪki
— doáączaną na jej koĔcu, alfabetycznie uporządkowaną listĊ haseá z odnoĞnikami
do numerów stron, na których dane hasáo jest opisane. W przypadku baz danych
odpowiednikiem hasáa bĊdzie wybrana kolumna (lub kolumny) tabeli, czyli
tzw. klucz indeksu, a odnoĞnikiem wskaĨnik3. Podsumowując, kaĪdy klucz
indeksu posiada wskaĨnik do wiersza tabeli zawierającego wartoĞci
pozostaáych (niekluczowych) kolumn, a klucze indeksu są zawsze
posortowane.
2

Wiele serwerów bazodanowych porządkuje wiersze tabeli wedáug wartoĞci klucza podstawowego.
Taka posortowana tabela nazywana jest indeksem zgrupowanym.

3

WiĊcej informacji na temat indeksów znajduje siĊ w rozdziale 13.

Kup książkę

Poleć książkę

CzöĈè II i Pobieranie danych,czyli instrukcja SELECT

204

JeĪeli odczytywana tabela nie jest poindeksowana, serwer bazodanowy wykonując
dowolne odwoáujące siĊ do tej tabeli zapytanie, bĊdzie musiaá odczytaü ją w caáoĞci.
Tego typu sytuacja zachodzi teĪ, gdy odczytujemy wszystkie kolumny tabeli za pomocą
symbolu *. ĩeby siĊ o tym przekonaü, wystarczy porównaü plany wykonania dwóch pokazanych na rysunku 9.5 zapytaĔ:

Rysunek 9.5. Wyszukanie w indeksie kluczy speániających warunek z klauzuli WHERE i odczytanie
tylko czterech wierszy tabeli okazaáo siĊ w tym przypadku trzy razy szybsze niĪ odczytanie caáej tabeli
i wybranie czterech wierszy speániających podany warunek

Podsumujmy — tabela [SalesLT].[SalesOrderDetail] ma zaáoĪony indeks na kolumnie ProductID. Indeks ten zawiera, oprócz identyfikatorów produktów, identyfikatory zamówieĔ. Nie zawiera natomiast pozostaáych kolumn tej tabeli. Z tego powodu
wykonanie pierwszego, zwracającego tylko cztery wiersze, zapytania wymagaáo odczytania caáej tabeli, podczas gdy do znalezienia odpowiednich danych w indeksie
wystarczyáo go przeszukaü. O takich zapytaniach jak te drugie mówimy, Īe zawierają siĊ
one w indeksie, poniewaĪ wszystkie potrzebne do ich wykonania dane zapisane są
w zaáoĪonym dla tabeli indeksie.
Utworzenie zawierajñcego zapytanie indeksu jest najprostszym i najskuteczniejszym
sposobem na poprawö wydajnoĈci tego zapytania. Nie oznacza to jednak, Ĕe powinniĈmy tworzyè indeksy zawierajñce wszystkie zapytania. PoniewaĔ serwer bazodanowy automatycznie synchronizuje dane w indeksach z danymi w tabeli, liczba indeksów zdefiniowanych dla pojedynczej tabeli nie powinna przekraczaè 10.

JeĪeli istnieje indeks zawierający zapytanie, serwer bazodanowy zawsze go uĪyje.
Zupeánie inaczej wygląda uĪycie przez serwery bazodanowe indeksów podczas wykonywania zapytaĔ, które siĊ w nich nie zawierają (rysunek 9.6).
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Rysunek 9.6. Plan wykonania zapytania poprzez przeszukanie indeksu i pobranie brakujących w tym
indeksie danych z tabeli

