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Resumo
Os sistemas de bancos de dados relacionais são atualmente
utilizados em larga escala para realizar transações comerciais. Sua principal
tarefa é processar consultas SQL (Structured Query Language), vitais para a
tomada de decisão nas corporações, consultas que, portanto, devem ser
eficientes. O otimizador de consultas executa um importante papel no sistema
gerenciador, que é o de descobrir e gerar o melhor plano de execução,
considerando recursos existentes, tais como índices, estatísticas e a própria
natureza da consulta.

No entanto, dada a flexibilidade oferecida pela SQL quanto à forma de
escrever consultas, depara-se freqüentemente com consultas sintaticamente
corretas, mas ineficientes. Essas consultas comprometem significativamente o
desempenho das operações de negócios no dia-a-dia.

Na prática, para

identificar e corrigir esse problema, a consulta e seu respectivo plano de
execução são analisados manualmente, buscando-se reformulá-la de modo a
fornecer os mesmos resultados, porém com maior eficiência.

Este trabalho tem como objetivo identificar padrões de consultas
ineficientes e propor padrões de soluções, por meio da técnica de reescrita de
consultas, visando a alcançar eficiência em termos de tempo de execução.
Para tanto, é feito um estudo de caso prático no qual consultas sintaticamente
corretas, porém ineficientes, são analisadas e reescritas num contexto restrito,
visando a determinar o processo de definição de padrões de problemas e de
padrões de soluções, mais do que cobrir extensamente todos os tipos de
consultas passíveis de serem analisadas. A identificação de padrões de
problemas e de ajustes possibilita a identificação de consultas ineficientes e
sua substituição por consultas reescritas, seguindo padrões de soluções
previamente definidos, o que torna viável a automatização do processo (ajuste
autonômico).
Palavras-chave: banco de dados relacionais; otimização de consultas;
reescrita de consultas SQL; padrões de consultas; ajuste
autonômico.

Abstract

The Database Managements Systems (DBMS) are used now in a
wide scale by the companies to accomplish its commercial transactions. Its
main task is to process queries SQL (Strucutured Query Language), which is
vital to make decision in the corporations, querys that, must be efficient. The
query´s optimization performs a relevant role in management system, which is
to discover and generate the best plan of execution, considering the existent
resource, such as indexes, statistics and nature of query.

However, due to the flexibility offered by SQL in the mode of writing
query, it is possible to look out with correct syntatic queries, but inefficients.
These queries affect the operations business performance significantly daily. In
pratice, to identify and correct this problem, the query and its respective
execution plan are manually analyzed, so the query must be rewritten to
provide the same results with more efficency.
The main aim of this research is identifing pattern inefficient queries,
could have a pattern of solutions, with the technique of rewriting queries,
getting efficiency in execution time. Therefore, a practical study of case has
been made, where syntatic queries are correct, but inefficients, they are
analyzed and rewritten inside restrict context, in defining the process of pattern
problems and pattern solutions, more than dealing with all types of queries to
be analyzed. The idenfication of pattern problems and pattern tuning allow
recognization the queries inefficients and which replace by rewritten queries,
following the pattern of solutions previously defined, wich permit the
automatization of the process of autonomic tuning.

Key-words : relational database; tuning query; rewrite query; pattern queries;
autonomic tuning.
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CAPÍTULO 1
1 INTRODUÇÃO
1.1

MOTIVAÇÃO
O

sucesso

da

tecnologia

de

bancos

de

dados

relacionais

no

processamento de dados se deve, em parte, à disponibilidade de linguagens de alto
nível como a SQL, o que melhora significantemente a produtividade no
desenvolvimento de aplicações. Ocultando detalhes de baixo nível, essas
linguagens permitem construir consultas simples e complexas de modo conciso,
mas que, muitas vezes, apresentam problemas de desempenho, o que torna a
tarefa de otimização de consultas um aspecto

extremamente importante para

garantir o bom uso do ambiente de SGBDR (Sistema Gerenciador de Banco de
Dados Relacional)1. As variáveis da otimização e as inúmeras técnicas utilizadas
nos ajustes motivam uma investigação para encontrar o melhor caminho na análise
e na solução dos problemas de desempenho.
O parque atual das plataformas de Tecnologia de Informações (TI)
incorpora grandes aplicativos integrados como Enterprise Resource Planning (ERP),
Customer Relationship Management (CRM), Strategic Enterprise ManagementBusiness Planning and Simulation (SEM-BPS) entre outros, relacionados às mais
diversas necessidades de utilização de informações como World Wide Web (WWW),
Datawarehouse (DW), On-Line Analytical Processing (OLAP), Data Mining,
computação móvel entre outras, o que torna o banco de dados uma ferramenta que
deve estar sempre onipresente para atender a essa gigantesca demanda de
solicitações. Com o decorrer do tempo, as informações armazenadas e os acessos
realizados ao banco de dados pelas consultas SQL necessitam ser ajustados para
que se obtenha um tempo de resposta adequado. Um bom exemplo da necessidade
de eficiência no acesso ao banco de dados é relativo à área financeira de uma
grande corporação, onde o tempo total de execução das transações críticas pode
fazer a diferença entre a prosperidade e grandes perdas financeiras5.

Conforme descreve Mark Gurry3, após realizar diversos ajustes em um
ambiente que utiliza banco de dados Oracle, ele observou os principais problemas
de desempenho em um típico ambiente, os quais são mostrados na tabela 1.
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Tabela 1 – Principais problemas de desempenho identificados por Mark
Gurry33.

(%) Ocorrência
60%
20%
17,5%
2,5%

Fato
Problemas atribuídos a aplicações / programas.
Problemas atribuídos ao projeto de banco de dados
e a modelo de dados.
Problemas atribuídos ao mau gerenciamento do
banco de dados.
Problemas atribuídos ao mau gerenciamento do
sistema operacional.

Os problemas descritos na tabela 1 indicam que a maior parte do problema
de desempenho (60%) está nas aplicações, justamente onde estão localizadas as
consultas SQL33.
De acordo com uma pesquisa conduzida pela Oracle Corporation,
tipicamente um DBA (Database Administrator) consome cerca de 55% de seu tempo
realizando atividades de tuning14. A figura 1 ilustra a distribuição de tempo por
atividade de um típico DBA14.

FIGURA 1 - Distribuição de tempo por atividade do DBA14
O monitoramento e ajustes de consultas SQL é a atividade que consome
maior tempo do DBA por sua complexidade e por representar a maior parte dos
acessos realizados no SGBDR, sendo que muitas não alcançam o desempenho
esperado, devido a terem sido escritas pensando-se no resultado a serem obtidos, e

3
não no melhor caminho para obtê-los. Fatores como falta de experiência em
desenvolvimento,

baixo nível de conhecimento técnico,

prazos de entregas

subdimensionados e falta de monitoramento individual contribuem para que as
consultas sejam ineficientes o que determina a análise freqüente das consultas.

O otimizador constrói o plano de execução a partir da consulta SQL, tendo
uma margem limitada de opções sobre os operadores utilizados. Uma consulta SQL
mal escrita leva o otimizador a utilizar um caminho que nem sempre é o mais
adequado, o que gera um plano de execução que normalmente compromete o
desempenho. Em ambientes nos quais existem inúmeras consultas construídas
dessa forma e que são executadas freqüentemente, a conseqüência acaba sendo
drástica, dificultando o uso eficiente da maior parte dos recursos disponíveis e
deixando de atender em tempo outros processos críticos cujas execuções são
rápidas e necessitam de prioridade.

1.2

OBJETIVO
Como as consultas ineficientes comprometem o desempenho do ambiente

e

o ajuste de consultas é uma tarefa feita de forma manual, repetitiva e que

consome muito tempo do DBA, esse trabalho tem como objetivo propor um
mecanismo para minimizar esse problema.

Esse mecanismo é a definição de padrões de consultas ineficientes
(problemas) e padrões de consultas reescritas (soluções), identificados por meio da
técnica de reescrita manual de consultas, visando a alcançar eficiência em termos
de tempo de execução. A proposta é utilizar esses padrões na captura, análise e
reescrita da consulta executada que corresponder aos padrões definidos, auxiliando
o processador de consultas na escolha do melhor plano de execução.
A definição dos padrões em consultas (problemas e soluções), possibilita a
automatização do processo de identificação, análise e solução por meio da geração
da consulta reescrita, sendo possível ser acoplado ao processador de consultas, o
que estende as opções já existentes.
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1.3

CONTRIBUIÇÕES ESPERADAS
A contribuição deste trabalho está na sugestão de melhorias nos

procedimentos de ajustes já existentes no otimizador. As repetitivas atividades
realizadas por profissionais especializados podem ser automatizadas auxiliando o
otimizador a gerar planos de execução mais eficientes. Padrões de problemas e
soluções para a análise de consultas SQL auxiliam na automatização dos ajustes, o
que reduz significativamente o tempo para identificar, analisar e resolver problemas
de desempenho.
A documentação gerada durante este trabalho apresenta os passos que
definem os padrões identificados e contribui para o conhecimento e para as
inovações realizadas na corporação.
Outra contribuição importante está na possibilidade de fornecer material
para os usuários e os profissionais que escrevem consultas a identificar novas
instruções que obtêm o mesmo resultado, porém com maior eficiência. Assim,
futuras aplicações já poderão ser desenvolvidas incorporando as melhorias
decorrentes da utilização de consultas mais eficientes.
1.4

METODOLOGIA
Neste trabalho são estudadas as técnicas de ajustes de consultas,

descrevendo o papel do processador de consultas na tradução, otimização e
execução da consulta, bem como são descritos os recursos exigidos durante a
execução dessas

tarefas, para o que as referências bibliográficas de ÖZSU &

1

VALDURIEZ , SILBERSCHATZ18 e DATE19 fornecem importantes subsídios. Com o
estudo do plano de execução e dos métodos de acesso envolvidos na execução da
consulta, identifica-se o comportamento da consulta e analisá-se se é possível
conseguir o bom desempenho, detalhado principalmente nos manuais e artigos
disponibilizados pelos fornecedores de banco de dados IBM (International Business
Machine), Microsoft e Oracle.

Para definir os padrões de consultas ineficientes (problemas) e os padrões
de soluções, são examinadas consultas pertencentes a uma aplicação ERP,
contidas em um ambiente restrito do tipo OLTP (On-Line Transaction Processing),

5
determinando quais são as mais importantes, as repetitivas, os tipos mais
freqüentes, e as que estão comprometendo o bom desempenho do ambiente.
Usando a infra-estrutura do próprio ambiente, essas consultas são analisadas
manualmente, quanto à semântica, quanto ao plano de execução e quanto às
causas das ineficiências Com base nessa análise é definida, também de forma
manual, outras consultas reescritas, de forma que se obtenham os mesmos
resultados, porém mais eficientes no processamento

A partir dessas consultas (ineficientes e reescritas), são definidos padrões,
para que o processo manual possa ser automatizado e sugerido por um analisador
que seja acoplado ao processador de consultas.

1.5

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
No Capítulo 2 – Principais conceitos e estado da arte - abordam-se as

pesquisas relacionadas a ajustes em consultas SQL, realizadas pelos grandes
fornecedores de gerenciadores de banco de dados (Oracle, Microsoft e IBM). O
resultado da maioria dessas pesquisas está hoje implementado nos principais
sistemas relacionais, oferecendo inúmeros recursos de melhoria de acesso às
informações.

No Capítulo 3 – Processamento de consultas e os reflexos sobre o
ambiente - descrevem-se os recursos exigidos durante a execução de uma consulta
SQL e o papel do processador de consultas na tradução, otimização e execução da
consulta. Para melhorar a eficiência das consultas, destaca-se a importância da
atualização freqüente das estatísticas das tabelas e dos índices na montagem do
plano de execução feita pelo otimizador.

No Capítulo 4 – Análise de consultas SQL e Métodos de Acesso –
descrevem-se as atividades realizadas pelo DBA no ajuste manual de consultas
SQL, apontando-se os critérios para identificar uma consulta ineficiente.
Apresentam-se os principais métodos de acesso aos dados, bem como os conceitos
e a organização de um plano de execução de uma consulta SQL.
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No Capítulo 5 – Estudo de Caso : Descrição do Ambiente e Seleção das
Consultas – o trabalho é direcionado para um ambiente específico de uma
corporação, na qual existem inúmeras consultas SQL com baixo desempenho. O
ambiente é descrito, a origem das consultas selecionadas é esclarecida e o porquê
da escolha para ser considerada ineficiente é apontado.

No Capítulo 6 – Análise e reescrita de consultas – as consultas
selecionadas no Capítulo 5 são analisadas para identificar as possíveis causas do
baixo desempenho. A partir da análise, para cada caso, é sugerida uma consulta
reescrita, que retorna as mesmas informações, porém de forma mais eficiente em
termos de tempo de execução.

No Capítulo 7 – Análise do resultado dos ajustes – Os ajustes realizados no
capítulo anterior são examinados, para fins de extração de padrões de consultas
problemáticas e de definição dos respectivos padrões de reescrita. Com o objetivo
de automatizar o processo de ajuste, delineia-se um sistema que utiliza esses
padrões no reconhecimento de consultas mal formuladas e na substituição das
mesmas por outras mais eficientes.

No Capítulo 8 – Conclusão – São reportadas as conclusões gerais, as
contribuições do trabalho e indicações para trabalhos futuros. Um exemplo de script
para exibir o plano de execução gerado pelo otimizador do sistema gerenciador
Oracle, as tabelas e índices utilizados nesse trabalho encontram-se nos anexos de I
a XIII.
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CAPÍTULO 2
2 PRINCIPAIS CONCEITOS E ESTADO DA ARTE
2.1

INTRODUÇÃO
As atividades de gerenciamento de bancos de dados e tuning em consultas

SQL já estão sendo estudadas há anos e, atualmente, passaram a ter um papel
imprescindível nas corporações, pois a quantidade de informação que vem sendo
armazenada pode tornar-se inadministrável, além do que, sem a realização
freqüente de ajustes, tem-se a degradação no acesso às informações ou até uma
parada total do ambiente. Os estudos feitos por Shasha e Bonnet2 contribuem com
pontos importantes a serem analisados no ambiente, como tempo de espera de
leitura em disco, percentual livre de CPU (Central Processing Unit) entre outros, os
quais são utilizados para identificar possíveis gargalos e se obter desempenho.

A precursora pesquisa acadêmica COMFORT4 (Comfortable Process
Tuning), iniciada em meados de 1994 por Gerhard Weikum, Christof Hasse, Axel
Monkeberg e Peter Zabback,

tem como objetivo simplificar o trabalho dos

profissionais que realizam ajustes em banco de dados, visando a alcançar a maior
extensão possível na automatização desse processo7. Essa pesquisa é utilizada
como fonte de referência para muitas pesquisas atuais, realizadas pelos principais
fornecedores de gerenciadores de banco de dados, que investem grande parte de
seus recursos para estimular a utilização de banco de dados e para minimizar os
custos de Total Cost of Ownership (TCO) das corporações. Nos itens a seguir,
descreve-se o que está sendo feito em relação a ajustes de consultas SQL nos
laboratórios de pesquisas dos três principais fornecedores de gerenciadores de
banco de dados: Oracle, Microsoft e IBM.

2.2

PROJETO ORACLE 10g
O projeto Oracle 10g introduz o conceito de autogerenciamento do banco

de dados, que, automaticamente, monitora e sugere melhorias a serem
implementadas no ambiente13. Dentre as novas funcionalidades, destaca-se a
ferramenta Automatic SQL Tuning, que permite identificar declarações SQL
ineficientes, sugerindo rapidamente ajustes sem modificar sua escrita, o que visa a
diminuir o esforço requerido nas etapas de tuning manual14.
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Essa ferramenta faz uso do repositório Automatic Workload Repository
(AWR),

que é atualizado

a cada trinta minutos (tempo padrão, que pode ser

alterado pelo administrador), pelo agente Automatic Database Diagnostic Monitor
(ADDM), o qual detecta consultas que consomem muito tempo e muitos recursos na
sua execução.
A figura 2 apresenta um exemplo de diagnóstico de uma consulta, feito pela
ferramenta Automatic SQL Tuning 14:

FIGURA 2 – Diagnóstico automático de uma declaração SQL ineficiente, feito pela
ferramenta Automatic SQL Tuning.
Nesse exemplo, a ferramenta Automatic SQL Tuning descobriu pontos em
uma consulta SQL, relativos a uma particular origem de problema, que é o uso de
literais na cláusula WHERE da consulta, o que tem um impacto aproximado de 31%
do total do tempo analisado. A sugestão para alcançar melhor desempenho é
verificar a possibilidade de substituir o job ‘SA_REP’ existente no predicado, por um
parâmetro do tipo bind que fará com que o plano de execução seja reaproveitado na
próxima execução.
A ferramenta Automatic SQL Tuning também investiga se um novo índice
melhora significativamente o desempenho de uma consulta. Para analisar o efeito
global

dessa

implementação,

a

ferramenta

SQLAccess

Advisor

recomendações a respeito de possíveis impactos negativos no ambiente.

gera
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2.3

PROJETO SMART DATABASE - IBM
O projeto SMART Database

(Self Managing And Resource Tuning) foi

desenvolvido nos laboratórios da IBM de San Jose – Califórnia (Vale do Silício),
Almaden e Toronto, tendo como principal objetivo automatizar o gerenciamento das
atividades realizadas no banco de dados DB2 Universal Database, para minimizar
mão de obra especializada e para reduzir a complexidade de operação do
ambiente10.

O SMART é composto por um conjunto de vinte ferramentas, várias no
padrão Graphics User Interface (GUI), sendo que algumas ainda estão em fase de
desenvolvimento. Dentre essas, destaca-se a ferramenta LEO (Learning Optmizer),
brevemente descrita a seguir.

2.3.1

LEO (Learning Optimizer)
Baseado em técnicas de aprendizado, o LEO é um produto que extrai

informações de consumo de recursos e de tempo das cargas de trabalho no
ambiente as quais estão em execução, gerando estatísticas. A cada término de
execução, essas informações são comparadas com estatísticas anteriores e os
resultados obtidos são explorados por futuras otimizações11 . O LEO executa duas
funções essenciais: armazenamento do aprendizado para futuras pesquisas e
otimização imediata dos processos que estão sendo executados12:

• Armazenamento do aprendizado para futuras pesquisas
Para cada carga de trabalho executada, realiza-se a comparação do custo e
do plano de execução com estatísticas geradas anteriormente, analisam-se
eventuais distorções negativas ou positivas, das quais deduz-se em qual
parte do processo de execução ocorreu a possível diferença, havendo o
ajuste de suas estatísticas para futuras pesquisas. A tendência é que novas
pesquisas dessa mesma ordem possam ser similares aos planos de
execução de pesquisas anteriormente executadas, podendo reutilizar-se os
mesmos planos de execução. Para que isso aconteça de uma maneira
eficiente, é importante manter as estatísticas corretas das tabelas sempre
atualizadas.
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A figura 3 ilustra o aprendizado da ferramenta LEO.

