
Rozdział 1

Wydajność baz danych

1.1 Strojenie bazy danych

Strojenie bazy danych obejmuje dwa aspekty:

• optymalizację wykorzystania procesora, pamięci i przestrzeni dyskowej
przez operacje na bazie danych;

• optymalizację wykonywania zapytań (np. w Postgresie polecenia CREATE
INDEX, VACUUM, VACUUM ANALYSE, CLUSTER i EXPLAIN).

1.2 Indeksy nad kolumnami tabeli

Potrzebne są co najmniej indeksy: dla klucza głównego tabeli oraz każdego
klucza obcego. Klucze te mogą składać się z kilku kolumn, ale lepiej tego
unikać.

Do dużych zapytań często potrzebne są indeksy złożone, których klucze skła-
dają się z kilku kolumn. Sztuka korzystania z indeksów złożonych polega na
odpowiednim wyborze kolejności kolumn w indeksie. Zamiast korzystać z in-
tuicyjnie „naturalnej” kolejności kolumn należy zacząć od kolumny dającej
największą redukcję.

Rozważmy na przykład indeks obejmujący kolumny kodu firmy, numeru kon-
ta oraz typu transakcji w tabeli pozycji dziennika bazy danych dla księgowości
finansowej. Jeśli istnieją tylko dwie firmy, kolumna numeru konta redukuje
liczbę wierszy wynikowych znacznie bardziej niż kolumna kodu firmy.
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Podobnie typ transakcji redukuje wiersze wynikowe bardziej niż kod firmy.
Tak więc właściwa kolejność kolumn w indeksie to kod konta, typ transakcji
i na końcu kod firmy.

Budowa optymalnych indeksów może o rząd wielkości zmienić czas wykonania
zapytania.

1.3 Wybór indeksów

Podczas pisania poleceń SQL dla dużych zapytań warto mieć w pamięci kilka
wskazówek:

• Upewnij się, że istnieje indeks dla każdej kolumny używanej w złącze-
niu. Indeks może obejmować inne kolumny z tabeli pod warunkiem, że
kolumna złączenia występuje na pierwszym miejscu.

• Co najmniej jedna z kolumn złączenia powinna mieć unikalny indeks.
Jest to naturalna reguła przy złączeniach opartych na związkach z dia-
gramu związków encji. Jedna z kolumn w złączeniu będzie wtedy jed-
noznacznym identyfikatorem (kluczem głównym) tabeli.

• Zredukuj korzystanie z podzapytań skorelowanych w SQL, — staraj
się używać złączeń, oczywiście jeśli masz odpowiednie indeksy. Opty-
malizator SQL jest bowiem często nastawiony na złączenia, zwłaszcza
gdy istnieją odpowiednie indeksy. Zależy to jednak od konkretnej im-
plementacji i warto to sprawdzić doświadczalnie.

1.3.1 Rozmieszczenie wierszy tabeli

Poleceniem CLUSTER można zmienić kolejność wierszy w tabeli na zgodną
z podanym indeksem. Ma to sens głównie dla indeksów nieunikalnych, gdy
występuje wiele wierszy o tej samej wartości indeksu, lub też w sytuacjach,
gdy indeks jest używany do wybierania wierszy z pewnego zakresu klucza
indeksowego. Niestety można tak zrobić tylko dla jednego indeksu.
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1.4 Denormalizacja

Normalizacja upraszcza zachowanie integralności danych dzięki wyeliminowa-
niu ich dublowania. Prowadzi to jednak zwykle do zwiększenia liczby tabel
używanych w pojedynczej funkcji, a co za tym idzie liczby złączeń — naj-
bardziej kosztownej operacji.

Weźmy na przykład typowy dla komputeryzacji zwyczaj kodowania wszyst-
kiego. Używa się kodów dla kolorów, kategorii, klas, stopni jakości — czyli
każdej cechy, która może być opisana jedną z listy predefiniowanych wartości.