Na planie wykonania drugiego zapytania widoczny jest operator Key Lookup symbolizujący odczytywanie danych z tabeli [SalesLT].[SalesOrderDetail]. Operacja ta musiaáa byü przeprowadzona, bo indeks zawieraá tylko identyfikatory produktów i zamówieĔ, a zapytanie miaáo zwróciü wszystkie dane wybranego zamówienia. Takie siĊganie
po dane jest na tyle kosztowne, Īe jeĪeli zapytanie zwraca wiĊcej niĪ kilka procent
wierszy tabeli, serwery bazodanowe przestają uĪywaü indeksów i odczytują caáą
tabelĊ, tak jakby uĪyta do wyszukiwania kolumna nie byáa zindeksowana.
Wiedzñc, w jaki sposób serwery bazodanowe odczytujñ dane, moĔemy teraz uzasadniè uwagö z jednego z poprzedniego rozdziaäów, w której napisaliĈmy, Ĕe uĔywajñc
symbolu *, zmuszamy serwer bazodanowy do odczytania wszystkich kolumn tabeli,
co moĔe wielokrotnie wydäuĔyè czas wykonywania zapytania. PoniewaĔ wiökszoĈè
zapytaþ zwraca wiöcej niĔ 1% wierszy tabeli, posäugujñc siö symbolem *, powodujemy,
Ĕe serwery bazodanowe nie korzystajñ z istniejñcych indeksów.

Skoro koszt (a wiĊc i czas) wykonania zapytaĔ z uĪyciem indeksów jest wielokrotnie
niĪszy niĪ koszt odczytania tych samych danych z tabel, powinniĞmy tak pisaü zapytania, Īeby serwery bazodanowe korzystaáy z indeksów przy ich wykonywaniu.
Skrót SARG (ang. Search ARGuments) oznacza warunki wyszukiwania, czyli takie
warunki logiczne, które pozwalajñ serwerom bazodanowym na wybranie wäaĈciwych
wierszy poprzez przeszukanie indeksu, a nie odczytanie caäej tabeli.

PoniewaĪ uĪycie indeksów moĪe byü bardzo kosztowne4, serwery bazodanowe, zanim
siĊ na nie zdecydują, szacują koszt wykonania zapytania, uĪywając do tego danych
statystycznych. JeĪeli nie bĊdą w stanie oszacowaü tego kosztu, wybiorą najbezpieczniejsze rozwiązanie, czyli odczytają tabelĊ.
4

Z powodu opisanej wczeĞniej operacji Key Lookup, polegającej na odczytywaniu dla kaĪdego klucza
indeksu odpowiadającego mu wiersza tabeli.
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W poniĪszych punktach zostaáy opisane przypadki, w których serwer bazodanowy moĪe
nie mieü moĪliwoĞci oszacowania kosztu wykonania zapytania, a wiĊc nie skorzysta
z indeksów i czas wykonania zapytaĔ bĊdzie wielokrotnie dáuĪszy:
1. Zanegowanie warunku logicznego (uĪycie operatora NOT albo operatora <>),

o ile serwer bazodanowy nie potrafi automatycznie przeksztaáciü warunku
logicznego w równowaĪny warunek pozytywny. Przykáadem takiego
przeksztaácenia moĪe byü zastąpienie przez serwer SQL warunku NOT
CustomerID >3 warunkiem CustomerID <= 3:
SELECT *
FROM [SalesLT].[SalesOrderDetail]
WHERE ProductID <> 999;

2. Umieszczenie nazwy kolumny w ramach dowolnego wyraĪenia, nawet jeĪeli

to wyraĪenie nie zmienia wyniku testu logicznego. Z tego powodu, choü oba
pokazane na rysunku 9.7 zapytania zwracają te same dane, to pierwsze zostanie
wykonane czterokrotnie szybciej.

Rysunek 9.7. UĪycie nazwy kolumny jako czĊĞci dowolnego wyraĪenia oznacza, Īe serwer bazodanowy
bĊdzie musiaá odczytaü caáy indeks (albo nawet caáą tabelĊ), Īeby mieü pewnoĞü, Īe zwróciá wszystkie
wiersze speániające tego typu warunek
3. UĪycie nazwy kolumny jako argumentu dowolnej funkcji (rysunek 9.8).
4. UĪycie do wyboru wierszy wzorca zaczynającego siĊ od symbolu
wieloznacznego, np. Name LIKE N'%b'.
Przykäadowa baza danych jest bardzo maäa i powyĔsze zapytania odwoäujñ siö do
tabel liczñcych zaledwie kilkaset wierszy kaĔda. Tylko dlatego róĔnice w wydajnoĈci
poprawnie napisanych (umoĔliwiajñcych przeszukiwanie indeksu) i nieoptymalnych
zapytaþ sñ tak maäe. Tymczasem swojñ prawdziwñ siäö indeksy pokazujñ w przypadku
duĔych, liczñcych tysiñce czy miliony wierszy, tabel. Wtedy znalezienie wybranych
wierszy w indeksie nadal wymaga odczytania takiej samej iloĈci danych, podczas
gdy odczytanie caäej tabeli czy indeksu moĔe zajñè nawet kilka minut.
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Rysunek 9.8. Umieszczenie nazwy kolumny jako argumentu dowolnej (równieĪ systemowej) funkcji ma
dokáadnie ten sam wpáyw na uĪycie indeksów co uĪycie nazwy kolumny w wyraĪeniu