FIGURA 3 – Etapas de funcionamento do LEO11.
No momento da compilação das declarações SQL, o componente de
monitoramento (1) armazena o custo e o plano de execução. O componente
de análise (2) utiliza a informação do melhor plano de execução armazenado
anteriormente e realiza a comparação com o plano atual, aprendendo, assim,
a identificar possíveis desvios e a corrigi-los caso seja necessário. Essa
análise é um processo que deve ser executado separadamente do servidor
de banco de dados devido à sobrecarga que traz ao ambiente. O
componente de retorno (3) atualiza o catálogo de estatísticas do banco de
dados de acordo com o melhor resultado apresentado. O componente de
exploração (4)

finaliza o loop analisando as sugestões fornecidas pelo

componente de retorno, ao utilizar o melhor plano de execução catalogado
no modelo do otimizador12.
•

Otimização imediata dos processos que estão sendo executados
Caso se perceba perda de desempenho no processo que executa a carga de
trabalho, a escolha pelo melhor plano de execução armazenado nas
estatísticas do LEO pode ser feita manual ou automaticamente, realizandose o cancelamento e solicitando-se uma nova execução. A criação de novos
índices também é utilizada nessa fase para alcançar o melhor desempenho.
O projeto SMART está sendo incorporado como ferramenta de auxílio para

a administração do banco de dados DB2 em suas versões mais recentes.
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2.4

PROJETO AUTOADMIN – MICROSOFT
O projeto AutoAdmin começou a ser desenvolvido em meados de 1996

pela Microsoft Database Research Group e

tem como meta implantar a

administração e os ajustes autônomos no Microsoft SQLServer em todas as suas
dimensões. O projeto de pesquisa visa à automatização de processos que estejam
com problemas de falta de desempenho, especificamente na identificação dos
problemas que ocorrem na parte de consultas, realizando o auto-ajuste por meio de
alterações nos parâmetros iniciais do banco de dados, criar índices e visões
materializadas apropriadas para otimizar o tempo de execução, provendo melhor
desempenho8.

O princípio de funcionamento do AutoAdmin é coletar estatísticas dos
processos que são executados, recomendando e implementando a criação de
índices ou de visões materializadas para atingir o melhor desempenho no acesso às
informações, apoiando-se em análises quantitativas do consumo de recursos e
tempo utilizados pelos processos. Após a criação de índices e de visões realizadas
pelo AutoAdmin, as informações dos recursos consumidos são identificadas e
armazenadas em catálogos internos, onde o otimizador realiza várias simulações
exibindo o melhor candidato, índice ou visão, relativo à carga de trabalho.

A ferramenta de Index Tuning Wizard 9 foi concebida para ser utilizada pelo
DBA, simplificando o processo de ajuste feitos nas cargas de trabalho,
principalmente em consultas complexas.

A figura 4 mostra a arquitetura do assistente de seleção e os ajustes de
índices e sua interação com o banco de dados Microsoft SQL Server :

12

FIGURA 4 - Arquitetura da ferramenta de seleção de índices8.

O assistente de seleção de índices (1) analisa uma determinada carga de
trabalho, simulando diversos planos de execução por meio de um conjunto de
índices candidatos e de um módulo de configuração (2) que seleciona a
configuração que retornará o menor custo8. O módulo de geração de índice multicolunas, recomenda novos índices compostos por mais de uma coluna (3),
disponibilizando esse recurso para o assistente de seleção de índices (1) que o
utilizará na análise com os outros índices já existentes.

Apesar do fato do AutoAdmin ser relativamente novo, obteve sucesso como
um produto incorporado à versão 7.0 e 2000 do banco de dados Microsoft
SQLServer.
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2.5

CONCLUSÃO
O presente capítulo apresentou as pesquisas realizadas na área de ajuste

de consultas SQL, sendo que muitas das técnicas apresentadas já estão
incorporadas aos novos produtos desenvolvidos pelos respectivos fornecedores de
sistemas gerenciadores de banco de dados.

A tabela 2 apresenta um quadro

comparativo das técnicas de ajustes utilizadas pelos fornecedores de sistemas
gerenciadores.
Tabela 2 – Quadro comparativo das técnicas de ajustes utilizadas pelos
fornecedores de sistemas gerenciadores.
Oracle

Smart

10g

Database

Parâmetros iniciais do banco de dados

x

x

x

Reorganização física dos dados

x

Criar índices

x

x

x

Técnicas de Ajustes

Criar visão materializada
Gerar estatísticas dos objetos e processos

AutoAdmin

x
x

x

x

Desnormalização

Das técnicas de ajustes utilizadas pelos pesquisadores, três são comuns a
todas: parâmetros iniciais do banco de dados, criar índices e gerar estatísticas dos
objetos e processos. Devido à falta de tempo para propor outras soluções, não é
difícil de entender que essas técnicas sejam justamente as mais utilizadas pelos
profissionais, mesmo com o discernimento de que mudanças globais ocorrem no
ambiente.
Essas pesquisas indicam que os fornecedores estão concentrando seus
esforços cada vez mais na automatização dos processos que envolvem o
gerenciamento do banco de dados, inclusive utilizando técnicas inteligentes como o
LEO (IBM).
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Na atividade de ajustes de consultas SQL, embora o percentual de
problemas identificados na construção das consultas seja pequeno, comparando-se
com o total de consultas executadas, é de extrema importância manter o ambiente
com desempenho. Técnicas de boas práticas em comandos SQL contribuem para
que novas instruções não sejam identificadas como ineficientes. Resumidamente,
as mais consagradas são14 :

•

Padronizar e compartilhar instruções SQL ;

•

Utilizar WHERE ao invés de HAVING para restringir linhas simples;

•

Não usar SELECT *;

•

Escrever instruções separadas para determinados processos;

•

Analisar detalhadamente os índices;

•

Evitar transações longas;

•

Desenvolver rotinas de limpeza nas tabelas do banco de dados;

•

Gerar e documentar o plano de execução das principais consultas.

A execução dessas tarefas não resolve todos os problemas, mas são
preciosas e contribuem de forma positiva para a construção de novas consultas,
propiciando que o ambiente se mantenha a longo prazo com desempenho.

No próximo capítulo, são descritas quais as atividades envolvidas no
processamento de consultas em SGBDR e porquê as consultas necessitam ser
analisadas freqüentemente.
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CAPÍTULO 3
3 PROCESSAMENTO DE CONSULTAS E OS REFLEXOS
SOBRE O AMBIENTE
3.1

A NECESSIDADE DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA CONSULTA
As consultas executadas nos bancos de dados fazem acesso aos discos e

usam recursos de memória e de CPU, o que influencia diretamente a operação do
ambiente6. Elas representam a maior parte dos acessos realizados e são vitais para
a tomada de decisões nas corporações que necessitam obter informações no menor
tempo possível. Atualmente, a extensa quantidade de comandos utilizados nas
construções dessas consultas oferecem muita diversidade e extensa flexibilidade no
uso. Desenvolvedores e usuários escrevem instruções SQL de acordo com o
conhecimento adquirido em cursos introdutórios ou no mercado de trabalho, muitas
vezes pensando apenas no resultado da informação, mas não no melhor caminho
para obtê-lo. Por outro lado, o gerenciador de banco de dados irá deparar-se com os
mais diversos tipos de consultas, algumas mal escritas que consomem muito tempo
e muitos recursos na sua execução, o que compromete significantemente o
desempenho das operações de negócios no dia-a-dia e torna as consultas a origem
de problemas em ambientes nos quais ocorrem perda de eficiência de
processamento.
Como as aplicações geralmente são desenvolvidas de forma modular e por
muitas pessoas,

ocorre que muitas declarações SQL que apontam o mesmo

resultado são escritas de diversas maneiras, algumas de forma eficiente e outras de
forma esdrúxula como SELECT * quando se faz uso de poucas colunas, há
utilização do operador EXISTS no lugar de junção, entre outras, o que resulta em
diferentes tempos de processamento. Tal fato ocorre porque o otimizador, que
compõe o processador de consultas do sistema gerenciador de banco de dados,
gera vários planos de execução por consulta, a fim de escolher o mais eficiente19.
Em alguns momentos, o otimizador pode selecionar um plano de execução de
determinada consulta que, sob seu ponto de vista, é a melhor solução, porém,
quando é executado, acaba sendo desastroso em termos de tempo de
processamento, o que tem como causa a forma como foi escrita a declaração SQL.
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O otimizador não consegue corrigir consultas problemáticas que envolvem
produto cartesiano ou realizar uma pesquisa em uma tabela com milhões de linhas
sem índice. Após a solicitação para executar uma consulta, ele irá encontrar uma
maneira de fornecer o resultado, visando sempre à eficiência em termos de menor
tempo de processamento. Assim, o reflexo no ambiente, no qual as consultas SQL
estão sendo processadas de maneira ineficiente, acaba sendo drástico, pois será
exigido o uso intensivo da CPU e I/O (Input/Output)

nos discos. A excessiva

quantidade desses tipos de consultas conduzem à degradação das demais
declarações SQL ativas ajustadas. Tal degradação faz com que o tempo final de
execução seja comprometido, o que leva às constantes reclamações de lentidão
feitas pelos usuários, principalmente em ambientes críticos como leilões on-line e
bolsa de valores, quando o tempo pode fazer a diferença entre a prosperidade e a
ruína.
A análise do desempenho das consultas é crucial para garantir um
processamento eficiente. Com a análise, identifica-se o problema da perda de
desempenho, mostrando como o otimizador trabalha internamente na execução da
consulta,

o

que

possibilita

implementar

ajustes

de

acordo

com

regras

pré-estabelecidas, a fim de tornar o ambiente disponível para processar outras
requisições pendentes19. No próximo item descreve-se como o SGBDR armazena
informações relativas a seus objetos, isto é, elabora estatísticas para que o
processador de consultas possa utilizá-las na geração de planos.

3.2

COLETA DE ESTATÍSTICAS NO DICIONÁRIO DE DADOS DO SGBD
Os gerenciadores de banco de dados disponibilizam em seus catálogos

internos (dicionário de dados) informações estatísticas sobre tabelas para auxiliar o
processador de consultas a gerar um plano de execução. Esse plano é gerado
aproveitando-se dos valores atualizados contidos nessas estatísticas, o que fornece
informações úteis para o otimizador tomar decisões no sentido de determinar com
maior precisão o melhor caminho para que ele possa realizar o processamento. Por
meio das estatísticas, é possível prever a cardinalidade do resultado das operações
relacionais e a seletividade dos dados envolvidos na consulta1.

17
A tabela 3, a seguir, apresenta as principais colunas existentes na visão

USER_TABLES, contida no dicionário de dados do SGBDR referente às estatísticas
em um típico banco de dados Oracle versão 8i 20.

Tabela 3 - Colunas do dicionário de dados no qual são armazenadas
estatísticas sobre as tabelas20.
Coluna

Descrição

NUM_ROWS
BLOCKS

Número total de linhas contidas dentro da tabela.
Número total de blocos de dados utilizados para armazenar as linhas
contidas na tabela.
Número de blocos de dados alocados para a tabela que não estão
sendo utilizados.
Quantidade média de espaço disponível em cada bloco de dados em
bytes.
Número total de chained rows.
Quantidade média total do espaço ocupado por linha da tabela,
determinado em bytes.

EMPTY_BLOCKS
AVG_SPACE
CHAIN_CNT
AVG_ROW_LEN

Abaixo, a figura 5 mostra as colunas e os respectivos conteúdos da
estatística gerada a partir da data de onze de junho de dois mil e quatro, sobre os
dados da tabela S_PEDIDO. A tabela 3 descreve o significado de cada coluna e os
valores exibidos são atualizados a cada nova geração de estatística.

FIGURA 5 – Estatísticas sobre a tabela S_PEDIDO em Oracle versão 8i.

Todas as demais tabelas existentes no banco de dados têm a sua
respectiva estatística apurada de acordo com regras pré-estabelecidas na qual é
definida a periodicidade de coleta.

Além das informações geradas sobre as

tabelas, os índices também são utilizados pelo otimizador para realizar o
processamento de consultas, sendo tais índices responsáveis em muitos casos,
pelo ganho considerável de desempenho, especialmente quando a restrição para a
busca de informações compõe o índice.
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A tabela 4 apresenta as principais colunas existentes na visão
USER_INDEXES, contida no dicionário de dados do SGBDR, a qual se refere às
estatísticas dos índices em um banco de dados Oracle versão 8i 20.

Tabela 4 - Colunas do dicionário de dados no qual são armazenadas estatísticas
dos índices 20.
Coluna

Descrição

INDEX_TYPE
UNIQUENESS

Tipo do índice.
Identifica se o índice é único ou não. Os possíveis
conteúdos podem ser: UNIQUE e NONUNIQUE
Profundidade do índice do bloco root para seu bloco
de folha .
Número total de blocos folhas contidos no índice.
Número total de valores distintos contidos no índice.
Média de blocos folhas contidos no índice.
Média de blocos por chave contidos no índice.
Identifica se as linhas que compõem o índice estão
classificadas no mesmo bloco de folhas. Se o valor
estiver próximo à quantidade total de blocos da
tabela, o índice está classificado. Se o valor estiver
próximo ao número total de linhas da tabela, o índice
não está classificado.

BLEVEL
LEAF_BLOCKS
DISTINCT_KEYS
AVG_LEAF_BLOCKS_PER_KEY
AVG_DATA_BLOCKS_PER_KEY
CLUSTERING_FACTOR

Por fim, tanto as tabelas como os índices são compostos por colunas e
suas estatísticas são coletadas para determinar a forma que o otimizador dará ao
plano de execução.
A tabela 5 apresenta as principais colunas existentes na visão
USER_TAB_COLUMNS, contida no dicionário de dados do SGBDR, a qual se
refere às estatísticas das colunas das tabelas em um banco de dados Oracle versão
8i 20.
Tabela 5 - Colunas do dicionário de dados no qual são armazenadas estatísticas
das colunas das tabelas20.
Coluna

Descrição

NUM_DISTINCT
NUL_NULLS
DENSITY

Quantidade de valores distintos na coluna.
Número de linhas com valores nulos para a coluna.
Densidade da coluna. Sem histograma, o valor é
1/NUM_DISTINCT.
O menor valor para a coluna (válido somente para
números).
O maior valor da coluna (somente para números).

LOW_VALUE
HIGH _VALUE

O uso eficiente do otimizador baseado em custo requer as estatísticas das
tabelas e índices atualizadas toda vez que uma relação for modificada,
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mantendo-as precisas. Essa atualização gera uma sobrecarga significativa no
ambiente e, por isso, não é utilizada freqüentemente para todas as modificações
que ocorrem19. Em vez disso, as atualizações são feitas durante períodos
programados, o que evita a perda de desempenho em horário de pico de utilização
do ambiente.

O próprio gerenciador fornece recursos para que a análise seja

realizada, cabendo ao DBA a tomada de decisão da periodicidade de execução. No
caso do banco de dados Oracle versão 8i, as estatísticas das tabelas e índices são
reunidas via comando analyze. Se a tabela for analisada, então seus respectivos
índices também o são automaticamente17.

A figura 6 mostra como é gerada a coleta de estatísticas da tabela
S_PEDIDO, tornando-a disponível para uso do processador de consultas. As
colunas exibidas estão detalhadas na tabela 3 (página 17) e o comando utilizado
para realizar essa tarefa é ANALYZE TABLE . Esta figura é dividida em duas
etapas, sendo que a primeira exibe os valores da última estatística gerada no
período dos quarenta e três dias dos anteriores (coluna last_analyzed) e a segunda
etapa exibe os valores atualizados realizados durante o mesmo período.

FIGURA 6 – Geração de estatísticas de uma tabela em Oracle versão 8i.
Para analisar todos os objetos em um esquema, pode-se usar o
procedimento analyze_schema que faz parte do pacote DBMS_UTILITY.
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A figura 7 realiza a coleta de estatísticas para todos os objetos do esquema
FIAP por meio do pacote DBMS_UTILITY.ANALYZE_SCHEMA. As colunas exibidas
estão detalhadas na tabela 3 (página 17), e este comando gerou estatísticas de
valores distintos para as doze tabelas que compõem este esquema.

FIGURA 7 – Geração de estatísticas para todos os objetos do schema FIAP.
Especificamente, a cláusula COMPUTE gera as estatísticas mais acuradas,
porém impõe grande sobrecarga ao sistema gerenciador quando analisadas tabelas
e índices compostos por milhões de linhas. Para minimizar o impacto,

tem-se

disponível a opção ESTIMATE STATISTICS, que coleta um percentual de linhas a
ser utilizado como estatística de pesquisa.
O uso de estatísticas baseadas na forma de armazenamento dos dados
fornece ao processador de consultas uma ferramenta de apoio imprescindível na
escolha do plano de execução mais eficiente. Porém, o erro na geração de
estimativas pode trazer um efeito devastador na escolha do plano de execução e,
conseqüentemente, no desempenho de execução da declaração SQL. A estratégia
adotada pelo otimizador para avaliar uma consulta e estimar o custo de um plano de
execução depende do tamanho de cada relação e da distribuição dos valores nas
tabelas e índices envolvidos. Ele tem que basear-se em informações estatísticas
confiáveis disponibilizadas pelo gerenciador por meio de seu dicionário de dados. O
próximo item apresenta uma visão do processamento de consultas e mostra em
qual contexto a coleta de estatísticas contribui para sua execução.
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3.3

VISÃO GERAL DO PROCESSAMENTO DE CONSULTAS
O objetivo do processamento de consultas é transformar as declarações

escritas em uma linguagem de alto nível (SQL) em expressões internas para que o
SGBDR possa analisá-las, otimizá-las, e gerar um plano de execução que seja mais
eficiente. Esses passos são transparentes para o usuário final, que somente obtém
o resultado do que foi solicitado na consulta, sendo que é responsabilidade do
sistema gerenciador encontrar uma solução para recuperar as informações da
melhor maneira possível.
A figura 8 ilustra a visão geral do processamento de consultas dividida em
três fases: parse / tradução da consulta, otimização e execução da consulta18.

FIGURA 8 - Visão geral do processamento de consultas18
3.3.1

PARSE / TRADUÇÃO DA CONSULTA
Uma linguagem como a SQL é adequada para o uso humano, mas não

para ser a representação de uma consulta para fins de análise e otimização feitas
pelo SGBDR. A primeira ação que o sistema gerenciador realiza para processar
uma consulta envolve a conversão da declaração SQL em alguma representação
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interna mais adequada como a álgebra relacional, que é uma linguagem formal
processável pela máquina e pelo cálculo relacional, utilizado nos operadores
universais das consultas SQL, detalhados em SILBERCHATZ18 . Nessa fase de
parsing, a consulta passa por uma análise sintática e semântica, determinando, por
exemplo, se a expressão está escrita corretamente, se o usuário tem os devidos
privilégios para acesso aos objetos referenciados, se os predicados podem ser
aplicados aos objetos com seus respectivos tipos de dados e se os nomes das
relações e colunas estão em conformidade com as existentes no dicionário do
banco de dados. No final dessa fase, a consulta deve estar transformada de sua
representação textual em uma expressão algébrica consistente. Como exemplo,
considere-se a seguinte consulta SQL :
Exibir o nome dos produtos que têm o preço menor do que 50 Reais.
select nome from produto where preco < 50
Essa consulta pode ser traduzida na seguinte expressão algébrica,
conforme ilustra a figura 9.