W znormalizowanej strukturze bazy danych dla każdego rozdzaju kodu jest
potrzebna osobna tabela danych słownikowych, zawierająca opis tego kodu.
Normalizacji dokonuje się po to, aby w razie zmiany opisu modyfikacja była
wykonywana tylko w jednym miejscu.

Nie zawsze jednak elementy takich list ulegają częstym zmianom. Ponadto
jeśli producent samochodów wprowadza nową barwę, np. cynober, to inne
kolory dalej są aktualne. W praktyce więc do takich list dodaje się nowe
elementy, ale nie modyfikuje istniejących. Opisy kodów można by więc prze-
chowywać zarówno w głównej tabeli, jak i w tabeli słownikowej.

Tabela z danymi słownikowymi jest wciąż przydatna do weryfikacji danych
przy wstawianiu lub modyfikacji. A przy okazji, często używany argument o
możliwości błędów literowych staje się przestarzały, gdyż do wprowadzania
opisów będziemy stosować wybór z listy. Tabela słownikowa przydaje się
wtedy do wyświetlania listy wyborów.

Zaprojektowanie wydajnej bazy danych wymaga więc czasem kompromisu
między szybkim dostępem a dublowaniem danych. Zdublowane dane wyma-
gają bardziej złożonych algorytmów zachowania integralności, a to powoduje
większą złożoność programów. Analityczne bazy danych w trakcie normalnej
pracy nie powinny być modyfikowane, więc tam denormalizację stosuje się
bardzo często.

Przed przyspieszeniem dostępu należy więc zbadać rodzaje dostępu wyma-
gane przez kluczowe funkcje i skutki korzystania wyłącznie ze znormalizowa-
nych struktur.
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1.5 Pamięć buforowa (cache)

Podstawowe cele przy optymalizacji wykorzystania zasobów serwera bazy
danych to trzymanie potrzebnej informacji w pamięci operacyjnej (RAM) i
unikanie niepotrzebnych dostępów do dysku. Zwłaszcza obecnie, gdy pamię-
ci operacyjne są wielkości dawnych dysków, większość tabel w popularnych
systemach bez trudu mieści się w całości w pamięci.

Postęp w tej dziedzinie jest szybki, więc konkretne dane liczbowe podane
dalej już na pewno są niaktualne. Ale trudno.

W PostgreSQL używa się dzielonej pamięci zawierającej bufory. Standardowo
przydziela się 64 bufory po 8kB każdy. Pamięć ta jest przydzielana podczas
startu programu postmaster — serwera Postgresa.

Backend DBMS (motor bazy danych) najpierw szuka żądanej informacji w
pamięci buforowej. Dopiero gdy nie znajdzie zgłasza żądanie do systemu ope-
racyjnego. Informacja jest wtedy ładowana z pamięci buforowej jądra lub z
dysku.

Dlaczego rozmiar pamięci buforowej jest ważny? Jeśli cała tabela zmieści się
w pamięci buforowej, to przeglądanie sekwencyjne jest bardzo szybkie. Na-
tomiast jeśli zabraknie miejsca choćby na jeden blok dyskowy, przy każdym
przeglądzie następuje wymiana — wczytanie brakujących bloków z dysku.

Jeśli jako strategii wymiany używa się LRU (least recently used, to podczas
pierwszego przeglądania usunięty zostanie z pamięci buforowej tylko pierwszy
blok (żeby zrobić miejsce dla ostatniego). Jednak już przy drugim przeglą-
daniu aby ściągnąć do pamięci pierwszy blok zostanie z niej usunięty drugi
(bo jest „najstarszy”) itd.

Pozornie najlepiej byłoby przydzielić jak największą pamięć buforową. Nie
jest to jednak prawda, bo wtedy zaczyna brakować miejsca dla programów:

• często występuje wymiatanie do pamięci wymiany (swap),

• czyli pojawiają się częstsze dostępy do dysku!