Poprawa wydajnoĈci zäñczeþ
àączenie tabel, szczególnie tych duĪych (liczących wiele wierszy i kolumn), jest
kosztowną operacją — wybranie pasujących do warunku záączenia (warunku z klauzuli ON) wierszy w najgorszym wypadku jest operacją o záoĪonoĞci obliczeniowej rzĊdu
O(n2), gdzie n jest liczbą wierszy. Oznacza to, Īe jeĪeli koszt záączenia 100 wierszy
wyniósá 10 000, to koszt záączenia 200 wierszy wyniesie juĪ 40 000, a wiĊc cztery razy
wiĊcej niĪ w przypadku dwukrotnie mniejszych tabel.
Zmniejszyü ten koszt moĪemy, zakáadając indeksy na uĪywanych do áączenia tabel
kolumnach — jeĪeli obie uĪyte do záączenia kolumny są poindeksowane, záączenie
tabel bĊdzie operacją o záoĪonoĞci obliczeniowej rzĊdu O(n). PoniewaĪ prawie zawsze
tabele są áączone na podstawie pary kolumn klucz podstawowy – klucz obcy, to na
tych kolumnach naleĪy zaáoĪyü indeksy.
WiĊkszoĞü serwerów bazodanowych, w tym SQL Server, automatycznie indeksuje
kolumny klucza podstawowego. Oznacza to, Īe aby poprawiü wydajnoĞü záączeĔ, wystarczy zaáoĪyü indeksy na kolumnach kluczy obcych wszystkich tabel bazy danych.
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Wydajne grupowanie
i partycjonowanie danych
Grupowanie, sortowanie i wyszukiwanie danych moĪe byü bardzo kosztowne. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na poprawĊ wydajnoĞci grupowania danych, tak
samo jak sortowania czy wyszukiwania na podstawie argumentów SARG, jest uĪycie
indeksów.
W przypadku grupowania zindeksowana powinna byü kaĪda lub co najmniej
pierwsza kolumna wymieniona w klauzuli GROUP BY. DziĊki temu serwer bazodanowy
bĊdzie mógá odczytaü odpowiednio posortowane dane, co znacznie uproĞci i przyspieszy
ich pogrupowanie (grupowanie posortowanych danych wymaga wielokrotnie mniej
czasu procesora i pamiĊci niĪ grupowanie nieposortowanych danych)5. Ponadto klucze
indeksu są z reguáy znacznie mniejsze niĪ wiersze tabeli, a wiĊc zmniejszy siĊ liczba
odczytywanych z dysku danych.
ĩeby siĊ o tym przekonaü, wykonamy dwa zapytania zwracające dokáadnie tak samo
pogrupowane i posortowane dane, za drugim razem zabraniając serwerowi bazodanowemu skorzystania z indeksu6 (rysunek 9.9).

Rysunek 9.9. Pogrupowanie danych nawet maáej, liczącej mniej niĪ tysiąc wierszy, tabeli bez indeksu
okazaáo siĊ piĊü razy bardziej kosztowne niĪ uĪycie w tym celu odpowiedniego indeksu
5

Niektóre serwery bazodanowe potrafią grupowaü tylko posortowane dane. JeĪeli brakuje im przydatnego
indeksu, przed grupowaniem dodatkowo sortują dane.