FIGURA 9 – Expressão algébrica gerada a partir de uma declaração SQL
No Oracle, sobre a expressão algébrica gerada inicialmente, o processo de
parsing computa o SQL Hash Value (SHV), que é o número utilizado para identificar
a declaração dentro do banco de dados. No passo seguinte, é verificado na
memória do SGBD, se o SHV existe, e tal fato ocorre quando uma declaração SQL
idêntica tenha sido executada anteriormente por outro processo. Em caso positivo,
o processo de parsing recupera os métodos utilizados para acessar os vários
objetos que constam no plano de execução, garantindo a reutilização desse plano.
Essa é a seqüência de eventos desejável, que exige pouco esforço para a execução
de consultas reincidentes. Caso o SHV não seja encontrado na memória, o
processo de parsing deverá solicitar ao processo de otimização que produza o plano
de execução da consulta22. Esse é um típico caso no qual é exigido muito esforço,
sendo que é consumido muito tempo para gerar o plano de execução, pois,
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dependendo da complexidade da consulta, diferentes modificações são feitas antes
de se encontrar o plano ótimo de execução22.
Para produzir o plano de execução, a expressão algébrica gerada serve de
entrada para o otimizador, que, por sua vez, gera inúmeras outras expressões em
álgebra, equivalentes quanto ao resultado, mas diferentes quanto ao custo e ao
tempo de execução.

3.3.2

OTIMIZAÇÃO DA CONSULTA
O objetivo do otimizador de consultas é escolher o plano de execução mais

eficiente, por meio das estratégias de transformações sobre a expressão algébrica
fornecida inicialmente1. Cada nova expressão algébrica gerada determina a ordem
em que as operações devem ser executadas chegando-se, assim, a um plano de
execução de consulta. Esses planos especificam a ordem de execução das
operações de acordo com o custo estimado pelo otimizador. Dois importantes
aspectos caracterizam a otimização de consultas: equivalência de expressões
algébricas e o plano de avaliação de consulta18.

3.3.2.1

EQUIVALÊNCIA DE EXPRESSÕES ALGÉBRICAS
A equivalência de expressões é a transformação da expressão que faz

parte da consulta, em outra mais eficiente, que gere o mesmo resultado. Isso é feito
por meio de regras de equivalência que são detalhadas em SILBERCHATZ18.
Partindo da expressão algébrica inicial exemplificada na figura 12 (página
25), o otimizador aplicará repetidas vezes regras de transformação até chegar a
uma expressão que julgue ser ótima, de acordo com um conjunto de heurísticas
aplicadas sobre a consulta, o que produz um conjunto de planos de execução. Um
bom exemplo de uma regra heurística é executar operações de seleção antes da
operação de junção18.
A equivalência de expressões algébricas é aplicada porque o tempo de
execução é diferente, dependendo do tamanho e da precedência das relações
envolvidas nas operações. Os custos dos operadores variam em função do volume
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de dados envolvidos, pois quanto menor o número de tuplas das relações, menor o
custo de acesso. Para ilustrar a regra de equivalência, mostra-se em seguida um
exemplo contendo as operações de seleção e projeção:
Considere-se a consulta SQL que exiba todos os clientes que irão viajar no
vôo 655 e que tenham menos do que 35 anos.
select c.nome from cliente c, reserva r where c.cod = r.cod_cliente and
r.num_voo = 655 and c.idade < 35

A figura 10 mostra a consulta SQL acima convertida em uma expressão
algébrica :

FIGURA 10 – Consulta SQL convertida em uma expressão algébrica.
A figura 11 representa graficamente a expressão algébrica original:

FIGURA 11 – Expressão algébrica representada graficamente.
A expressão algébrica da figura 11 constrói uma relação intermediária
grande, sendo que o interesse está na relação reserva que contém as tuplas
associadas ao vôo 655 e, na relação cliente, que contém as tuplas desde que a
idade seja menor do que 35 anos.
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Há uma outra forma equivalente de expressão de álgebra relacional,
representada por:

FIGURA 12 - Representação algébrica com relações intermediárias
pequenas.
A figura 12 ilustra a expressão com a nova representação algébrica que
gera relações intermediárias pequenas, quando é executada a seleção antes de se
realizar a junção, o que a torna muito mais rápida, visto que menos tuplas são
relacionadas. Assim sendo, as expressões equivalentes são geradas para as
expressões envolvidas na consulta por meio de regras de equivalência que
especificam como transformar uma expressão em outra mais eficiente, preservandose a equivalência18. Preservar a equivalência significa que as relações geradas
pelas expressões têm o mesmo conjunto de atributos e contêm o mesmo conjunto
de tuplas, embora essas relações possam estar ordenadas de forma diferente.

A figura 13 representa graficamente a expressão algébrica da figura 12.

FIGURA 13 – Expressão algébrica com relações intermediárias
pequenas representadas graficamente.
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3.3.2.2

PLANO DE AVALIAÇÃO DE CONSULTA
Por meio de expressões equivalentes, cabe ao plano de avaliação gerar os

planos de execução de consulta, detalhados no item 3.4, e, dentre eles, obter o de
menor custo que é selecionado e está pronto para ser executado pelo processador
de consultas.
3.3.3

EXECUÇÃO DA CONSULTA
Nesse passo o plano de execução mais eficiente, selecionado segundo o

otimizador, está pronto para ser executado, e o processador de consultas realiza tal
tarefa, alocando recursos disponíveis no SGBDR e enviando para o usuário o
resultado da consulta.

3.4

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE CONSULTAS
Toda declaração SQL submetida ao gerenciador de banco de dados é

analisada antes de ser executada pelo processador de consultas. Tais declarações
têm um custo de execução que pode ser medido por meio de vários recursos, o que
inclui: acessos a disco, quantidade de blocos de dados na memória, número de
tuplas existentes nas tabelas, número de valores distintos para cada índice, altura
da árvore-B+, valor mínimo e valor máximo das chaves existentes, entre outros.
Esses recursos devem ser incorporados a diferentes expressões algébricas
equivalentes, o que gera diversos planos de avaliação de consultas18. As
expressões citadas foram descritas no item 3.3.2.1. e, dentre elas, será selecionada
como sendo o plano de execução, a que obtiver o menor custo.

Na visão do

usuário, o custo de uma consulta acaba sendo o tempo de resposta, mas que,
internamente, é contabilizado por meio de todos esses custos detalhados.

As

principais operações utilizadas nas consultas SQL são: seleção, classificação e
junção.
3.4.1

SELEÇÃO
A seleção fará com que as tuplas sejam lidas de acordo com uma condição

restritiva ou não, o que permite ler uma relação inteira caso seja necessário. Os
principais métodos de acesso utilizados são: busca linear e índices18.
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3.4.1.1

BUSCA LINEAR
Em uma busca linear, cada bloco do arquivo é lido e todas as tuplas são

testadas para verificar se a condição de seleção é satisfeita. Como todos os blocos
necessitam ser lidos, para o cálculo do custo pode-se utilizar a fórmula: EA1 = br,
sendo que EA1 denota o custo estimado do plano de execução da consulta A1 e b
seria a quantidade total de blocos da relação r. Essa leitura completa pode conduzir
a um longo tempo de execução, principalmente em tabelas com grandes
quantidades de linhas.
Embora possa ser ineficiente em muitos casos, o método de busca linear
pode ser aplicado a qualquer arquivo, independentemente de sua ordem ou de sua
possibilidade de busca.
3.4.1.2

ÍNDICE
As estruturas de índices são chamadas de caminhos de acesso, por

fornecerem a rota pela qual os dados podem ser localizados e acessados. Os
índices ordenados, como as árvores-B+,

são úteis na execução de consultas

quando as colunas mencionadas nos predicados são correspondentes às colunas
existentes no índice. Para o otimizador, as presenças dos índices têm influência
significativa na escolha de uma estratégia eficiente no processamento de consultas.

3.4.2

CLASSIFICAÇÃO
A operação de classificação ordena as relações envolvidas, e o otimizador

a utiliza quando as consultas SQL especificam que o resultado é apresentado
ordenadamente ou quando diversas operações relacionais, como as junções,
solicitam que as relações de entrada sejam primeiramente classificadas.

Para

realizar essas tarefas, pode-se construir um índice sobre a chave de classificação e
utilizá-lo para ler as tuplas na ordem de classificação ou, quando a relação envolvida
na consulta cabe completamente na memória principal, o otimizador utiliza a técnica
de classificação de quicksort. Dessa forma, as relações que não cabem na memória
são tratadas pela técnica de classificação de sort-merge , sendo detalhadas na
pesquisa de processamento de consultas realizadas por SILBERCHATZ18.
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3.4.3

JUNÇÃO
As junções fornecem a possibilidade de associar as relações contidas nas

consultas que envolvem uma ou mais tabelas, baseando-se em um valor chave
comum. Entre as tabelas que fazem parte da relação, o otimizador seleciona uma
como sendo guia, geralmente a de menor relação, e as demais complementam os
relacionamentos determinados na cláusula SQL. A consulta deve ser aplicada nos
diferentes tipos de operações de junção (conforme vê-se adiante), e selecioná-se a
de menor custo18. As três principais são: nested loop join, sort merge join e hash
join.

3.4.3.1 NESTED LOOP JOIN
Essa operação de junção não requer índice e pode ser utilizada seja qual
for a condição de junção, examinando todos os pares de linhas nas duas relações.
O custo pode ser considerado como sendo o número de pares de tuplas nBr*nBs ,
sendo que nBr é o número de blocos da relação r, e nBs é o número de blocos da
relação s, sendo que, para cada linha em r, tem-se que executar uma pesquisa
completa em s 18.
3.4.3.2 SORT MERGE JOIN
O método Sort Merge Join pode ser usado para calcular as junções
naturais e as equi-join, sendo que ambas as relações estão classificadas segundo
atributos envolvidos na execução da consulta. A figura 14 adiante mostra duas
relações que estão classificadas pelo atributo at1, conseqüentemente as tuplas com
o mesmo valor nos atributos estão em ordem consecutiva. Assim, cada bloco de
dados precisa ser lido uma única vez, e o número de acessos a blocos é igual à
soma do número de blocos em ambos os arquivos, o que é descrito pela fórmula : br
+ bs , visto que br é o número de blocos da relação r, e bs é o número de blocos da
relação s. Caso nenhuma das duas relações r e s estejam ordenadas no atributo de
junção, elas devem ser classificadas (item 3.4.2) para que a operação de mergejunção possa intercalá-las18.
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FIGURA 14 – Relações classificadas para merge-junção18
3.4.3.3 HASH JOIN
Assim como o método Sort Merge Join, o Hash Join pode ser usado para
implementar as junções naturais e as equi-join. Nessa operação, uma função hash
constrói uma tabela hash que contém os valores dos atributos de uma das relações.
A outra relação é pesquisada aplicando-se a mesma função hash sobre os atributos
de junção e, caso sejam iguais, são selecionados19. Nesse tipo de operação, as
relações não precisam ser armazenadas em alguma ordem particular bem como
não é necessária nenhuma ordenação.
A estimativa de custo fornece ao otimizador diversas alternativas para
avaliar a consulta SQL a ser executada e para escolher a mais eficiente. As
estatísticas fornecidas pelo dicionário de dados do sistema gerenciador permitem
estimar os tamanhos dos resultados e o custo de várias operações, o qual é
particularmente útil quando vários índices estão disponíveis para auxiliar no
processamento. Um exemplo de cálculo custo pode ser encontrado no estudo feito
por BREITLING21, que utilizá-se de um banco de dados Oracle 8i.

Outras

operações significativas utilizadas para se estimar o custo de consultas podem ser
encontradas em DATE19 e SILBERCHATZ18.
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3.5

RESUMO

O capítulo desenvolvido apresentou uma visão do processamento de
consultas em SGBDR, descrevendo as fases de tradução, otimização, execução e
estimativa de custo de consultas. No próximo capítulo, será apresentado um estudo
de caso, no qual declarações SQL, que exigem muitos recursos do SGBDR e do
ambiente, serão analisadas por meio de diversas atividades manuais como: geração
do plano de execução, consumo de tempo de CPU, quantidade de leituras físicas,
periodicidade de execução, entre outras, o que identifica quais ações devem ser
tomadas para garantir a eficiência no processamento de consultas.

As atividades manuais de ajustes em consultas são necessárias porque o
sistema gerenciador consegue identificar, mas não ajustar automaticamente todos
os gargalos existentes que ocorrem principalmente por consultas SQL mal
elaboradas, o que consume muito tempo e recursos. Outro ponto a se considerar é
que a identificação do problema não é armazenada e nem reutilizada e, mesmo
após o ajuste manual, posteriormente pode deparar-se com a mesma situação
devido ao crescente volume de dados ou pelo fato de a mesma consulta deficiente
estar acoplada a um outro módulo da aplicação. Assim, as atividades manuais são
essenciais para fornecer subsídios no ajuste das consultas a fim de alcançar o
processamento eficiente em banco de dados.
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CAPÍTULO 4
4 ANÁLISE DE CONSULTAS SQL E MÉTODOS DE ACESSO
4.1

INTRODUÇÃO
Por meio da análise da consulta SQL, é possível capturar seu plano de

execução e os métodos de acesso que o compõem, identificando, por critérios
pré-estabelecidos, possíveis gargalos nas

consultas que não apresentarem o

desempenho esperado.
Este capítulo descreve os principais métodos de acesso, sua seqüência de
execução e em que situações são utilizados pelo otimizador. Para realizar a captura
dos planos de execuções das consultas, este trabalho se apóia no SGBDR Oracle,
versão 8.1.7.4, trabalhando sobre o sistema operacional Unix Solaris versão 5.8 . Os
métodos de acesso apresentados são proprietários do fornecedor Oracle, porém os
conceitos

são

aplicáveis

aos

demais

sistemas

gerenciadores

relacionais

comercializados atualmente.
4.2

AJUSTE MANUAL
O ajuste manual é freqüentemente utilizado nas consultas SQL, em

ambiente OLTP, para garantir que tal ambiente não perca desempenho. O
monitoramento freqüente das consultas SQL que são processadas garante que seja
possível identificar algumas consultas ineficientes que estejam comprometendo o
desempenho das demais aplicações.
Nesse caso, a primeira tarefa, na atividade de ajuste manual em consultas
SQL, está em compreender a origem do problema e localizar a perda de
desempenho. Tal fato já é um enorme desafio, dados os diversos fatores que afetam
o desempenho no ambiente, distribuindo-os em três grandes áreas: hardware,
banco de dados e aplicação. O envolvimento e a comunicação entre as pessoas
que formam as equipes de apoio são cruciais para identificar e determinar ações
que contribuam para alcançar a eficiência no acesso às informações23.
Delimitando o escopo, a técnica de ajuste manual a ser escolhida neste
trabalho é a Reescrita de Consultas, que tem como objetivo transformar uma
consulta ineficiente em outra equivalente que contenha as mesmas informações,
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porém com eficiência. A escolha dessa técnica foi feita pelo fato de o método ter
apenas efeito localizado, o que evita que seus ajustes se propagem para as demais
aplicações que estão no mesmo ambiente.
Outras técnicas consagradas de ajustes manuais, tais como criação de
índice, particionamento de tabelas e de índices, criação de visões materializadas,
criação de tabelas temporárias, mudança física dos dados nos discos, ajustes de
parâmetros

iniciais do banco de dados, entre outras, não são utilizadas neste

trabalho, o que pode causar impacto negativo nas aplicações corporativas que
compartilham dos mesmos recursos. No próximo item, são descritos os critérios
utilizados para identificar uma consulta ineficiente.
4.3

CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAR UMA CONSULTA INEFICIENTE

Os principais critérios para identificar uma consulta ineficiente são :


Monitorar o consumo de recursos dos processos, identificando e capturando
suas consultas SQL, quando executadas on-line. As consultas analisadas são
as que demandam, por muito tempo, leitura dos dados e de execução;



Solicitações feitas pelos usuários para análise de processos que estão por
muito tempo sendo executados no banco de dados;
O SGBDR gera informações sobre essas execuções e as disponibiliza na

memória, o que torna possível a captura das consultas que estão realizando muitos
acessos ao disco, conforme ilustra a figura 15 a seguir.

Figura 15 - Pesquisa na memória SGA (System Global Area) do SGBDR Oracle
para exibir as consultas que estão realizando muitos acessos ao disco.
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O comando select exibido na figura 15 realiza a leitura na memória de um
típico banco de dados Oracle versão 8.1.7.4, que contém todas as consultas
classificadas em ordem descendente de leitura, a qual é realizada em disco
identificada pela coluna LEITURA_DISCO. A coluna QTD_EXECUCOES refere-se à
quantidade de execuções feitas desde a última inícialização do banco de dados. A
coluna LINHAS_PROCESSADAS identifica quantas linhas foram processadas na
última execução da consulta. A coluna CLASSIFICAÇÃO indica quantas vezes o
método de classificação (sort) foi utilizado pelo otimizador para processar a consulta
desde a última inicialização. De posse do comando SQL extraído do conteúdo da
coluna COMANDO_SQL, pode-se analisar a escrita da consulta e, em alguns
casos, aplicar ajustes manuais.

Após identificar a consulta SQL, as seguintes atividades são realizadas
desde a fase de análise até a fase de ajuste :
1. Solicitar o plano de execução da consulta deficiente por meio de
utilitários disponíveis no SGBDR para tal;
2. Verificar, no catálogo do banco de dados, a data da última coleta de
estatística;
3. Comparar os tipos de dados e os nomes das colunas da tabela que
compõem a consulta SQL com os que fazem parte da cláusula WHERE,
visando a constatar se estão compatíveis para evitar que se realize
conversão implícita, o que inibe o uso de índice pelo otimizador;
4. Verificar os índices das tabelas que compõem a consulta;
5. Aprimorar a consulta para resolver o problema de perda de desempenho,
realizando ajustes manuais. Nessa atividade, caso não se consiga obter
ganhos significativos com a reescrita da consulta, outras alternativas são
aplicadas, dentre as quais pode-se citar a desfragmentação dos dados
da tabela, a reconstrução dos índices, a geração de novos índices, o
particionamento dos dados da tabela, entre outras;
O próximo item detalha os principais métodos de acesso utilizado pelo
otimizador e sua seqüência de execução.
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4.4

COMPREENDENDO O PLANO DE EXECUÇÃO DA CONSULTA
Quando as consultas SQL são executadas, diversas atividades são

realizadas: leitura de dados físicos, classificação de dados em memória, eliminação
de linhas duplicadas do resultado da consulta, junção entre tabelas, entre outras. A
combinação e a escolha da ordem de execução dessas atividades é chamada de
plano de execução. Um plano de execução inclui um caminho e um método de
acesso para cada relação envolvida na consulta, o que determina uma ordem de
execução a ser seguida pelo otimizador23.
Todo plano de execução necessita ser armazenado em tabelas para que
possa ser examinado com acurácia. Por meio de utilitários fornecidos no SGBDR,
consegue-se capturar o plano de execução de determinada consulta SQL, no qual
as informações geradas são armazenadas e identificadas de forma única para que
seja possível serem analisadas.
A figura 16 exibe a seguir um exemplo de geração do plano de execução
de uma consulta sobre a tabela S_CLIENTE (Anexo IX), em um típico banco de
dados Oracle versão 8.1.7.4, por meio do utilitário EXPLAIN_PLAIN.

Figura 16 – Utilitário que gera o plano de execução de uma
consulta SQL em banco de dados Oracle versão 8.1.7.4.