Należy to więc kontrolować, np. poleceniami vmstat i sar Unixa.
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1.6 Dostęp do dysku

Dostęp do bloków dyskowych jest najszybszy wtedy, kiedy znajdują się one
blisko aktualnego położenia głowicy. Kierując się tym, systemy operacyjne
takie jak Unix próbują odpowiednio rozmieszczać pliki przy założeniu, że
najczęściej stosowaną metodą dostępu jest sekwencyjne czytanie kolejnych
bloków.

PostgreSQL przy czytaniu dużych ilości danych preferuje więc dostęp se-
kwencyjny, starając się wtedy nie korzystać z indeksów.

Należy jednak pamiętać, że głowica jest używana nie tylko dla plików bazy
danych. Dlatego warto pliki bazy danych trzymać na osobnym dysku (rzecz
jasna fizycznym, a nie na osobnej partycji dyskowej, bo to nic nie da). Ponad-
to warto trzymać na osobny dyskach tabele mające ze sobą mały związek,
na przykład pochodzące z różnych aplikacji.

Poleceniem initlocation Postgresa można rozmieszczać bazę danych na
różnych dyskach. Można też stosować linki symboliczne, ale wtedy są kłopoty
z usuwaniem tabel w Postgresie

• Pliki pg database.oid i pg class.relfilenode odwzorowują bazy
danych, tabele i indeksy na numeryczne końcówki plików.

Przy dużych bazach danych można też

• trzymać indeksy na innych dyskach niż ich tabele,

• rozdzielać często łączone tabele na osobne dyski.

1.7 Dziennik

Oczywiście warto (i trzeba) na osobnym dysku trzymać dziennik: katalog
pg xlog w Postgresie. Dziennik nie używa pamięci buforowej, ponieważ ko-
rzysta z zapisu natychmiastowego (immediate write). Dlatego transakcja jest
kontynuowana dopiero po zakończeniu zapisu do dziennika.
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1.8 Oczyszczanie bazy

Czasem sposób organizacji danych na dysku pociąga za sobą konieczność
okresowego „sprzątania” bazy danych. Jest tak głównie w operacyjnych ba-
zach danych (OLTP), gdy wstawiania przeplatają się z usunięciami.

Gdy Postgres modyfikuje wiersz, tworzy jego nową kopię, a starą zaznacza
jako „przeterminowaną”. Podobnie działa usuwanie. Dzięki temu inne trans-
akcje mogą widzieć bazę danych w „starym” stanie.

Po zakończeniu transakcji takie przeterminowane wiersze są już zbędne, ale
nie są usuwane z tabel, ponieważ zakłada się, że miejsce po nich zostanie
wykorzystane w przyszłości na nowo wstawiane wiersze. Po dużych zmianach
w tabeli warto takie puste miejsca usunąć. Należy to robić w okresach małego
obciążenia, ponieważ tabele muszą zostać w całości zablokowane.

W Postgresie do usuwania przeterminowanych wierszy z tabel bazy danych
służy polecenie VACUUM. Opcja ANALYZE polecenia VACUUM dodatkowo uaktu-
alnia statystyki używane przez optymalizator zapytań.

1.9 Optymalizacja wykonania zapytań

Polecenie SQL EXPLAIN otrzymuje jako argument zapytanie SQL, lecz za-
miast wykonać je, pokazuje plan wykonania zapytania. Można w ten sposób
obserwować, czy utworzony indeks jest rzeczywiście wykorzystywany przez
optymalizator Postgresa.

Plan pokazuje rodzaj przeszukiwaniu (skanu) dla poszczególnych tabel (skan
sekwencyjny, skan indeksowy, ...). Jeśli zapytanie używa wielu tabel, to po-
kazuje się także użyte algorytmy złączenia.