6

Serwery bazodanowe umoĪliwiają okreĞlenie sposobu, w jaki zapytanie ma byü wykonane — sáuĪą do
tego specyficzne dla danego serwera dyrektywy optymalizatora. Dyrektywa WITH (INDEX(0)) zabrania
serwerowi SQL uĪycia jakiegokolwiek indeksu.
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Zapytania partycjonujące dane (a wiĊc zapytania, w których wystĊpuje klauzula OVER)
mają wiĊksze wymagania co do indeksów. W ich przypadku najlepszymi indeksami
są indeksy POC (ang. Partitioning, Ordering, Covering), czyli takie, w których pierwsze
kolumny są kolumnami uĪytymi do partycjonowania danych (w klauzuli PARTITION
BY), po nich wystĊpują kolumny uĪyte do ustalenia porządku wierszy (w klauzuli ORDER
BY), a indeks zawiera teĪ wszystkie pozostaáe (wymienione w klauzuli SELECT) kolumny.

Podsumowanie
 KolejnoĞü, w jakiej wpisuje siĊ poszczególne klauzule zapytania, nie odpowiada

kolejnoĞci, w której są one wykonywane przez serwery bazodanowe.
 Serwery bazodanowe optymalizują sposoby wykonania zapytaĔ.
 Sposobem na sprawdzenie, czemu dane zapytanie dziaáa wolniej, niĪ siĊ

spodziewaliĞmy, jest sprawdzenie planu jego wykonania.
 Indeksy są najprostszym i wyjątkowo skutecznym sposobem na poprawĊ

wydajnoĞci zapytaĔ.
 Samo istnienie indeksu nie wystarczy, Īeby serwer bazodanowy mógá z niego

efektywnie skorzystaü — zapytanie musi byü poprawnie napisane, np. do
wybierania wierszy powinno siĊ uĪywaü argumentów typu SARG, a zapytanie
nie powinno odczytywaü wiĊcej kolumn, niĪ jest to wymagane.
 Uniwersalna strategia indeksowania polega na tworzeniu indeksów

zawierających zapytania, a wiec indeksów wielokolumnowych. Dla zapytaĔ
grupujących lub partycjonujących dane naleĪy tworzyü indeksy typu POC.

Zadania
1. PoniĪsze zapytanie zwracające nazwy produktów i kategorii dziaáa zbyt

wolno. Jak moĪna poprawiü jego wydajnoĞü?
SELECT [Name]
FROM [SalesLT].[Product]
UNION
SELECT [Name]
FROM [SalesLT].[ProductCategory];

2. Wykonanie poniĪszego zapytania wymaga przeskanowania (odczytania w caáoĞci)
indeksu zaáoĪonego na kolumnie UnitPrice. Przepisz to zapytanie tak, Īeby

uĪywaáo argumentu typu SARG.
SELECT [SalesOrderID]
FROM [SalesLT].[SalesOrderDetail]
WHERE [UnitPrice]*.77 > 900;
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3. ZajdĨ optymalny indeks dla poniĪszego zapytania:
SELECT [DueDate], [SalesOrderID], [TotalDue],
LAG([TotalDue]) OVER (PARTITION BY [DueDate] ORDER BY [DueDate]) as
PreviusTotalDue
FROM [SalesLT].[SalesOrderHeader]
ORDER BY [DueDate];
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Modyfikowanie danych,
czyli instrukcje INSERT,
UPDATE, DELETE
oraz MERGE
W porównaniu z rozbudowaną skáadnią instrukcji SELECT skáadnia instrukcji modyfikujących dane jest doĞü prosta1. Jednak sposób ich wykonania moĪe byü skomplikowany — serwery bazodanowe, dbając o spójnoĞü jednoczeĞnie modyfikowanych przez
wielu uĪytkowników danych, wszystkie zmiany wykonują w ramach transakcji.
Z dwóch nastĊpnych rozdziaáów ksiąĪki dowiesz siĊ:
1. W jaki sposób wstawiaü i usuwaü wiersze;
2. Jak szybko usunąü caáą zawartoĞü tabeli;
3. W jaki sposób modyfikowaü zapisane wczeĞniej w tabelach dane;
4. Czym są transakcje i na czym polega transakcyjne przetwarzanie danych;
5. Co oznacza termin „wspóábieĪnoĞü” i czym siĊ róĪni optymistyczny model

wspóábieĪnoĞci od modelu pesymistycznego.

1

Modyfikacją jest kaĪda zmiana zapisanych w tabelach danych — zarówno wstawianie i usuwanie wierszy,
jak i aktualizowanie pól tabeli.
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