Na figura 16, após a execução do utilitário EXPLAIN PLAN, uma cópia do
plano de execução da consulta é inserido na tabela PLAN_TABLE. Para que esse
plano seja exibido de forma legível, usa-se o script Exibe_PlanTable.sql (Anexo
XIII), que traz as seguintes informações, o que é ilustrado na figura 17.
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Figura 17 – Plano de execução de uma consulta SQL.
A figura 17 exibe o plano de execução gerado para a consulta na tabela
S_CLIENTE, e os recursos consumidos enriquecem o plano de execução. Para
extrair essas informações, o rastreamento (trace) é ativado, gerando arquivos de
controle para cada consulta. Para interpretar o resultado desses arquivos, o utilitário
tkprof lê e gera um relatório no formato especificado, conforme ilustrado na figura
acima16. As colunas que compõem o tkprof são :
•

A coluna Fase, que indica a seqüência de nível para a execução da
consulta. No exemplo acima, a execução dá-se segundo as fases 3, 2 e
1, nessa ordem24.

•

A coluna Plano Execução , que identifica os métodos de acesso
(detalhado no próximo item) selecionados pelo otimizador para executar
a consulta.

•

A coluna Objeto, que identifica os objetos (tabela, índice ou visão)
utilizados na consulta24.

•

A coluna NumRows, que é a quantidade de linhas a serem exibidas24.

•

A coluna Bytes, que identifica a quantidade de bytes de resposta24.

•

A coluna Custo, que identifica o custo de execução da consulta, medido
em função de vários recursos, o que inclui acessos a disco, quantidade
de blocos de dados na memória, número de tuplas das tabelas, número
de valores distintos para cada índice, valor mínimo e valor máximo das
chaves existentes, entre outros24.
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•

A coluna call, que determina a fase utilizada pelo processador de
consultas: parse (análise da sintaxe da instrução SQL),

execute

24

(execução da instrução) e fetch (busca da consulta) .
•

A coluna count, que indica, para cada fase, o número de vezes que a
instrução sofreu parse, execute e fetch24.

•

A coluna CPU, que descreve o total de tempo consumido, em segundos
da CPU, para realizar as três fases24.

•

A coluna elapsed, que é o total de tempo decorrido da execução da
consulta, sendo utilizado na análise e na reescrita como indicador de
desempenho24.

•

A coluna disk, que identifica o número total de blocos de dados
fisicamente lidos do disco24.

•

A coluna query, que é o número de blocos lidos os quais são
processados de modo consistente, ou seja, os blocos em cache que
pertencem à consulta e que não sofreram alterações bem como os
blocos que sofreram alterações e que estão pendentes, localizados na
área de rollback. Essa coluna é preenchida sempre que um comando
SELECT é executado24.

•

A coluna current, que é o número de blocos lidos como estão no
momento (consistentes ou não). Os comandos INSERT, UPDATE,
DELETE acessam blocos nesse modo, e o SELECT utiliza uma pequena
quantidade

para

acesso

aos

objetos

internos

do

catálogo

no

gerenciamento do cache de dados24.
•

A coluna rows, que identifica o número total de linhas da instrução
SQL24.
Para compreender a ordem de execução gerada em qualquer plano de

execução, inicia-se com o passo mais aninhado, identificado na coluna Plano
Execucao. Cada fase do plano de execução retoma um conjunto de linhas as quais
são utilizadas pela próxima fase e, na fase final, o resultado é transferido para a
aplicação24. Se dois passos estão igualmente identados, então, o que aparece
primeiro, de cima para baixo, é executado.
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Para escolher um método de acesso, o otimizador primeiramente faz um
levantamento dos métodos existentes, examinando as condições determinadas na
cláusula WHERE e FROM da declaração. O otimizador, então, gera um conjunto de
possíveis planos de execução, usa os métodos de acesso e estima o custo de cada
um, utilizando as estatísticas para os índices envolvidos, para as colunas e para as
tabelas acessadas. Finalmente, o otimizador seleciona a execução que apresentar o
menor custo estimado23.
O otimizador garante a reutilização do plano de execução toda vez que a
mesma consulta já executada for acionada novamente, o que evita a fase de
geração do plano. O SGBDR disponibiliza inúmeros métodos de acesso para
atender aos mais diversos tipos de consultas, sejam simples ou complexas.
No próximo item, são detalhados os métodos de acesso utilizados pelo
otimizador nas consultas descritas no Capítulo 5 deste trabalho.

4.5

MÉTODOS DE ACESSO UTILIZADOS NO PLANO DE EXECUÇÃO
O plano de execução contém o método de acesso utilizado para executar a

consulta. Quando uma consulta envolve mais de uma tabela, o otimizador monta
diversos métodos de acesso, dividido em fases de execução, para realizar o
processamento. De modo geral, o índice tem papel fundamental no acesso eficiente
para buscar linhas da tabela, sendo freqüentemente usado pelo otimizador quando
assim se fizer necessário.
Aplicações Online Transaction Processing (OLTP) caracterizam-se pela
execução de declarações SQL as quais contêm alta seletividade, que favorecem o
uso de índices.
Os itens abaixo descrevem os métodos de acesso utilizados nas consultas
deste trabalho. São eles: varredura de tabela, acesso por índice, acesso por lista de
valores, junção e ordenação.

4.5.1

VARREDURA DE TABELA (TABLE ACCESS FULL)
Esse método de acesso lê todos os blocos da tabela envolvida na consulta

e descarta as linhas que não fazem parte do critério de seleção descrito na cláusula
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WHERE. Durante a execução da varredura, todos os blocos de dados contidos na
tabela são lidos seqüencialmente e, na situação em que os blocos estiverem
adjacentes, pode-se incrementar o desempenho realizando leituras de múltiplos
blocos. Esse método de acesso é eficiente quando existe a necessidade de se ter
acesso a uma grande fração (maior do que 40%) de todos os blocos de dados da
tabela envolvida em uma consulta sendo usado quando ocorrem as seguintes
situações:
a) Ausência de índice - uma consulta SQL não contém cláusula WHERE
ou a coluna da tabela envolvida na condição da cláusula WHERE não
tem índice correspondente ou está envolvida em uma função.
b) Grande Quantidade de Dados - se o otimizador perceber que a
consulta solicita a maior parte dos blocos contidos na tabela, uma
varredura é realizada, mesmo que existam índices associados aos
predicados existentes na consulta.
c) Tabelas com poucas linhas - caso a tabela contenha poucas linhas, é
lida em apenas um acesso ao disco, o que a torna um método de acesso
mais eficiente do que um acesso realizado por um índice.
A figura 18 exibe um exemplo de acesso do tipo varredura integral da tabela de
funcionário (S_EMP).

Figura 18 – Método de Acesso tipo varredura integral aplicado sobre a
tabela de funcionário (S_EMP).
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4.5.2

ACESSO POR ÍNDICE (TABLE ACCESS BY INDEX ROWID)
O rowid é uma representação interna do banco de dados que indica onde o

registro está armazenado no disco rígido. A localização de um dado pelo seu
respectivo rowid é o caminho mais eficiente para se localizar uma única linha,
porque está sendo especificada a exata localização no banco de dados.
Nesse método de acesso, uma ou mais linhas são selecionadas por meio
do auxílio do índice, usando o valor de uma ou mais colunas que compõem o índice
da tabela especificada na consulta. Caso a consulta acesse apenas as colunas que
compõem o índice, o SGBDR lê diretamente os valores da coluna indexada,
evitando o acesso à tabela. Os índices não contêm apenas os valores das colunas,
mas também armazenam os rowids das linhas da respectiva tabela. Para as
consultas que acessam outras colunas que não compõem o índice, os rowids são
utilizados para buscar as demais colunas solicitadas na consulta. Os principais
métodos de acesso de varredura por índice rowid são:

4.5.2.1

VARREDURA POR ÍNDICE ÚNICO (INDEX UNIQUE SCAN)
Esse método de acesso é acionado quando a consulta contém, na cláusula

WHERE, uma restrição de igualdade para uma coluna associada a um índice do tipo
UNIQUE ou PRIMARY KEY. Esse método de acesso é utilizado pelo otimizador
quando se tem alta seletividade na tabela.
A figura 19 ilustra um exemplo do método de acesso de varredura por
índice único sobre a tabela de funcionário (Anexo XI).

Figura 19 -

Método de Acesso tipo varredura por índice sobre a tabela de

funcionário (S_EMP).
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4.5.2.2

VARREDURA POR ÍNDICE NÃO ÚNICO (INDEX RANGE SCAN)
Esse método de acesso é usado quando a consulta contém, na cláusula

WHERE, uma restrição de igualdade ou de faixa de valores por uma coluna
associada a um índice NONUNIQUE. Se um índice é usado para satisfazer uma
cláusula ORDER BY, então o otimizador usa essa opção, evitando realizar uma
classificação desnecessária. Para fazer uso de índice composto por mais de uma
coluna, é necessário que a seqüência das colunas do índice seja utilizada na
clausula WHERE.

4.5.3

VARREDURA DA TABELA POR LISTA DE VALORES (INLIST)
Esse método de acesso é utilizado pelo otimizador quando uma consulta

possui, na cláusula WHERE, o operador IN e quando existe um índice associado
para a coluna.
A figura 20 ilustra o método de acesso.

Figura 20 – Método de acesso INLIST

A figura 20 exibe o nome do produto, o preço unitário e a unidade de
medida para o produto cuja descrição seja “GLP_ENVASADO 13 KGS” ou
“GLP_ENVASADO 20 KGS” ou “GLP_ENVASADO 90 KGS”. O método de acesso
foi usado pelo otimizador pela seletividade da coluna em relação ao valor.
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4.5.4

JUNÇÃO
Junção é o método de acesso que envolve dados de mais de uma tabela

na cláusula FROM, sendo que o relacionamento entre elas é definido por meio da
existência de uma condição de junção na cláusula WHERE. O otimizador elege
uma das tabelas como sendo a tabela “guia”, também chamada de driving table,
usada para iniciar a operação de junção. Os métodos de junções utilizados neste
trabalho são : Loops aninhados e Hash Join.

4.5.4.1

LOOP ANINHADO (NESTED LOOPS)
Essa junção seleciona a menor tabela em termos de quantidade de linhas e

a designa como sendo a tabela “guia”, carregando seus dados na memória. Após a
tabela ser lida, cada linha da segunda tabela (interna) é pesquisada e comparada, e
as linhas compatíveis com a primeira tabela são selecionadas. Esse método de
acesso é utilizado pelo otimizador quando o conjunto de linhas envolvida na junção
representa uma pequena parcela do total de linhas das tabelas.
A figura 21 ilustra o método de acesso, na qual a tabela externa
selecionada é a de funcionário (S_EMP).

Figura 21 – Exemplo de um método de acesso NESTED LOOP.
Conforme ilustra a figura 21, buscam-se todas as linhas da tabela de
funcionário (S_EMP) especificadas na operação 3 e, para cada funcionário,
buscam-se as linhas associadas na tabela de departamento (S_DEPTO), descrita
na operação 4 e 5.
O custo de uma operação de loop aninhado é baseado no custo de leitura
de cada linha selecionada na tabela externa (guia) e em cada uma das linhas
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correspondentes na tabela interna. O otimizador estima os referidos custos
utilizando-se das estatísticas armazenadas no catálogo do banco de dados.
4.5.4.2

HASH JOIN
Esse método de acesso é utilizado pelo otimizador quando o conjunto de

linhas envolvido na junção representa uma parcela considerável do total de linhas
das tabelas. A tabela que tiver a menor quantidade de linhas para atender à
consulta é utilizada pelo otimizador para construir uma tabela Hash sobre a chave
de junção na memória. A tabela Hash (em memória) é utilizada para encontrar as
linhas correspondentes à junção.
Tal método é eficiente quando a tabela menor consegue encaixar-se
totalmente na memória disponível. Quando não é possível, o otimizador divide as
tabelas em diferentes partições, sendo lida uma partição por vez na memória. Cada
partição da tabela Hash é lida na memória e os seguintes processos ocorrem :
1.

A tabela Hash corrente procura sua correspondência de valores na
segunda tabela.

2.

Para as linhas que atendem à restrição da consulta, são retornadas às
colunas solicitadas.

O processo é repetido para o restante das partições até que toda a consulta
seja processada. A figura 22 exibe um exemplo de método de acesso HASH JOIN.

Figura 22 – Exemplo de método de acesso HASH JOIN.
Conforme ilustra a figura 22, o loop externo busca todas as linhas da tabela
de filiais INTU_CONTROLE_FRONT_END (Anexo IV), especificado na operação 3.
Para cada filial, selecionam-se as linhas associadas na tabela de produto
MTL_SYSTEM_ITENS_B (Anexo V), descritas na operação 4 e 5.
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4.5.5

ORDENAÇÃO
Esse método de acesso é usado quando a consulta especifica alguma

operação que requer classificação. As operações de ordenação utilizadas neste
trabalho são : Sort Unique e Sort Group by

4.5.5.1

SORT UNIQUE
Tal tipo de classificação ocorre quando uma consulta especifica uma

cláusula DISTINCT ou quando um operador requer valores únicos para a próxima
fase existente em um plano de execução. Os valores das colunas na cláusula
SELECT são carregados e classificados em memória, e as linhas duplicadas,
descartadas, o que pode ocasionar perda de desempenho nos casos em que
grandes volumes de dados são lidos.

4.5.5.2

SORT GROUP BY
Esse tipo de classificação ocorre quando a consulta realiza funções de

agregação para diferentes grupos de dados. Assim, uma ordernação é requerida
para separar as linhas em diferentes grupos.

4.6

CONCLUSÃO
O presente capítulo apresentou as atividades realizadas para operar

ajustes em consultas SQL e trabalhou os critérios utilizados para identificar as
consultas que possivelmente estão com perda de desempenho. Os métodos de
acesso são utilizados pelo otimizador em diversas etapas do plano de execução
sendo que os planos que foram descritos são utilizados no próximo Capítulo.
Ressalta-se que existem outros que não foram detalhados para não estender-se em
demasia o assunto. A seguir, o Capítulo 5 exibe uma seleção de consultas que não
apresentam desempenho, assim como o contexto do ambiente onde estão inseridas
e suas respectivas tabelas e índices.
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CAPÍTULO 5
5 ESTUDO DE CASO : DESCRIÇÃO DO AMBIENTE E
SELEÇÃO DAS CONSULTAS
5.1

INTRODUÇÃO
Este capítulo apresenta o escopo do trabalho de análise de consultas,

descrevendo a arquitetura do ambiente onde se encontram as consultas SQL, as
tabelas e índices envolvidos e os critérios utilizados para realizar a seleção das
consultas.
As aplicações e consultas que fazem parte deste trabalho pertencem à
holding Grupo Ultra, composta por um grupo de empresas que atuam no segmento
petrolífero e no transporte de produtos químicos, sendo que a principal empresa é a
Companhia Ultragaz, que atua no engarrafamento e distribuição de gás em todo
território nacional, sendo dividida em 95 filiais. O ambiente é OLTP e está disponível
para uso intermitente (24x7), sendo que, no horário comercial ocorrem os maiores
picos de utilização, quando milhares de consultas concorrem entre si.
A principal aplicação da empresa é o software ERP Oracle Applications,
versão 11.5.4, que realiza a integração desde o chão da fábrica até os
departamentos administrativos. Processos críticos como: controle automático de
engarrafamento, gerenciamento da carga e transporte de materiais químicos,
impressão de Notas Fiscais, previsão de estoque, entre outros, são de missão
crítica e costituem o centro das atenções. Tanto a aplicação como o banco de dados
estão centralizados na matriz e o acesso é feito pelos usuários das filiais via
browser, por meio de links dedicados. Outras aplicações, denominadas satélites,
compõem as demais aplicações da empresa e colaboram entre si para garantir
flexibilidade ao negócio.
A principal dificuldade encontrada está no acompanhamento do ritmo de
crescimento da empresa em termos de quantidade de dados e de acesso. Muitas
das consultas existentes não conseguem obter o mesmo resultado em termos de
desempenho quando comparadas à fase inicial de implantação do projeto. O
crescimento na quantidade de acessos e de aplicações, devido à abertura de novas
filiais, contribue para que inúmeros usuários fiquem insatisfeitos com o tempo de
execução. As consultas SQL são as principais causas de problema de desempenho,
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e merecem atenção especial pela freqüência com que são utilizadas e pelos
recursos usados no ambiente. Caminhando nesse sentido, foram selecionadas
consultas SQL distintas que estão comprometendo o bom desempenho do
ambiente. Os itens abaixo descrevem a característica do ambiente onde as
consultas foram capturadas, as tabelas, os índices envolvidos e as consultas
selecionadas para serem analisadas.

5.2

ARQUITETURA DO AMBIENTE
A infraestrutura está apontada para atender especificamente à demanda

das aplicações e para realizar a integração com aplicações externas. A figura 23
resume a arquitetura deste ambiente onde as aplicações e suas inúmeras consultas
são executadas.

Figura 23 – Arquitetura do ambiente das consultas SQL
Na figura 23, o desenvolvedor da aplicação disponibiliza novas versões dos
aplicativos no servidor de aplicação, que faz uso do banco de dados (storage) para
acessar ou manipular os dados. Os usuários utilizam as aplicações diariamente via
web em diversas regiões do País e, dado que o ambiente é centralizado, toda a
equipe de informática (desenvolvimento e suporte) localiza-se num único local.
A tabela 6 a seguir descreve com detalhes a arquitetura do ambiente no
qual os experimentos foram realizados. A arquitetura descrita refere-se ao ambiente
de testes da corporação, onde os testes estão sendo realizados.
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Tabela 6 – Arquitetura de Hardware e Software do ambiente
Servidor
RISC

Hardware

Client (usuário)

(Reduction

Instruction

Set Microcomputador Pentium III

Computer) - Sun Enterprise 3500. O e IV da marca Compaq, com
servidor tem 6 processadores SPARC 256MB de RAM e 30 GB de
(Scalable Processor Architeture) de 400 disco rígido.
Mhz cada, com 3GB de memória RAM e
500 GB de disco rígido no total. Cada
processo executado é distribuído entre
os 6 processadores, automaticamente,
pelo Sistema Operacional.

Software

Sistema Operacional Unix Solaris 8

Sistema

Microsoft Windows98, 2000 e
2003, JInitiator 1.1.8.7.

Operacional
Aplicação

ERP Oracle Applications versão 11.5.4, Microsoft Windows98, 2000,
Oracle

Discoverer

Megga Remote, que

versão

4.1.48

e 2003 e Microsoft Office 2000.

é uma aplicação

desenvolvida na própria empresa para
atender à demanda de distribuição de
gás

em

residências,

edíficios

e

empresas.

Banco

de Oracle Enterprise Edition versão 8.1.7.4

Dados

com característica OLTP, utilizado todos
os dias ininterruptamente por uma média
de 550 usuários on-line (ambiente de
produção).
•

O método de acesso selecionado
para

o

otimizador

periodicamente

é

são

COST,

e

geradas

estatísticas para todas as tabelas e
índices armazenados
•

A memória RAM total disponível é de
11 GB, sendo 9 GB para dados e 2
GB para instruções SQL.

• Os dados ocupam, em disco, 504
GB, com crescimento médio de 14
GB por mês.
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5.3

TABELAS E ÍNDICES
A aplicação ERP existente no ambiente é composta por cerca de 25.000

objetos, como tabelas, índices, visões e outros objetos, sendo a principal ferramenta
corporativa da empresa na tomada de decisões. Seu sistema de arquivo é complexo
e extenso, sendo que as regras de negócio e de integridades referenciais estão
embutidas na aplicação e não no banco de dados.