Można w ten sposób obserwować, czy utworzony indeks jest rzeczywiście
wykorzystywany przez optymalizator Postgresa (należy jednak użyć dużych
tabel, inaczej zawsze zobaczymy przegląd sekwencyjny).

Popatrzmy na przykłady

bd=# explain select * from zwierzaki;
QUERY PLAN

----------------------------------------------------------
Seq Scan on zwierzaki (cost=0.00..18.50 rows=850 width=61)
(1 row)
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bd=# explain select * from zwierzaki where waga < 1000;
QUERY PLAN

----------------------------------------------------------
Seq Scan on zwierzaki (cost=0.00..20.62 rows=283 width=61)
(1 row)

bd=# explain select * from zwierzaki where waga < 3;
QUERY PLAN

----------------------------------------------------------
Index Scan using zwierzaki_waga on zwierzaki
(cost=0.00..3.17 rows=10 width=61)
(1 row)

bd=# explain select * from zwierzaki, gatunki
bd-# where zwierzaki.gatunek = gatunki.nazwa
bd-# and waga < 500;

QUERY PLAN
-----------------------------------------------------------------------
Hash Join (cost=29.58..54.09 rows=283 width=120)
Hash Cond: ((zwierzaki.gatunek)::text = (gatunki.nazwa)::text)
-> Seq Scan on zwierzaki (cost=0.00..20.62 rows=283 width=61)

Filter: (waga < 500)
-> Hash (cost=18.70..18.70 rows=870 width=59)

-> Seq Scan on gatunki (cost=0.00..18.70 rows=870 width=59)
(6 rows)

Opis planu wykonania (QUERY PLAN ) używa operatorów (iteratorów):

• Przeglądanie (skanowanie) tabel:

– table-scan

– index-scan

• Sortowanie podczas skanowania

– sort-scan

Aby otrzymać więcej informacji można użyć

explain analyze select ...;
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Wykonuje ono zapytanie, co pozwala porównać estymowany czas wykonania
z rzeczywistym. Duże różnice mogą świadczyć o nieaktualnych statystykach
planisty.

Statystyki znajdują się w tabeli pg stats, korzystanie to np.

select * from pg_stats where tablename = ’gatunki’;

1.10 Przetwarzanie zapytania

Zapytanie jest przetwarzane w dwóch etapach. Najpierw kompilacja

Kompilacja zapytania składa się z następujących czynności:

1. Analiza składniowa zapytania (parsing). Sprawdzenie poprawności syn-
taktycznej i transformacja zapytania na drzewo wyrażeń.

2. Preprocessing: kontrola semantyczna, transformacje drzewa np. na wy-
rażenia algebry relacji.

3. Optymalizacja: najpierw wybór wybór planu logicznego, a następnie
planu fizycznego, sformułowanego w operacjach sprzętowych.

Tak wykonany plan może być wykonany natychmiast lub przechowany w celu
późniejszego (być może wielokrotnego) wykonania. Standard SQL obejmuje
tę możliwość w postaci instrukcji PREPARE i EXECUTE.

1.11 Równoległość w bazach danych

Przy decentralizacji baz danych warto rozróżniać dwa pokrewne pojęcia:

• Równoległa baza danych: wydajność osiągana przez równoległą imple-
mentację operacji. To, czy dane są przechowywane w sposób rozproszo-
ny jest sprawą drugorzędną.

• Rozproszona baza danych: dane są fizycznie przechowywane w wielu
miejscach, w osobnych systemach DBMS. Rozmaite stopnie autonomii,
pojęcie własności lokalnej odgrywa tu istotną rolę.
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Rysunek 1.1: Procesor zapytań.

Celem jest zawsze to samo: polepszenie osiągów. Natomiast cele mogą być
nieco inne:

• Przyśpieszenie (speed-up): cztery razy więcej komputerów⇒ cztery ra-
zy szybsze wykonanie zapytania.

• Skalowalność (scale-up): dziesięć razy więcej komputerów⇒ wykonanie
zapytania w tym samym czasie na dziesięć razy większej bazie danych.