Os outros sitemas que

contemplam o parque de aplicações são denominados satélites, ou seja,
localizam–se na periferia da aplicação do ERP, o que contribui para atender às
necessidades específicas do negócio. Seu sistema de arquivo é gerenciado pela
equipe de desenvolvimento e as regras de negócio e de integridades referenciais
estão encapsuladas, em parte, no banco de dados e na aplicação. A estrutura das
tabelas e seus índices usados pelas consultas são detalhados nos anexos de I a XII
deste trabalho. A tabela 7 exibe os nomes e descrições destas estruturas.
Tabela 7 – Estruturas das tabelas e índices utilizados nas consultas ineficientes
desse trabalho.
Anexo Tabela

Índices da Tabela

Descrição Curta

I

HZ_LOCATIONS

HZ_LOCATIONS_N5

Endereço completo do Cliente.

II

HZ_PARTIES

HZ_PARTIES_U1,

Cadastro de Cliente.

HZ_PARTIES_N4
III

HZ_PARTY_SITES

HZ_PARTY_SITES_N2

Tabela

associativa

entre

o

endereço e o cadastro de Cliente.
IV

INTU_CONTROLE_FRONT_END

V

MTL_SYSTEM_ITEMS_B

Cadastro de Filial.
MTL_SYSTEM_ITEMS_B_N2, Cadastro de Produto.
DBA_MTL_SYSTEM_ITENS_
B_011

VI

PO_VENDORS

PO_VENDORS_U1

Cadastro de Fornecedor.

VII

PO_HEADERS_ALL

PO_HEADERS_N2

Cadastro de Pedido de Compra
feito pela Corporação.

VIII

SALDO_POSICAO_ESTOQUE

DBA_SALDO_POSICAO_EST Resumo dos saldos do estoque
09

acumulados por ano e mês.

IX

S_CLIENTE

IDX_CLI_07

Cadastro de Cliente.

X

S_DEPTO

S_DEPTO_COD_PK

Cadastro de Departamento.

XI

S_EMP

S_EMP_COD_PK

Cadastro de funcionário.

XII

S_PEDIDO

IDX_PED_VEND,

Cadastro de Pedido de Venda.

S_PED_COD_PK

48
Dado que as tabelas não estão integradas, alguns objetos descritos na
tabela 8 têm o mesmo significado, porém com estruturas diferentes. Exemplo:
tabela HZ_PARTIES do ERP e S_CLIENTE do sistema Megga Remote
correspondem ao cadastro de clientes. No próximo item, descrevem-se os critérios
utilizados para detetar consultas que compremetem o desempenho.

5.4

SELEÇÃO DE CONSULTAS
As consultas representam a maior parte dos acessos realizados no SGBDR

estudado, concorrendo entre si para atender aos mais diversos tipos de atividades,
algumas básicas e outras extremamente críticas. Para manter a utilização do banco
de dados adequada às operações, é necessário monitorar, detetar e diagnosticar as
que apresentam perda de desempenho. Tal procedimento é feito por meio dos
seguintes critérios: criticidade, freqüência de execução ou fraco desempenho.
• Criticidade
As consultas referentes a missões críticas como : impressão de nota fiscal,
liberação do carregamento e de rota de veículo, coleta de dados do consumo e
de venda de gás são alguns exemplos de prioridade de uso dos recursos do
ambiente, que têm atendimento preferencial em relação às demais consultas.
Qualquer mudança de comportamento que ocorrer na fase de execução, a
equipe de suporte é rapidamente acionada por meio de email para encontrar
uma solução.
• Freqüência de execução
As consultas mais freqüentes e representativas (semelhante a outras) estão
inseridas nesse critério. A quantidade de execução é um indicador de alerta
no tempo total de uso dos recursos, visto que pode comprometer o bom
desempenho de outras consultas caso ocorra alguma mudança no plano de
execução.
• Fraco desempenho
As consultas menos freqüentes, com execuções demoradas, pertencem a
esse critério. Devido à baixa criticidade, o ajuste não é realizado
imediatamente, comparando-se a outras consultas.
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Além do monitoramento constante, uma outra maneira de selecionar
consultas é o contato realizado pelo usuário. Em momentos críticos como em época
de fechamento de contas ou de balanço anual da empresa, o feedback de
insatisfação, em termos de desempenho da aplicação, é um forte indicador de que
algo não está transcorrendo normalmente. Utilizando-se de ferramentas apropriadas
para rastrear o acesso feito ao banco de dados, é possível encontrar qual consulta
da aplicação feita pelo usuário está com fraco desempenho.
As consultas utilizadas neste capítulo foram capturadas do ambiente de
produção e avaliadas, identificando-se as ineficentes. Após a reescrita feita no
ambiente de testes, obteve-se um melhor resultado em termos de consumo de
recursos e de tempo de execução. A tabela 9 apresenta as consultas SQL originais,
objetos deste estudo.
Tabela 8 – Consultas SQL selecionadas
Num Consulta

Descrição

Q1

Exibir

a

estoque:

posição

atual

quantidade

quantidade

de

quantidade

de

determinada
agrupada

do

inicial,

entrada

e

saída

de

organização
por

ano,

mês,

organização e produto.

Q2

Exibir

para

vendedor,

um
o

determinado

código,

nome,

telefone e endereço completo de
seus Clientes, com exceção dos
Clientes que estão localizados
em um determinado Estado e
País.

Tabela 8 – Consultas SQL selecionadas (continuação)

Q3
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Exibir o número, o primeiro
nome, o sobrenome, o cargo, o
departamento, o salário e o
percentual de comissão de todos
os funcionários que realizaram
algum pedido de venda.

Q4

Exibir

o

número,

o

nome

completo do funcionário, o nome
do

departamento

em

que

trabalha, o salário e o percentual
de comissão do funcionário que
realizou um determinado pedido
de venda.

Q5

Exibir para determinado cliente,
seu número interno, o nome, o
tipo (pessoa física ou jurídica) e
o número da última requisição de
compra realizada.

Q6

Exibir o código, o nome, o
telefone e o endereço completo
de

todos

os

clientes

que

realizaram um pedido de venda
em uma determinada data.

Q7

Exibir as filiais, o preço unitário,
a conta de despesa, a conta de
venda, a unidade de medida e o
status

do

produto

(Ativo

e

Inativo) cuja descrição é “GLP
ENVASADO 13 KGS”.

Tabela 8 – Consultas SQL selecionadas (continuação)
Q8
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Exibir o pedido de compra, o
código e nome do fornecedor, a
data de compra, o status do
pedido de compra e status da
autorização do pedido de compra
para uma determinadadata data.

Q9

Exibir o código, o nome, o
telefone, o endereço, a cidade, o
estado e o CEP de todos os
Clientes a partir de determinado
número de DDD e telefone.

Q10

Exibir a companhia, sua filial, o
almoxarifado da filial, o código e
o nome do produto, bem como a
quantidade incial de entrada e
saída do estoque para todos os
produtos que comecem com as
12 primeiras posições com a
literal “PROPANO GRAN” .

Para que as consultas apresentadas na tabela 8 possam ser analisadas,
os predicados foram fixados por valores. No ambiente original, faz-se uso de
variáveis que são substituídas pelos respectivos valores em tempo de execução.

5.5

RESUMO
Esse capítulo apresentou a arquitetura do ambiente, uma breve descrição das

aplicações, as tabelas, os índices envolvidos e as consultas SQL selecionadas para
ajuste manual. No próximo capítulo, essas consultas são analisadas para identificar
a causa do baixo desempenho, e posteriomente reescritas, visando a alcançar
eficiência.
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CAPÍTULO 6
6 ANÁLISE E REESCRITA DE CONSULTAS
6.1

INTRODUÇÃO
Esse capítulo analisa as consultas selecionadas no capítulo anterior que,

com a aplicação de ajustes manuais, passam a apresentar melhoras substanciais.
Segundo ÖZSU & VALDURIEZ1, duas excelentes medidas para mensurar o ganho
obtido é o custo total do plano de execução da consulta e o tempo de execução
total, que abrange desde a escolha do plano de acesso até a construção dos
resultados. Essas medidas são representadas neste capítulo pelas colunas cost e
elapsed, sendo utilizadas como indicador de comparação entre a consulta original e
a reescrita. Para cada consulta executada (original e reescrita), o banco de dados foi
reiniciado para que a área de cache não seja reutilizada pelo SGBDR, o que
falsearia os resultados das medições.
Cada consulta é apresentada e avaliada de acordo um template para
facilitar a compreensão, conforme descrito na figura 24. A figura 24 exibe o template
utilizado nas consultas SQL deste trabalho.

Qxx
Exibe o

comando SQL ineficiente, que representa uma busca de informações

solicitada pelo usuário através da aplicação. Qxx é o número da consulta analisada,
apresentada na tabela 8.
Descrição da Consulta
È a interpretação da consulta SQL de forma que possa ser compreendida por
qualquer usuário da aplicação.
Plano de execução original
Exibe-se o plano de execução e o método de acesso gerado pelo otimizador para
atender a consulta SQL.
Análise
É feita uma análise técnica do plano de execução, descrevendo sequencialmente as
operações realizadas e os objetos (tabelas e índices) envolvidos na consulta.
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Interpretação
Com a análise em mãos, é feito um diagnóstico, indicando os problemas encontrados
que estão comprometendo o desempenho da consulta.
Solução
Após a análise e interpretação, é proposta uma nova reescrita para a consulta,
fazendo que outro método de acesso mais eficiente seja utilizado pelo otimizador.
Consulta reescrita
Após a solução apresentada para a consulta original, a mesma é reescrita
alcançando eficiência. Este novo comando é apresentado nesta parte do template.
Plano de execução da consulta reescrita
Exibe-se o novo plano de execução com o método de acesso gerado pelo otimizador
para atender à consulta reescrita.
Efeitos
Os benefícios alcançados são detalhados nesta parte do template, comparando os
planos de execução da consulta original e da reescrita, e em especial, a métrica
elapsed, que indica o tempo total decorrido de processamento.

Figura 24 – Template de análise das consultas
Nos próximos itens deste capítulo, cada
através do template da figura 24.

consulta da tabela 8

será detalhada
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6.2 CONSULTA Q1 – PROBLEMA DO GROUP BY HAVING x WHERE GROUP BY
Q1

Descrição
Exibir de um mês e ano específico, a posição atual do estoque dos produtos: a
quantidade inicial, quantidade de entrada e quantidade de saída de determinada
organização agrupada por ano, mês, organização e produto.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
saldo de posição de estoque (SALDO_POSICAO_ESTOQUE) com 7.678.913 linhas,
selecionando as colunas especificadas na cláusula SELECT. Esta tabela é
particionada pelas colunas ano e mês, o método de acesso utilizado é PARTITION
RANGE ALL, ou seja, leitura de todos os blocos das partições desta tabela. Todas as
linhas selecionadas são agrupadas pelas colunas simples (não agregadas)
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especificadas na cláusula SELECT. Após o término do agrupamento, as linhas que
atendem a restrição da cláusula HAVING serão selecionadas e a maioria das linhas
já agrupadas serão descartadas.
Interpretação
O problema encontrado nesta consulta é clássico: Agrupar tudo e depois restringir.
Restrição na cláusula HAVING deve ser utilizada para eliminar grupos de linhas
(funções de grupos) e não coluna simples. As colunas especificadas na cláusula
HAVING não são funções de grupo, portanto não há necessidade de estarem
localizadas nesta cláusula. Os valores das colunas cost (162.308), disk (283.500),
cpu (401,11) e elapsed (500,86) indicam que este método de acesso compromete o
desempenho da consulta, tornando-a demorada.
Solução
A solução é reescrever a consulta, substituindo a cláusula HAVING existente na
consulta original pela cláusula WHERE, inserindo-a na sua devida posição dentro do
comando SELECT.

Com isto, o otimizador como primeira atividade, seleciona

somente as linhas que atendem a restrição da cláusula WHERE e posteriormente
realiza o agrupamento. Com a reescrita, o método de acesso usado é o INDEX
RANGE

SCAN

orientado

pelo

índice

SALDO_POSICAO_ESTOQUE_IDX02

composto pelas colunas ano, mes e organizacao (anexo VIII).
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 99,92%,
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (162), disk (73), cpu (0,32) e elapsed (0,38) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.
No estudo realizado, conclue-se que o uso de restrição de linhas simples na cláusula
HAVING é ineficiente, pois o otimizador agrupa todas as linhas existentes na relação
para depois realizar a seleção. Esta afirmação é válida para consultas que
processam grandes volumes de dados.
A substituição pelo operador WHERE somente foi possível porque as colunas na
cláusula HAVING não são argumentos em funções de agrupamento. Caso a cláusula
FROM conter mais do que uma tabela, o operador DISTINCT deve ser adicionado no
início do comando SELECT. A figura 25 mostra a melhora no tempo decorrido de
execução (elapsed) após o ajuste.
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Figura 25 – Ajuste da consulta Q1 – O problema do Group by Having x Where Group
by
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6.3 CONSULTA Q2 – PROBLEMA DO MINUS x NOT EXISTS
Q2

Descrição
Para determinado vendedor, exibir o código, nome, telefone e endereço completo de
seus clientes, com exceção dos clientes que estão localizados em um determinado
Estado e País.
Plano de execução original

Análise
Nesta consulta, a cláusula MINUS faz com que o otimizador execute dois métodos de
acessos semelhantes para a mesma tabela. A primeira consulta utiliza o método de
acesso INDEX RANGE SCAN orientado pelo índice IDX_CLI_03 composto pelas
colunas cod_vendedor, uf e pais da tabela S_CLIENTE. Após a varredura do índice
as linhas selecionadas são classificadas e os contéudos duplicados são descartados.
A segunda consulta utiliza o método de acesso INDEX RANGE SCAN orientado pelo
índice IDX_CLI_01 composto pelas colunas uf, cidade e pais da tabela S_CLIENTE.
Após a varredura do índice, as linhas selecionadas são classificadas e os contéudos

59
duplicados são descartados. Por fim, as linhas selecionadas da primeira consulta que
não fazem parte da segunda consulta são selecionadas para serem exibidas.
Interpretação
O problema desta consulta está na execução do segundo comando SELECT. O
método de acesso SORT UNIQUE lê, classifica e elimina as linhas duplicadas que
fazem parte da cláusula SELECT, e a restrição escrita na cláusula WHERE não
contêm o predicado da primeira consulta, o que aumenta consideravelmente a
quantidade de linhas a serem analisadas. O operador MINUS também consome
memória, pois faz a subtração entre os conjuntos resultantes. Os valores das colunas
cost (1257), disk (3632), cpu (6,31) e elapsed (12,17) indicam que este método de
acesso compromete o desempenho da consulta.
Solução
A solução está em reescrever a consulta, substituindo o operador MINUS pelo
operador NOT EXISTS, criando uma subconsulta correlata entre as colunas que
compõe a chave primária da tabela. Assim, o método de acesso a ser utilizado pelo
otimizador é o INDEX RANGE SCAN e INDEX UNIQUE SCAN, que acaba sendo
mais seletivo que o método SORT UNIQUE utilizado na consulta original.
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 91,62%,
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (713), disk (1797), cpu (0,75) e elapsed (2,84) indicam que ocorreu melhora
em termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.
No estudo realizado, conclue-se que o operador NOT EXISTS é eficiente em relação
ao operador MINUS somente nos casos onde a subconsulta da instrução SELECT
retornar poucas linhas. A figura 26 mostra a melhora no tempo decorrido de
execução (elapsed) após o ajuste.

Figura 26 – Ajuste da consulta Q2 – Problema do MINUS x NOT EXISTS
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6.4 CONSULTA Q3 – PROBLEMA DO IN SUBCONSULTA SIMPLES x IN
SUBCONSULTA CORRELATA
Q3

Descrição
Exibir o código, o primeiro nome, o sobrenome, o cargo, o departamento, o salário e
o percentual de comissão de todos os funcionários que realizaram algum pedido de
venda.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta começa com a execução da subconsulta e
faz uma varredura integral na tabela de pedido (S_PEDIDO), selecionando e
classificando os códigos dos vendedores sem duplicidades através método de
acesso SORT UNIQUE. A lista destes códigos está contida na visão interna
(VW_NSO_1) criada implicitamente pelo otimizador, e cada funcionário cadastrado
na tabela S_EMP, que têm seu código inserido nesta lista será selecionado, através
do método de acesso INDEX UNIQUE SCAN, orientado pelo índice único
S_EMP_COD_PK, composto pela coluna cod.
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Interpretação
O problema desta consulta está na primeira ação executada pelo otimizador, ou seja,
a execução da subconsulta. A tarefa de buscar todos os valores do código do
vendedor, classificar, eliminar os conteúdos duplicados junto com a quantidade de
linhas da tabela de pedidos (1.287.736) faz com que o processo para executar esta
consulta seja demorado. Os valores da coluna cost (983), bytes (3M), disk (6473),
cpu (7,21) e elapsed (7,75) indicam que este método de acesso compromete o
desempenho da consulta para tabelas que contém uma grande quantidade de linhas
e estão inseridas dentro de subconsultas simples.
Solução
Como a subconsulta contêm muitas linhas, a solução é fazer com que a subconsulta
seja transformada em correlata, ou seja, tenha uma relação de dependência a cada
linha com a consulta principal. Para reescrever a consulta, o código do funcionário da
tabela S_EMP é combinado com o código do vendedor da tabela S_PEDIDO na
subconsulta, fazendo que para cada leitura do funcionário, seu respectivo código de
vendedor na tabela de pedidos é verificado, retornando os valores correspondentes.
Assim, o novo método de acesso varre de forma integral a tabela de funcionários e
com o

passar do tempo a tendência é ter menos funcionários do que pedidos

cadastrados, garantindo eficiência permanente.
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 48,26%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (97), bytes (628K), disk (632), cpu (4,00) e elapsed (4,01) indicam que ocorreu
melhora em termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à
consulta original. No estudo realizado, conclue-se que o operador IN composto por
subconsulta simples contendo muitas linhas pode ser substituído por uma consulta
correlata, utilizando o operador EXISTS ou o próprio operador IN. Esta substituição é
válida somente nos casos onde a subconsulta da instrução SELECT retornar muitas
linhas. A figura 27 mostra a melhora no tempo decorrido de execução (elapsed) após
o ajuste.

Figura 27 – Problema do IN Subconsulta Simples x IN Subconsulta Correlata.

64
6.5 CONSULTA Q4 – PROBLEMA DO EXISTS x IN
Q4

Descrição
Exibir o número, o nome completo do funcionário, o nome do departamento em que
trabalha, o salário e o percentual de comissão do funcionário que realizou um
determinado pedido de venda.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral nas tabelas de
departamento (S_DEPTO) e funcionário (S_EMP) com 12 e 2.569 linhas
respectivamente. Para processar esta relação, o otimizador cria uma tabela HASH na
memória com a coluna cod da tabela de departamentos, onde cada código de
departamento na tabela de funcionário é usado como busca na tabela HASH para
encontrar pares de linhas que satisfaçam a junção. Após o preenchimento da tabela
HASH, a subconsulta correlata é acionada para satisfazer a cláusula EXISTS.
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Interpretação
O problema desta consulta está na sequência de execução utilizada pelo otimizador.
A primeira atividade é a junção entre as tabelas departamento e funcionário e
somente após o término da junção realiza-se a subconsulta correlata. Assim, quanto
mais linhas existirem na tabelas da relação, maior é o tempo decorrido para
execução. Os valores das colunas disk (633), cpu (6,64) e elapsed (6,64) indicam
para a quantidade de linhas retornadas rows (1) que este método de acesso
compromete o desempenho da consulta.
Solução
A solução é realizar a substituição do operador EXISTS por IN, modificando
automaticamente o método de acesso utilizado pelo otimizador. Assim, a subconsulta
deixa de ser correlata e passa a ser simples, e faz com que o otimizador a utilize
como sendo a primeira atividade a ser executada. Esta substituição é possível pois a
chave primária da tabela de pedidos está sendo utilizada como restrição, ou seja,
apenas uma linha é selecionada. O método de acesso utilizado é o INDEX UNIQUE
SCAN, orientado pelo índice único S_PED_COD_PK da tabela de pedido
(S_PEDIDO). Após a subconsulta retornar o código do vendedor, é realizada a
junção com a tabela de funcionário pelo mesmo método de acesso, orientado pelo
índice único S_EMP_COD_PK. Por fim, é realizada a junção entre as tabelas de
funcionário e departamento pelo método já citado, orientado pelo índice único
S_DEPTO_COD_PK. Os pares de linhas correspondentes entre as tabelas de
pedido, funcionário e departamento são utilizados para exibir as colunas
especificadas na instrução SQL.
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 98,49%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da da
coluna cost (5), disk (9), cpu (0,07) e elapsed (0,10) indicam que ocorreu melhora
em termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original. No estudo realizado, conclue-se que o operador IN é eficiente em relação ao
operador EXISTS somente nos casos onde a subconsulta da instrução SELECT
retorna poucas linhas.
A figura 28 mostra a melhora no tempo decorrido de execução (elapsed) após o
ajuste.

Figura 28 – Otimização da consulta Q4 – o problema do operador EXISTS.
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6.6 CONSULTA Q5 – PROBLEMA DO OPERADOR DE CONCATENAÇÃO
Q5

Descrição
Para determinado cliente, exibir seu número, nome, o tipo de cliente (pessoa física ou
jurídica) e o número da última requisição de compra realizada.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
cliente (HZ_PARTIES) com 369.318 linhas, selecionando as colunas especificadas
na cláusula SELECT. A consulta busca apenas uma linha na tabela, porém o índice
HZ_PARTIES_N4 composto pela coluna customer_key não é utilizado pelo
otimizador, pois a coluna idêntica ao índice está sendo concatenada com a coluna
party_name (nome do cliente). Assim o método de acesso possível de uso é a
varredura integral.
Interpretação
O problema desta consulta é que as colunas customer_key e party_name são
utilizadas junto com o operador de concatenação (||) na cláusula WHERE pelo
mesmo predicado . Esta função inibe o uso do índice, fazendo com que o método de
acesso possível seja a varredura integral. Os valores das colunas cost (713), disk
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(1923), cpu (4,72) e elapsed (4,91) indicam para a quantidade de linhas retornadas
rows (1), que este método de acesso compromete o desempenho da consulta.
Solução
Como as colunas party_name e customer_key foram concatenadas, a solução é
evitar que o operador de concatenação seja aplicado sobre estas colunas, eliminando
e separando as colunas em outros operadores do tipo AND para serem comparadas
individualmente com seus respectivos valores. Após a reescrita da consulta, a coluna
utilizada na restrição tem seu respectivo índice representado por HZ_PARTIES_N4 e
utilizada pelo otimizador, retornando os mesmos dados, porém com diferentes em
termos de plano e tempo de execução.
Consulta reescrita

Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 97,35%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (3), disk (7), cpu (0,15) e elapsed (0,13) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.
No estudo realizado, conclue-se que o otimizador utiliza a varredura completa
quando não existe índice associado às colunas especificadas na cláusula WHERE,
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ou quando existe uma função ou operador que exige do otimizador o tratamento da
coluna que compõe a restrição da consulta.
A substituição pelo operador AND somente foi possível porque o valor de
comparação corresponde exatamente ao conteúdo das duas colunas da tabela de
cliente. A figura 29 mostra a melhora no tempo decorrido de execução (elapsed)
após o ajuste

Figura 29 – Otimização da consulta Q5 – o problema do operador de concatenação.
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6.7 CONSULTA Q6 – PROBLEMA DO EXISTS x JUNÇÃO
Q6

Descrição
Exibir o código, nome, telefone e o endereço completo de todos os clientes que
realizaram um pedido de venda em uma determinada data.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
cliente (S_CLIENTE) com 2.208.512 linhas. Para cada selecionada, a subconsulta
correlata é acionada para satisfazer a cláusula EXISTS . Após a leitura das linhas
que satisfazem a condição é realizado um filtro,
sejam exibidas.

evitando que linhas duplicadas
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Interpretação
O problema desta consulta está na varredura completa da tabela de cliente e para
cada linha, verificar o respectivo cliente realizou o pedido em uma determinada data.
Assim, quanto mais linhas existirem na tabela de cliente, maior é o tempo decorrido
para execução. Os valores das colunas cost (2691), disk (26940), cpu (164,42) e
elapsed (170,76) indicam para a quantidade de linhas retornadas rows (11) que este
método de acesso compromete o desempenho da consulta.
Solução
A solução é realizar a substituição do operador EXISTS por JOIN, modificando
automaticamente o método de acesso utilizado pelo otimizador. Assim, a subconsulta
deixa de ser correlata e o método de junção utilizado pelo otimizador é NESTED
LOOP. O índice IDX_PEDIDO_DTPEDIDO composto pela coluna data_pedido da
tabela S_PEDIDO e o índice único S_CLIENTE_COD_PK composto pela coluna cod
da tabela S_CLIENTE orientam o método de acesso INDEX RANGE SCAN para
realizar a junção. A cláusula DISTINCT é adicionada para evitar que aparecem linhas
de clientes mais de uma vez.
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 99,75%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (713), disk (1797), cpu (0,75) e elapsed (2,84) indicam que ocorreu melhora
em termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original. No estudo realizado, conclue-se que a operação de junção é eficiente em
relação ao operador EXISTS somente nos casos onde a subconsulta da instrução
SELECT retornar poucas linhas. A figura 30 mostra a melhora no tempo decorrido de
execução (elapsed) após o ajuste.

Figura 30 – Otimização da consulta Q6 - O operador EXISTS x JUNÇÃO.
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6.8 CONSULTA Q7 – PROBLEMA DA FUNÇÃO UPPER
Q7

Descrição
Exibir as filiais, o nome do produto, preço unitário, conta de despesa, conta de venda,
unidade de medida e o status do produto (Ativo e Inativo) cuja descrição é "GLP
ENVASADO 13 KGS".
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
filiais

(INTU_CONTROLE_FRONT_END)

com

80

linhas

e

varre

o

índice

MTL_SYSTEM_ITENS_B_N2 da tabela de produtos (MTL_SYSTEM_ITEMS_B)
composto pela coluna organization_id e description selecionando as linhas
correspondentes para satisfazer a relação. O otimizador utiliza o método de acesso
NESTED LOOP para realizar a junção entre as tabelas.
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Interpretação
O principal problema que ocorre é que a coluna description da tabela
MTL_SYSTEM_ITEMS_B é argumento da função UPPER, que converte todos os
conteúdos do tipo caracter em letras maiúsculas. Este tipo de conversão faz com que
o otimizador não utilize o índice DBA_MTL_SYSTEM_B_011 composto apenas pela
coluna

description,

que

é

bem

mais

seletivo

que

o

índice

MTL_SYSTEM_ITENS_B_N2. Devido ao desvio na utilização do índice mais seletivo,
o otimizador utiliza o método de acesso Loop aninhado em ao invés de Hash Join. Os
valores das colunas cost (5362), disk (3021), cpu (2,33) e elapsed (4,68) indicam
indicam que este método de acesso pode comprometer o desempenho da consulta.
Solução
Como a coluna description do produto pode conter letras maiúsculas e minúsculas e
a restrição solicitada na cláusula WHERE é sempre maiúscula, a solução é evitar o
uso da função UPPER na coluna indexada, substituindo-a pelo operador OR,
aceitando os valores de comparação tanto para minúsculas como em maiúsculas.
Assim não há mais a necessidade de se realizar a conversão sobre a coluna
indexada, e o índice DBA_MTL_SYSTEM_B_011 é utilizado pelo otimizador,
fornecendo o mesmo resultado de dados da consulta original, porém diferente em
termos de plano e tempo de execução.
Consulta reescrita
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Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 92,74%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (176), disk (72), cpu (0,21) e elapsed (0,34) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original. No estudo realizado, conclue-se que o uso de funções como UPPER,
LOWER, CONVERT, CONCAT entre outras, em colunas indexadas como argumento,
modifica o método de acesso, evitando o uso do índice associado à coluna. Caso
seja possível, outro índice é utilizado e o último método de acesso disponível é a
varredura integral. A figura 31 mostra a melhora no tempo decorrido de execução
(elapsed) após o ajuste.

Figura 31 – Otimização da consulta Q7 – o problema da função UPPER.

76
6.9 CONSULTA Q8 – PROBLEMA DA FUNÇÃO TRUNC
Q8

Descrição
Exibir o pedido de compra, o código e nome do fornecedor, a data de compra, o
status do pedido de compra e status da autorização do pedido de compra para uma
determinada data.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz varredura integral nas tabelas de
fornecedores (PO_VENDORS) e pedido de compra (PO_HEADERS_ALL) com
34.602 e 159.078 linhas respectivamente. Para este tipo de acesso o otimizador
utiliza o método de acesso HASH JOIN, ou seja, cria uma tabela HASH com a coluna
vendor_id da tabela de fornecedores e cada código de fornecedor da tabela de
pedido de compra é usado como busca na tabela HASH para encontrar pares de
linhas de fornecedores que satisfaçam a condição especificada na cláusula WHERE.
Interpretação
O problema é que a coluna creation_date é argumento da função TRUNC, que têm
por finalidade iniciar os valores de hora, minuto e segundo de uma coluna do tipo
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data. O uso desta função inibe o otimizador a usar o índice PO_HEADERS_N2
composto pela coluna creation_date associado à tabela PO_HEADERS_ALL,
fazendo com que o método de acesso utilizado seja a varredura integral. Os valores
das colunas cost (1873), disk (12.641), cpu (5,23) e elapsed (9,02) indicam que
este método de acesso pode comprometer o desempenho da consulta.
Solução
Retirar a função TRUNC associada à coluna que contêm o índice associado. Como a
coluna creation_date contém além da data completa (dia, mês e ano), o horário
completo (hora, minuto e segundo) e a restrição solicitada na cláusula WHERE é
sempre uma data específica, a solução é evitar usar a função TRUNC na coluna
indexada, substituindo o operador de igualdade (=) por BETWEEN, acrescentando o
horário completo no valor de comparação, que embora seja dinâmico, é passível de
transformação. Com isto, a coluna creation_date que está associada ao índice
PO_HEADERS_N2,

é utilizada automaticamente e o resultado dos dados está

equivalente à consulta original, porém eficiente em termos de tempo de execução.
Consulta reescrita

Plano de execução da consulta reescrita
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Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 88,91%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (6), disk (434), cpu (0,17) e elapsed (1,00) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.
No estudo realizado, conclue-se que o uso de funções como TRUNC, INITCAP, ABS,
entre outras, em colunas indexadas como argumento, modifica o método de acesso
utilizado pelo otimizador. É usado outro índice quando outra coluna indexada
pertencer a uma restrição na cláusula WHERE, for seletiva e não ter que ser
convertida pelo otimizador. Caso contrário, o otimizador utiliza o método de acesso
de varredura integral. A figura 32 mostra a melhora no tempo decorrido de execução
(elapsed) após o ajuste.

Figura 32 – Otimização da consulta Q8 – o problema da função TRUNC.
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6.10 CONSULTA Q9 – PROBLEMA DA CONVERSÃO IMPLÍCITA
Q9

Descrição
Exibir o código, nome, telefone, endereço, cidade, estado e CEP de todos os clientes
que tenham determinado número de DDD e telefone.
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
cliente (S_CLIENTE) com 2.208.512 linhas, selecionando as colunas especificadas
na cláusula SELECT. O índice IDX_CLI_07 composto pelas colunas num_ddd e
fone, não é utilizado pelo otimizador pelo fato dos tipos de dados dos valores de
comparação serem diferentes das colunas.
Interpretação
O problema é que tanto a coluna num_ddd como a coluna fone têm estruturas de
dados do tipo caracter, e os valores de comparação sobre estas colunas são
númericos, induzindo o otimizador a realizar uma conversão implícita nas colunas da
cláusula WHERE, inibindo o uso do índice IDX_CLI_07, e o método de acesso
possível de ser utilizado pelo otimizador é a varredura integral. Os valores das
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colunas cost (2696), disk (17754), cpu (10,56) e elapsed (14,94) indicam para a
quantidade de linhas retornadas rows (1) que este método de acesso compromete o
desempenho da consulta.
Solução
Como as colunas utilizadas na cláusula WHERE são do tipo de dados caracter, a
solução é fazer com que os valores de comparação sejam do mesmo tipo de dados.
Neste caso, deve-se inserir o literal aspas (‘) entre os valores de comparação,
tornando-os do tipo caracter. Assim, as colunas e os valores de comparação estão
com o mesmo tipo de dados, e o índice IDX_CLI_07 é utilizado pelo otimizador,
retornando os mesmos dados da consulta original, porém diferente em termos de
plano e tempo de execução.
Consulta reescrita

Plano de execução da consulta reescrita

Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 99,40%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (166), disk (6), cpu (0,06) e elapsed (0,09) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.
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No estudo realizado, conclue-se que a conversão implícita facilita a escrita da
instrução SQL pelo usuário, pois não existe a preocupação de se conhecer qual é o
tipo de dados utilizado nas colunas do banco de dados; porém dificulta o trabalho do
otimizador,que necessita realizar uma conversão sobre a coluna utilizada na cláusula
WHERE. Em SGBDR de outros fornecedores, a conversão implícita não está
habilitada, fazendo com que a instrução exiba mensagem de erro. A figura 33 mostra
a melhora no tempo decorrido de execução (elapsed) após o ajuste.

Figura 33– Otimização da consulta Q9 – o problema da conversão implícita.
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6.11 CONSULTA Q10 – PROBLEMA DO OPERADOR SUBSTR
Q10

Descrição
Exibir a companhia, filial, o almoxarifado, o código e o nome do produto, bem como
as quantidades incial, de entrada e saída do estoque para todos os produtos que
iniciem com as 12 primeiras posições cuja descrição se inicie com "PROPANO
GRAN" .
Plano de execução original

Análise
O plano de execução para esta consulta faz uma varredura integral na tabela de
saldos

de

selecionando

estoque
as

(SALDO_POSICAO_ESTOQUE)

colunas

especificadas

na

cláusula

com

7.678.913

SELECT.

O

linhas,
índice

DBA_SALDO_POSICAO_EST09 composto pelas colunas ano, mes, e descricao do
produto não é utilizado pelo otimizador, pois as colunas utilizadas na cláusula
WHERE não estão em conformidade com as colunas do índice.
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Interpretação
O problema desta consulta é que a coluna descricao utilizada na restrição é utilizada
como argumento pela função SUBSTR, que retorna uma parte do conteúdo de uma
coluna do tipo caracter. Esta função inibe o uso do índice e faz com que o método de
acesso possível seja a varredura integral. Os valores das colunas cost (713), disk
(4692), cpu (2,45) e elapsed (3,07) indicam para a quantidade de linhas retornadas
rows (260) que este método de acesso compromete o desempenho da consulta.
Solução
A função sobre a coluna descricao na cláusula WHERE têm que ser evitada. A
solução é substituir o operador de igualdade (=) por LIKE, incrementando o literal %
(percentual) ao lado direito do valor de comparação. Assim, com a reescrita da
consulta, a coluna descricao não está envolvida sobre nenhuma outra função e o
índice DBA_SALDO_POSICAO_EST09 é utilizado pelo otimizador, fornecendo o
mesmo resultado de dados da consulta original, porém diferente em termos de plano
e tempo de execução.
Consulta reescrita

Plano de execução da consulta reescrita
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Efeitos
Na execução da consulta reescrita, obteve-se um ganho de desempenho de 86,32%
sobre a consulta original a partir da métrica elapsed, calculado. Os valores da coluna
cost (70), disk (169), cpu (0,15) e elapsed (0,42) indicam que ocorreu melhora em
termos de consumo de recursos e tempo de execução comparando-se à consulta
original.

No estudo realizado, conclue-se que o otimizador utiliza a varredura completa
quando não existe índice associado às colunas especificadas na cláusula WHERE,
ou quando uma parte do índice que compõe a restrição da consulta, busca uma
parcela considerável da tabela. A substituição pelo operador LIKE somente foi
possível porque a conteúdo da coluna a ser extraída iniciou-se pelo primeiro byte.
Nos casos onde o conteúdo da coluna não se inicia pela primeira coluna, a reescrita
não obteve sucesso. A figura 34 mostra a melhora no tempo decorrido de execução
(elapsed) após o ajuste.

Figura 34 – Otimização da consulta Q10 – o problema da função SUBSTR.
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6.12 RESUMO

As amostras apresentadas referentes à substituição de operadores são as mais
freqüentes que ocorrem neste ambiente, porém é apenas uma pequena parte do
número de possibilidades de operações que podem ser realizadas, portanto seria
imprudente assumir que o assunto esteja encerrado. Mesmo assim, os resultados
obtidos indicam que os ajustes em consultas muito freqüentes contribuem
significativamente para manter a eficiência do ambiente. A figura 35 mostra o
resumo do tempo decorrido de execução, com todas as alterações feitas nas
consultas e o ganho de tempo de execução alcançado.

Figura 35 – Ganho obtido em tempo de execução devido à reescrita de consultas .
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6.13 CONCLUSÃO

Este capítulo apresentou algumas técnicas de reescrita de consultas que
melhoram a eficiência em termos de tempo de execução. O objetivo não é o de
resolver todos os problemas de falta de desempenho, mas sim, de otimizar
consultas isoladas que se encaixam em situações semelhantes às descritas neste
capítulo e que eventualmente possam ser utilizadas em outros ambientes que
apresentam os mesmos sintomas.

A análise e avaliação da consulta ineficiente podem ser realizadas por meio
de experimentos práticos ou por um modelo teórico. Optou-se por utilizar
experimentos práticos, onde consultas com baixo desempenho, executadas
constantemente pelas aplicações, são identificadas e analisadas para servirem de
modelo nos ajustes manuais a serem realizados.

Como o experimento foi realizado em um ambiente específico de uma
corporação, utilizando o SGBDR da Oracle, os tempos, métodos de acessos e
planos de execução apresentados podem ter variações em situações que não sejam
semelhantes.

Neste capítulo, as consultas foram analisadas individualmente e cada
solução proposta melhora o desempenho de forma isolada. No próximo capítulo, os
ajustes são analisados de maneira conjunta, agrupado em classes de reescrita,
possibilitando a outras consultas com problemas de desempenho que pertençam a
qualquer classe identificada neste trabalho, sejam submetidas a uma reescrita para
alcançar melhora no tempo de execução.
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CAPÍTULO 7
7 ANÁLISE DO RESULTADO
7.1

INTRODUÇÃO
Este capítulo analisa as consultas apresentadas no capítulo anterior,

detectando as causas do baixo desempenho em termos de tempo de execução. A
partir desses resultados, identificam-se os tipos de ajustes aplicados e definem-se
padrões de consultas ineficientes e os padrões de reescrita de consultas. Esses
padrões servem de apoio para identificar outras consultas semelhantes na sua
forma de escrita.
Tendo em vista que se deseja automatizar o processo de ajuste, delineia-se
um sistema que analisa as consultas e aplica os padrões de ajustes
correspondentes, reescrevendo uma nova consulta SQL a partir da original. Para
alcançar a automação do processo de ajuste, sugere-se que esse sistema seja
aclopado ao otimizador já existente para auxiliar o processador de consultas na
escolha do melhor plano de execução.
7.2

ORIGEM DAS CONSULTAS INEFICIENTES
Os diversos problemas encontrados nas consultas apresentadas no

capítulo 6 ocorrem com freqüência nas aplicações da corporação. Os principais
fatores que os ocasionam são :
•

Falta de tempo para gerar e analisar o plano de execução, devido a prazos
de entrega subdimensionados;

•

Falta de preocupação com a construção das instruções SQL;

•

Baixo nível de conhecimento técnico do programador;

•

Falta de integração entre as equipes de desenvolvimento;

•

Implementação de novas consultas SQL sem planejamento;

•

Falta de padronização e documentação.
A alta rotatividade de desenvolvedores, aliada à ausência de uma

metodologia

de desenvolvimento de sistemas,

estabelecimento

de

um

planejamento

contribui para

adequado

na

dificultar

manutenção

e

o
na

implementação de aplicações, o que faz com que os problemas apresentados no
capítulo anterior sejam corriqueiros e de difícil tratamento na prática.
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7.2.1

USO DE FUNÇÃO SOBRE COLUNA INDEXADA
Há problema de desempenho quando a coluna indexada é utilizada como

argumento das funções do SGBDR na cláusula WHERE da consulta, inibindo o uso,
pelo otimizador, do índice disponível. Sem o apoio do índice para garantir um
acesso localizado ao dado, todas as consultas são feitas diretamente na tabela,
sendo necessária uma varredura integral. Geralmente esse tipo de acesso ocasiona
mau desempenho da consulta, devido à necessidade de leitura de todos os blocos
de dados da tabela.
A solução é habilitar o uso do índice pelo otimizador, retirando a função que
está utilizando a coluna indexada como argumento, e fazer com que a coluna
existente no predicado da cláusula WHERE esteja idêntica à estrutura criada no
índice. No experimento do capítulo 6, a reescrita é aplicada da seguinte maneira :
 AJUSTE DA FUNÇÃO UPPER OU LOWER
A função UPPER converte strings de caracteres minúsculos para
maiúsculos, e a função LOWER realiza o inverso. Caso exista no
predicado da consulta uma dessas funções, a solução está em retirar a
função UPPER ou LOWER na coluna indexada, substituindo-a pelo
operador OR envolvido por parênteses, aceitando os valores de
comparação tanto para minúsculas como para maiúsculas. Essa
substituição acrescentará mais um predicado na cláusula WHERE, porém
proporcionará o uso do índice associado à coluna indexada, o que garante
um desempenho superior ao da consulta original.
 AJUSTE DA FUNÇÃO TRUNC
A função TRUNC inicializa os valores de hora, minuto e segundo
de uma coluna do tipo data. Caso a coluna indexada seja o argumento
dessa função, a solução está em retirar o uso da função, reescrevendo o
predicado da cláusula WHERE. O novo predicado substitui o operador de
igualdade (=) por BETWEEN (intervalo de datas) e deverá ajustar o valor
de comparação para receber o intervalo total de horas diária (24h) que,
embora seja dinâmico, é passível de transformação. Esse novo predicado
é envolvido entre parênteses para preservar outros operadores que
possam estar sendo utilizados.
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 AJUSTE DA FUNÇÃO SUBSTR
A função SUBSTR retorna uma parte do conteúdo de uma coluna
do tipo caractere. Caso a coluna indexada seja o argumento dessa função
na consulta e a extração seja feita pelo início do conteúdo da coluna, a
solução é reescrever o predicado, eliminando a função SUBSTR e o
operador de igualdade (=), substituindo-os por LIKE e acrescentando o
literal % (percentual) ao lado direito do valor de comparação. O operador
LIKE verifica o conteúdo byte a byte do dado e, quando não é solicitada a
posição inicial de pesquisa, o índice fica impossibilitado de ser usado pelo
otimizador. Após a reescrita, a coluna indexada não é mais argumento da
função, e o índice é utilizado no plano de execução, o que proporciona
melhor desempenho.
 AJUSTE DO OPERADOR DE CONCATENAÇÃO
O operador (||) concatena colunas e literais. Caso a coluna
indexada faça parte dessa operação na cláusula WHERE da consulta, a
solução é reescrever o predicado, eliminando esse operador. Essa
alteração acrescentará mais um predicado restringido pelo operador AND
e tais predicados devem estar envolvidos entre parênteses, preservando
outros operadores que estão sendo utilizados. Após a reescrita, o uso do
índice associado à coluna indexada é utilizado pelo otimizador, o que
garante melhor desempenho.
7.2.2

USO ERRÔNEO DE AGRUPAMENTO E DE PREDICADO
As cláusulas de restrição WHERE e HAVING devem ser utilizadas com

critério. Para se restringir linhas simples, a cláusula WHERE deve ser utilizada,
porém para restringir linhas agrupadas pela cláusula GROUP BY,

usadas com

funções de agregação como : SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT, utiliza-se a cláusula
HAVING. Quando essa cláusula é usada para restringir linhas simples, o
processador de consultas irá agrupar tudo e depois restringir. Assim, para tabelas
com grandes volumes de dados, é necessário realizar a leitura de todos os blocos
que a compõem, o que torna o tempo de execução da consulta original inviável. A
solução é reescrever a consulta, substituindo a cláusula HAVING existente na
consulta original pela cláusula WHERE, inserindo-a na sua devida posição dentro do
comando SELECT e possibilitando o uso do índice pelo otimizador.
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7.2.3

SUBCONSULTA MAL FORMULADA
Existem

duas

maneiras

para

detectar

consultas

compostas

por

subconsultas mal formuladas: subconsulta simples e subconsulta correlata, com
consulta principal composta por junção.
 SUBCONSULTA SIMPLES
Para executar uma consulta composta por subconsulta simples,
inicialmente, o analisador examina no catálogo do SGBDR o tamanho da
tabela envolvida na subconsulta, dentro de um parâmetro que define um
limite superior. No caso de tal parâmetro ser atingido, o tamanho da
tabela pode ser considerado grande, o que leva o otimizador a decidir se
o ajuste será aplicado ou não. Caso o resultado da subconsulta seja
considerado grande, a solução é fazer com que a subconsulta seja
transformada em correlata, ou seja, tenha uma relação de dependência
de cada linha com a consulta principal. O uso da subconsulta correlata
realiza uma espécie de junção, na qual cada linha da consulta principal é
utilizada como valor de comparação para a subconsulta, garantindo,
assim, um novo plano de execução, com melhor desempenho.
 SUBCONSULTA

CORRELATA

COM

CONSULTA

PRINCIPAL

COMPOSTA POR JUNÇÃO
Para executar uma consulta contendo uma junção e que seja
composta por uma subconsulta correlata, inicialmente, o processador de
consultas realiza a junção para depois verificar a existência da subconsulta
correlata. Nos casos em que essa subconsulta contém uma restrição com
retorno de pouco volume de dados, o tempo de execução não é o melhor.
Para identificar se a subconsulta retorna poucos dados,

o analisador

examina, no catálogo, o tamanho da tabela envolvida na subsconsulta,
dentro de um parâmetro que define um limite inferior. No caso de tal
parâmetro não ser ultrapassado, o tamanho da tabela pode ser
considerado pequeno, o que leva o otimizador a decidir se o ajuste será
aplicado ou não. Caso o resultado seja pequeno, a solução é fazer o
inverso ao item anterior, ou seja, fazer com que a subconsulta correlata
seja transformada em simples, sendo que a sua execução se dará antes
de se realizar a junção. Como o retorno é de poucas linhas, a junção terá
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um menor conjunto de dados para tratar, o que conduz a um tempo de
resposta com melhor desempenho.
7.2.4

O USO INDEVIDO DE OPERAÇÕES SOBRE CONJUNTOS
A utilização da cláusula MINUS compromete o desempenho da consulta,

pois envolve o método de acesso SORT UNIQUE, que lê, classifica e elimina as
linhas duplicadas que fazem parte de cada relação da consulta. Como a consulta é
composta por uma operação sobre conjuntos, cada relação é executada
separadamente, para, posteriormente, ser utilizado o operador de subtração
(MINUS). A conseqüência negativa está no tempo de execução, que é
extremamente demorado, perceptível principalmente quando as relações envolvidas
estão trabalhando com grande volume de dados.
Para os casos específicos nos quais todas as relações envolvidas na
consulta acessam as mesmas tabelas, substitui-se o operador MINUS pelo operador
NOT EXISTS, o que cria uma subconsulta correlata entre as colunas que compõem
a chave primária da tabela. Esse ajuste faz com que a consulta principal crie uma
relação de dependência com a subconsulta, garantindo um tempo de execução com
melhor desempenho do original.
7.2.5

INCOMPATIBILIDADE DE TIPOS DE DADOS
A incompatibilidade ocorre quando o tipo de dado do valor de comparação

na cláusula WHERE é diferente do tipo da coluna da tabela correspondente, o que
faz com que o otimizador realize conversão implícita sobre a coluna indexada. Essa
conversão somente é visível quando se analisa o plano de execução e percebe-se
que a coluna indexada da tabela é convertida para atender o valor de comparação.
Tal conversão é feita na cláusula WHERE e a conseqüência acaba sendo drástica,
especialmente em tabelas com grande volume de dados, o que acaba inibindo o uso
de qualquer índice associado à coluna envolvida na consulta e induz o otimizador a
realizar a varredura completa na tabela25.
A solução é fazer com que o valor de comparação seja do mesmo tipo de
dado da coluna da tabela, possibilitando o uso do índice pelo otimizador. No
exemplo do sistema Oracle, o valor de comparação da cláusula WHERE pode
tornar-se argumento das funções de conversão TO_CHAR a qual converte para
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conteúdos caracteres, TO_NUMBER para transformar em conteúdos numéricos e
TO_DATE que converte para conteúdos do tipo data. Para reconhecer qual função
de conversão deve ser utilizada no valor de comparação, é necessário selecionar o
tipo de dado da coluna utilizada no predicado, disponível no catálogo do SGBDR.
7.3

PADRÕES DE CONSULTAS
Os ajustes realizados nas consultas do capítulo anterior indicam que

consultas semelhantes às originais mostradas podem ser substituídas por outras
mais eficientes, o que possibilita o uso de padrões, tanto das primeiras como das
últimas, proporcionando dessa forma, um passo a mais para alcançar a
automatização. Dentre as consultas analisadas, os seguintes padrões de consultas
e ajustes foram identificados, conforme mostra a tabela 10.

Tabela 9 – Padrões de consultas ineficientes e padrões de ajustes.
Descrição

do Padrão consulta original

Padrão consulta reescrita (solução)

padrão

(problema – perda de desempenho)

Uso de função

Função UPPER

Operador OR

item (a)

Função TRUNC

Operador BETWEEN

item (b)

Função SUBSTR

Operador LIKE

item (c)

Operador de concatenação

Operador AND

item (d)

sobre coluna
indexada

Tabela 9 – Padrões de consultas ineficientes e padrões de ajustes (continuação)93
Descrição

do Padrão consulta original

Padrão consulta reescrita (solução)

padrão

(problema – perda de desempenho)

Uso errôneo de

Cláusula HAVING

Cláusula WHERE

item (e)

Subconsulta Simples

Subconsulta Correlata

item (f)

agrupamento e de
predicado

Subconsulta mal
formulada

Subconsulta

correlata

com

consulta Subconsulta simples com operador IN

item(g)

principal composta por junção

Uso indevido de

Operador MINUS

Operador NOT EXISTS

item (h)

Incompatibilidade de tipo de dados

Função TO_CHAR, TO_NUMBER e TO_DATE item(i)

operações sobre
conjuntos

Incompatibilidade
de tipos de dados

As consultas executadas são selecionadas e examinadas para verificar se
corresponde a algum dos padrões identificados na tabela 10. Para as consultas que
se encaixam no padrão de consulta original (problema), são verificadas as tabelas e
atributos usados na cláusula SELECT, FROM e WHERE, reescrevendo-as de uma
forma mais eficiente, de acordo com o padrão de consulta reescrita (solução).
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7.4

PROPOSTA DE UM ANALISADOR DE CONSULTAS SQL
Por meio dos problemas e soluções identificados nas consultas do capítulo

anterior, foi possível definir padrões de consultas ineficientes e padrões de reescrita,
descritos no item 7.3. Sendo possível definir padrões, pode-se pensar em
automatizar o processo de identificação, de análise e de ajuste por meio da geração
da consulta reescrita, sugerido nesse capítulo.

Esta seção apresenta um esboço de um analisador de consultas SQL que
utiliza os padrões identificados no item anterior e que possa ser acoplado ao
processador de consultas, estendendo as opções do otimizador.
Nas mais recentes versões de gerenciadores de banco de dados, como o
Oracle 10g, a ferramenta Automatic SQL Tuning fornece recomendações para
encontrar o melhor plano de execução para uma consulta SQL, tais como : atualizar
as estatísticas de tabelas e índices, ajustar os parâmetros iniciais de otimização e
criar índices ou visão materializada para obter desempenho da consulta
ineficiente15. Essas recomendações são armazenadas no repositório do gerenciador
e enviadas para o DBA, que decide se o ajuste será realizado ou não. O problema é
que não é possível prever todos os tipos de consultas dada sua flexibilidade de
construção. Uma tarefa extremamente importante, que não é feita pela ferramenta, é
a captura,

análise e reescrita da consulta ineficiente de acordo com padrões

definidos. Atualmente essa tarefa é feita manualmente por profissionais
especializados sendo que cada consulta é analisada individualmente, o que
consume muito tempo para alcançar desempenho.

Assim, sugere-se um analisador automático de consultas que utilize o
conjunto de padrões do tipo apresentado no item 7.3, o que amplia as opções do
otimizador do SGBDR. Com isso, o processo de análise está sendo automatizado
para as consultas que sigam algum dos padrões propostos, o que proporciona a
detecção e correção da consulta ineficiente em menor tempo, em comparação com
o método manual.
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A figura 36 apresenta um fluxograma contendo as funções desempenhadas
do analisador sugerido.

Início
Repositório
de Consultas
Reescritas
(prontas)

Comparar a
consulta
selecionada
com Reescrita

S

Corresponde
a alguma
reescrita ?

N

Padrões de
consultas
ineficientes/
reescrita

Comparar com
padrões de
consultas
ineficientes

N

É do tipo
de algum
padrão ?

S

Aplicar
reescrita
consulta

passar o controle para o
processador consultas

Figura 36 - Analisador de consulta SQL
A seqüência dessas funções é apresentada a seguir :
•

COMPARAR A CONSULTA SELECIONADA COM REESCRITA
Cada consulta submetida para execução no SGBDR é selecionada
pelo analisador para ser examinada antes da ação do processador de
consultas. A primeira tarefa é verificar se a consulta corresponde a alguma já
reescrita, solicitando a busca no repositório de consultas reescritas, o que
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evita que seja reprocessada. Esse repositório armazena todas as consultas
ajustadas e que foram reescritas no decorrer do tempo.
Caso a consulta não seja reescrita, a próxima função verifica se a
consulta corresponde a algum dos tipos de padrões identificado no item 7.3.
Caso a consulta seja reescrita, ignora-se o ajuste, e a próxima
consulta SQL é examinada.

•

COMPARAR COM PADRÕES DE CONSULTAS INEFICIENTES
A consulta selecionada é analisada para verificar se corresponde a
algum dos padrões de consultas originais, previamente armazenado no
repositório de padrões de consultas e de reescritas. Em caso positivo,
essa função identifica qual é o padrão de ajuste associado à consulta
ineficiente e repassa essas informações para a próxima função.
Caso a consulta não corresponda a nenhum dos padrões de
consultas, ignora-se o ajuste, e a próxima consulta SQL é examinada.

•

APLICAR REESCRITA CONSULTA
Essa é a função mais complexa do analisador e tem como tarefa
substituir a consulta original pela consulta reescrita, utilizando como base o
padrão identificado.

Essa nova consulta é enviada ao processador de

consultas em vez da consulta original. As atividades executadas para
alcançar esse objetivo são:

 Identificar e selecionar as colunas envolvidas na cláusula SELECT da
consulta original. Realizar o mesmo procedimento, caso exista uma
subconsulta associada à consulta original.

 Identificar e selecionar as tabelas envolvidas na cláusula FROM da
consulta original. Realizar o mesmo procedimento, caso exista uma
subconsulta associada à consulta original.
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 Identificar e selecionar as colunas envolvidas e os valores de restrição
presentes na cláusula WHERE da consulta original. Realizar o mesmo
procedimento, caso exista uma subconsulta associada à consulta
original.

 Selecionar a consulta padrão identificada na função anterior e substituir
suas colunas, tabelas e valores de restrição pelas respectivas
informações selecionadas anteriormente.

 Alimentar o repositório de consultas reescritas, armazenando essa
nova consulta, que é utilizada na função comparar a consulta
selecionada com reescrita. O passo final do analisador é enviar a
consulta reescrita ao processador de consultas em vez da consulta
original.

7.5

CONCLUSÃO
O ajuste de consultas SQL é uma tentativa de diminuir o uso prolongado

dos recursos causado pelas consultas ineficientes. Como o experimento feito nesse
trabalho foi extraído do ambiente restrito de uma corporação, resultados diferentes
podem ocorrer em situações semelhantes em outras empresas, devido à utilização
de diferentes plataformas de hardware, de software e aplicações.

É muito mais difícil escrever consultas eficientes que comuns, e, dada a
flexibilidade da linguagem SQL, que possibilita uma extensa variedade de
operações e formas de se escrever consultas, esse trabalho não pretende ser
exaustivo em termos de levantamento e análise de todos os problemas de
desempenho causados por consultas mal formuladas, mas apenas indicar e analisar
algumas ocorrências levantadas em casos práticos, com a finalidade de sistematizar
a análise e a reescrita de consultas, esboçando um sistema auxiliar para
automatizar essa tarefa.
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CAPÍTULO 8
8 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS
8.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento desse trabalho surgiu da necessidade de melhorar o
processo existente em uma corporação para identificar, analisar e propor uma
solução de ajuste nas consultas que têm baixo desempenho. Em um estudo de caso
prático, foram selecionadas consultas ineficientes e foram apontados quais os
critérios adotados para qualificá-las dessa maneira.

Para sugerir uma solução, foram analisadas as principais técnicas de
ajustes, indicadas pelos principais fornecedores de SGBDR, sendo escolhida a
técnica de reescrita de consultas para ser explorada e utilizada como solução para o
problema de desempenho.

Para realizar o ajuste das consultas, foi necessário conhecer o papel do
processador de consultas na tradução, otimização e execução da consulta, bem
como os recursos exigidos durante a execução dessas tarefas. Ao aprofundar-se
um pouco mais na fase de otimização de consultas, utilizou-se o SGBDR Oracle
como base desse estudo, apresentando os principais métodos de acesso aos
dados, bem como os conceitos e a organização do plano de execução das
consultas. O estudo dos ajustes acarretou a definição de padrões de consultas
ineficientes e de padrões de consultas reescritas.

A definição desses padrões é feita a partir dos operadores SQL utilizados
nas consultas reescritas, os quais foram implementados de forma manual no
ambiente corporativo da empresa. O uso de padrões possibilita a automatização do
processo de ajustes de consultas, tendo como resultado final a sugestão de um
analisador de consultas que reescreve uma consulta SQL a partir da original, o que
amplia as opções do otimizador.
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8.2

CONTRIBUIÇÕES

A maioria dos trabalhos encontrados na literatura sobre técnicas de
otimização sugere que o desempenho seja obtido, na maioria das vezes, por ajustes
físicos, como criação de índices, particionamento de tabelas, mudança nos
parâmetros iniciais do banco de dados entre outros. O problema dessas técnicas é
que ocasionam mudanças globais no desempenho das aplicações, propagando-se a
outras aplicações que estão compartilhando o mesmo ambiente, o que acarreta
outros problemas que antes não existiam. A técnica de reescrita da consulta conduz
a uma solução localizada, contribuindo para melhorar o desempenho de um
processo específico. Esse trabalho contribui na sugestão da automatização dessa
técnica (reescrita), por meio de padrões de consultas, o que diminui drasticamente o
tempo para identificar, analisar e solucionar o problema de falta de desempenho.
O mecanismo de ajuste sugerido contribui na área de processamento de
consultas, como uma opção adicional em otimização, por meio da definição de
padrões de consultas reescritas. A possibilidade de analisar uma consulta original e
sugerir uma outra mais eficiente, antecipando a ação do processador de consultas já
existente, fornece ao otimizador um caminho de busca adicional, direcionado para
alcançar o bom desempenho em termos de tempo de execução.

A documentação descrita nesse trabalho contribui para que outros
profissionais da área, principalmente administradores de banco de dados e
desenvolvedores de aplicações, possam utilizá-la como pesquisa em busca de
soluções para problemas de baixo desempenho em consultas SQL.
A técnica de ajuste descrita no Capítulo 6, que compreende a análise da
consulta ineficiente, a interpretação do plano de execução, o detalhamento de uma
solução, a implementação de uma consulta reescrita com seu respectivo plano de
execução e os resultados obtidos também são uma contribuição, que podem ser
usados como base em outros contextos, de forma automatizada ou não.
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8.3

TRABALHOS FUTUROS

No contexto de otimização de consultas, o universo de aspectos a serem
tratados é amplo e pode tornar-se complexo, de acordo com o número e a
abrangência dos fatores considerados. Nesse sentido, alguns pontos importantes
utilizados nesse trabalho podem ser explorados em trabalhos futuros.

Uma possível continuidade é o detalhamento e a implementação física do
analisador sugerido, desenvolvendo o algoritmo de reescrita de consultas conforme
os padrões identificados. Para enriquecer o mecanismo, é interessante desenvolver
uma interface gráfica, exibindo a consulta reescrita e seu respectivo plano de
execução.
Outra possibilidade de estudo está em aprofundar a pesquisa de reescrita de
consultas SQL, identificando e implementando novos padrões de consultas e ajustes
em diferentes ambientes e plataformas, examinando outros aspectos, como o tipo
de algoritmo, as opções de geração de estatísticas, entre outros, o que visa a
alcançar melhores resultados do que os apresentados.
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GLOSSÁRIO
Abreviaturas

Descrição

Automatic
tuning

Ajuste automático (sem intervenção humana) realizado para
manter o ambiente disponível.

Buffer

Área temporária de armazenamento de informações.

Cache

Espaço de memória RAM utilizada para armazenamento e
execução de processos.

Chained rows Linhas encadeadas – fragmentação que ocorre nas linhas de uma
tabela de banco de dado.
Database
tuning

Melhorias implementadas no ambiente de banco de dados para
garantir eficiência no acesso e manipulação de informações.

Downsizing

Mudança de uma plataforma de Mainframe para uma plataforma
de menor porte.

Driving table

Tabela guia utilizada pelo otimizador no plano de execução.

Explain Plain

Detalhamento do plano de execução da instrução SQL.

Lock

Bloqueio da informação, tornando o acesso indisponível.

Loop

Laço aninhado.

Parse

Análise da sintaxe de uma declaração SQL.

QuickSort

É um método de ordenação que consiste em organizar as relações
e as dividir em duas partições que são subdivididas e assim por
diante até estar totalmente organizado.

Total cost of
ownership
Trigger

Custo total investido pelas corporações em informática.
Gatilho contendo código PL/SQL que executa determinada ação
quando ocorre algum evento em uma tabela do banco de dados.

Tuning

Ajustes realizados no ambiente para se obter melhoria no acesso
às informações.

Unified
Scheduler

Processo unificado para execução de processos em horários préestabelecidos.
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ANEXOS
ANEXO I
Tabela ........ :

HZ_LOCATIONS

Descrição... :

Endereço de Clientes

Qtde Blocos.:

7242

Qtde total linhas.. :

127.398

Qtde total bytes...: 60.047.360
Data da última coleta de estatística : 25/09/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : LOCATION_ID

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

Conteúdo Único

Descrição

dado
LOCATION_ID

NUMBER

15

S

S

ADDRESS1

VARCHAR2

240

S

S

ADDRESS2

VARCHAR2

240

S

N

ADDRESS4

VARCHAR2

240

S

N

CITY

VARCHAR2

60

N

N

POSTAL_CODE

VARCHAR2

60

N

N

STATE

VARCHAR2

60

N

N

CONTRY

VARCHAR2

60

N

N

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único Coluna

Posição

B*Tree

HZ_LOCATIONS_N5

N

COUNTRY

1

N

STATE

2

B*Tree

HZ_LOCATIONS_U1

S

LOCATION_ID

1

B*Tree

HZ_LOCATIONS_N4

N

POSTAL_CODE

1
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ANEXO II
Tabela :

HZ_PARTIES

Descrição... :

Cadastro de Clientes

Qtde Blocos.: 12.942

Qtde total linhas.. :

369.318

Qtde total bytes...: 106.020.864
Data da última coleta de estatística : 25/09/2004
Tipo de estatística gerada : 10% (estimate)
Chave primária : PARTY_ID + PARTY_NUMBER

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

Conteúdo Único

Descrição

dado
PARTY_ID

NUMBER

15

S

S

PARTY_NUMBER

VARCHAR2

30

S

S

PARTY_NAME

VARCHAR2

360

S

N

PARTY_TYPE

VARCHAR2

30

S

N

CUSTOMER_KEY

VARCHAR2

500

N

N

N

N

LAST_ORDERED_DATE DATE

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único Coluna

Posição

B*Tree

HZ_PARTIES_N1

S

PARTY_NAME

1

B*Tree

HZ_PARTIES_U1

S

PARTY_ID

1

B*Tree

HZ_PARTIES_N4

N

CUSTOMER_KEY

1

B*Tree

HZ_PARTIES_N11

N

TAX_REFERENCE

1
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ANEXO III
Tabela :

HZ_PARTY_SITES

Descrição... :

Cadastro de associação entre Cliente e Endereço

Qtde Blocos.:

5.313

Qtde total linhas.. :

133.701

Qtde total bytes...: 505.69.216
Data da última coleta de estatística : 25/09/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : PARTY_SITE_ID

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

Conteúdo Único

Descrição

dado
PARTY_SITE_ID

NUMBER

15

S

S

PARTY_ID

NUMBER

15

S

S

LAST_UPDATE_DATE

DATE

S

N

LANGUAGE

VARCHAR2

N

N

30

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único Coluna

Posição

B*Tree

HZ_PARTY_SITES_N1

N

PARTY_ID

1

B*Tree

HZ_PARTY_SITES_N2

N

LOCATION_ID

1

B*Tree

HZ_PARTY_SITES_U1

S

PARTY_SITE_ID

1
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ANEXO IV
Tabela :

INTU_CONTROLE_FRONT_END Descrição :

Qtde Blocos :

1

Cadastro de filiais

Qtde total linhas :
Qtde total bytes...:

80
40.960

Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : Não têm

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado

Conteúdo Descrição
Único

ORGANIZATION_ID

NUMBER

15

N

N

Número da Filial

ORGANIZATION_NAME

VARCHAR2

60

N

N

Nome da Filial

DATA_CRIACAO

Date

N

N

Data de cadastro

N

N

Grupo

de

processamento

da

GRUPO_PROCESSAMENTO VARCHAR2

1

Filial

Índices associados à tabela
Não existe índice associado a esta tabela.
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ANEXO V
Tabela :

MTL_SYSTEM_ITEMS_B

Qtde Blocos :

Descrição : Cadastro de Produtos

45.736

Qtde total linha :

321.572

Qtde total bytes...: 308.584.448
Data da última coleta de estatística : 25/09/2004
Tipo de estatística gerada : 10% (estimate)
Chave primária : INVENTORY_ITEM_ID + ORGANIZATION_ID
Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado
INVENTORY_ITEM_ID

Conteúdo

Descrição

Único

NUMBER

36

S

N

Número

do

inventário
ORGANIZATION_ID

NUMBER

36

S

N

Número da Filial

DESCRIPTION

VARCHAR2

240

S

N

Descrição

do

Produto
PRIMARY_UNIT_OF_MEASURE VARCHAR2

25

N

N

Unidade

de

medida
LIST_PRICE_PER_UNIT

NUMBER

36

N

N

Preço unitário

EXPENSE_ACCOUNT

NUMBER

36

N

N

Número da conta
de despesa

SALES_ACCOUNT

NUMBER

36

N

N

Número da conta
de venda

CREATION_DATE

DATE

ENABLED_FLAG

VARCHAR2

1

S

N

Data de cadastro

S

N

Status (A)tivo ou
(I)nativo

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único

Coluna

Posição

B*Tree

MTL_SYSTEM_ITEMS_B_U1

S

INVENTORY_ITEM_ID

1

S

ORGANIZATION_ID

2

B*Tree

DBA_MTL_SYSTEM_ITENS_B_011 N

DESCRIPTION

1

B*Tree

MTL_SYSTEM_ITEMS_B_N2

N

ORGANIZATION_ID

1

N

DESCRIPTION

2
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ANEXO VI
Tabela :

PO_VENDORS

Qtde Blocos :

Descrição : Cadastro de Fornecedores

2.107

Qtde total linha :

34.602

Qtde total bytes...: 16.547.840
Data da última coleta de estatística : 28/09/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : VENDOR_ID

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado
VENDOR_ID

Conteúdo

Descrição

Único

NUMBER

36

S

S

Número

do

fornecedor
VENDOR_NAME

VARCHAR2

80

S

N

Nome

do

Fornecedor
PAYMENT_PRIORITY NUMBER

36

N

N

Prioridade

de

pagamento
ENABLED_FLAG

VARCHAR2

1

S

N

Status (A)tivo ou
(I)nativo

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

B*Tree
B*Tree

Único

Coluna

Posição

PO_VENDORS_U1 S

VENDOR_ID

1

PO_VENDORS_U2 N

VENDOR_NAME 1
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ANEXO VII

Tabela :

PO_HEADERS_ALL

Qtde Blocos :

Descrição: Pedido de Compra

10.198

Qtde total linha :

159.078

Qtde total bytes...: 64.233.472
Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : PO_HEADER_ID

Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado

Conteúdo

Descrição

Único

PO_HEADER_ID

NUMBER

36

S

S

Número Pedido Compra

VENDOR_ID

NUMBER

36

N

N

Número do fornecedor

25

N

N

Número da ordem de

VENDOR_ORDER_NUM VARCHAR2

venda do fornecedor
CREATION_DATE

DATE

ENABLED_FLAG

VARCHAR2

1

N

N

Data de cadastro

S

N

Status
(I)nativo

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

B*Tree

Único

Coluna

Posição

PO_HEADERS_U1 S

PO_HEADER_ID

1

B*Tree

PO_HEADERS_N2 N

CREATION_DATE

1

B*Tree

PO_HEADERS_N8 N

VENDOR_ORDER_NUM 1

(A)tivo

ou

113
ANEXO VIII
Tabela :

SALDO_POSICAO_ESTOQUE

Descrição :

Posição atualizada de estoque dos produtos agrupada por cia,
filial, ano, mês e almoxarifado.

Qtde Blocos :

10.521

Qtde total linha :

7.678.913

Qtde total bytes...: 1.001.414.656
Data da última coleta de estatística : 02/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : Não têm
Nome da Coluna

Tipo de

Tama- Obrig.

Conteúdo Descrição

dado

nho

Único

ANO

NUMBER

36

N

N

Ano

MÊS

NUMBER

36

N

N

Mès

CIA

VARCHAR2

2

N

N

Companhia

FILIAL

VARCHAR2

4

N

N

Filial

PRODUTO

VARCHAR2

40

N

N

Descrição do Produto

QTDE_INICIAL

NUMBER

36,4

N

N

Quantidade inicial do produto agrupada
por ano, mês, companhia e filial

QTDE_ENTRADA

NUMBER

36,4

N

N

Quantidade de entrada do estoque
acumulada do produto agrupada por
ano, mês, companhia e filial

QTDE_SAIDA

NUMBER

36,4

N

N

Quantidade

de

saída

do

estoque

acumulada o produto agrupada por ano,
mês, companhia e filial
UNIDADE_VOLUME NUMBER

36,4

N

N

Unidade de volume do produto

Único

Coluna

Posição

ORGANIZACAO

1

N

ITEM

2

N

ALMOXARIFADO 3

Índices associados à tabela
Tipo
B*Tree

Nome Índice

- SALDO_POSICAO_ESTOQUE_IDX02 N

Particionada

114

B*Tree

DBA_SALDO_POSICAO_EST09

N

LOCATION_ID

4

N

ANO

1

N

MES

2

N

DESCRICAO

3

ANEXO IX
Tabela :

S_CLIENTE

Descrição: Cadastro de Cliente
Qtde Blocos :

9.765

Qtde total linha :

2.208.512

Qtde total bytes...: 145.752.064
Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : COD
Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado

Conteúdo

Descrição

Único

COD

NUMBER

7

S

S

Código do cliente

NOME

VARCHAR2

50

S

N

Nome do cliente

NUM_DDD

NUMBER

4

N

N

Número do DDD da
cidade

FONE

VARCHAR2

25

N

N

Número do telefone

ENDERECO

VARCHAR2

400

N

N

Endereço do Cliente

CIDADE

VARCHAR2

30

N

N

Cidade do Cliente

UF

VARCHAR2

20

N

N

Unidade Federativa

PAIS

VARCHAR2

30

N

N

Nome do País

CEP

VARCHAR2

75

N

N

Número do CEP

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único

B*Tree

S_CLIENTE_COD_PK S

B*Tree

IDX_CLI_07

N

Coluna

Posição

COD

1

NUM_DD

1

FONE

2
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ANEXO X
Tabela :

S_DEPTO

Descrição: Cadastro de Departamentos
Qtde Blocos :

1

Qtde total linha :

12

Qtde total bytes...:

4.576

Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : COD
Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado
COD

NUMBER

Conteúdo

Descrição

Único
7

S

S

Código

do

departamento
NOME

VARCHAR2

50

S

N

Nome do departamento

COD_REGIAO

NUMBER

7

N

N

Código da região

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único

Coluna

Posição

B*Tree

S_DEPTO_COD_PK

S

COD

1

B*Tree

S_DEPTO_COD_REGIAO_FK N

COD_REGIAO

1
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ANEXO XI
Tabela :

S_EMP

Descrição: Cadastro de Funcionários
Qtde Blocos :

2

Qtde total linha :

2.596

Qtde total bytes...:

395.035

Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : COD
Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado

Conteúdo

Descrição

Único

COD

NUMBER

7

S

S

Código do funcionário

PRIMEIRO_NOME

VARCHAR2

25

N

N

Primeiro nome

SOBRENOME

VARCHAR2

25

S

N

Sobrenome

CARGO

VARCHAR2

25

N

N

Função do funcionário

COD_DEPTO

NUMBER

7

N

N

Departamento onde o
funcionário trabalha

SALARIO

NUMBER

11,2

N

N

Salário

PERC_COMISSAO

NUMBER

4,2

N

N

Percentual de comissão

DATA_INICIO

DATE

N

N

Data

de

empresa

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único

Coluna

Posição

B*Tree

S_EMP_COD_PK

S

COD

1

entrada

na
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ANEXO XII
Tabela :

S_PEDIDO

Descrição: Cadastro de Pedido de Venda
Qtde Blocos :

18.935

Qtde total linha :

1.287.736

Qtde total bytes...: 53.477.376
Data da última coleta de estatística : 01/10/2004
Tipo de estatística gerada : 100% (compute)
Chave primária : COD
Nome da Coluna

Tipo de

Tamanho

Obrigatória

dado

Conteúdo

Descrição

Único

COD

NUMBER

7

S

S

Código do funcionário

COD_CLIENTE

NUMBER

7

N

N

Primeiro nome

DATA_PEDIDO

DATE

N

N

Data

do

pedido

de

venda
DATA_ENTREGA

DATE

N

N

Data efetiva de entrega

COD_VENDEDOR

NUMBER

7

N

N

Código do vendedor

TOTAL

NUMBER

11,2

N

N

Valor Total do Pedido

TIPO_PAGAMENTO

VARCHAR2

12

N

N

Tipo de Pagamento (A
VISTA,

CARTAO

CRED,

PARCELADO,

CHEQUE)

Índices associados à tabela
Tipo

Nome Índice

Único

Coluna

Posição

B*Tree

S_EMP_COD_PK

S

COD

1

B*Tree

S_PED_COD_VENDEDOR_FK N

COD_VENDEDOR

1

B*Tree

S_PED_COD_CLIENTE_FK

COD_CLIENTE

1

N
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ANEXO XIII
Script Exibe_PlanTable.sql
set linesize 150
column Plano_Execucao format a40
column NumRows format A7
column Bytes format A5
column Custo format A8
SELECT
level Nivel,
LPAD(' ', 2*(level-1)) ||
operation
|| DECODE (options, NULL, '',
' ' || options)
|| DECODE (id, 0, DECODE (optimizer, NULL, '', ' Hint=' || optimizer))
Plano_Execucao,
DECODE (object_name, NULL, ' ', object_name) Objeto,
DECODE (
cardinality,
NULL,
' ',
DECODE (
SIGN (cardinality - 1000),
-1,
cardinality || ' ',
DECODE (
SIGN (cardinality - 1000000),
-1,
TRUNC (cardinality / 1000) || ' K',
DECODE (
SIGN (cardinality - 1000000000),
-1,
TRUNC (cardinality / 1000000) || ' M',
TRUNC (cardinality / 1000000000) || ' G'
)
)
)
)
NumRows,
DECODE (
bytes,
NULL,
' ',
DECODE (
SIGN (bytes - 1024),
-1,
bytes || ' ',
DECODE (
SIGN (bytes - 1048576),
-1,
TRUNC (bytes / 1024) || ' K',
DECODE (
SIGN (bytes - 1073741824),
-1,
TRUNC (bytes / 1048576) || ' M',
TRUNC (bytes / 1073741824) || 'G'
)
)
)
)
Bytes,
DECODE (
COST,
NULL,
' ',
DECODE (
SIGN (COST - 10000000),
-1,
COST || ' ',
DECODE (
SIGN (COST - 1000000000),
-1,
TRUNC (COST / 1000000) || ' M',
TRUNC (COST / 1000000000) || ' G'
)
)
) Custo
FROM plan_table
START WITH id = 0 AND STATEMENT_ID = 'Q11'
CONNECT BY PRIOR id = parent_id AND STATEMENT_ID = 'Q11'
/