Nie są one oczywiście całkiem niezależne.
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Model relacyjny świetnie nadaje się do równoległego przetwarzania. Opera-
tory działają na relacjach i produkują nowe relacje. Stąd popularność dwóch
rodzajów równoległości: równoległości potokowej i równoległości partycjono-
wanej.

Główny cel jest taki sam: unikanie zbędnej materializacji wyników pośred-
nich.

Równoległość potokową najłatwiej pokazać diagramem
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Przy zrównoleglaniu używa się operatorów Merge i Split. Obejmują one bu-
forowanie i sterowanie przepływem.

Partycjonowanie oznacza dzielenie tabel na niezależnie przechowywane lub
przetwarzane fragmenty. Strategii jest kilka

• Round-robin
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• Haszowanie

• Według zakresu

Należy pamiętać o wymaganiach związanych z operacjami wstawiania i mo-
dyfikacji. Podczas tych operacji sprawdza się więzy poprawności (na przykład
PRIMARY KEY lub UNIQUE), co wymaga odpytania wszystkich węzłów posiada-
jących fragmenty danej tabeli. Podobnie będzie dla zależności referencyjnych.

Najczęściej przyczyną rozproszenia danych jest rozproszenie samej instytucji
pomiędzy wiele lokalizacji, w których znajdują się przede wszystkim dane
związane z daną lokalizacją. Przykłady:

• Bank mający wiele oddziałów.

– Każdy oddział (albo grupa oddziałów w danym mieście) przecho-
wuje bazy danych kont danego oddziału (albo miasta).

– Klienci mogą mieć konta w dowolnym oddziale banku, ale zazwy-
czaj mają je w tym miejscu, gdzie przechowuje się również dane o
tych klientach.

– Pewne dane, np. dane pracowników oraz dane strategiczne, takie
jak np. bieżące odsetki, przechowuje się w centrali banku.

– Oczywiście przechowuje się także kopie zapasowe danych, ale jesz-
cze w innym miejscu, ani nie w centrali, ani nie w oddziale.

• Biblioteki elektroniczne mogą obejmować dane z wielu uniwersytetów,
które książki i inne dokumenty udostępniają przez sieć.

Z dowolnej lokalizacji można przeszukać katalogi dokumentów dostępne
we wszystkich uniwersytetach i uzyskać elektroniczną kopię poszukiwa-
nego dokumentu, jeśli tylko znajduje się on w którymś zbiorze.

Typowe architektury systemów równoległych to

• Dzielenie pamięci (shared memory): UMA, NUMA, procesory na wspól-
nej szynie.

• Dzielenie dysków (shared disc): komunikacja przez przesyłanie komu-
nikatów (message passing).

• Bez dzielenia (shared nothing): najbardziej popularna

– sieci maszyn
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– hiperkostki

Decyzja co do wyboru konkretnego rozwiązania nie jest prosta, wymaga do-
konania wyboru tkich rzeczy jak

• Sposób przechowywania danych

– Replikacja na wiele komputerów: dobra gdy dominują odczyty, w
przeciwnym razie kłopot z zachowaniem aktualności.

– Partycjonowanie (dzielenie) między procesory, najlepiej gdy od-
powiada lokalnej autonomii, na przykład oddziałom firmy

∗ na poziomie tabel
∗ na poziomie pojedynczej tabeli: poziome i pionowe

• Rozproszone przetwarzanie zapytań:

– Równoległość potokowa, równoważenie obciążenia procesorów

– Operacje na relacjach przechowywanych w różnych węzłach. Tutaj
problemem (i ewentualnym wąskim gardłem staje się przesyłanie
między węzłami.

• Sposób rozproszone zatwierdzania transakcji (commit)

• Realizacja rozproszonego blokowania

Większość rozwiązań rozproszonych używa dwufazowego zatwierdzania trans-
akcji (two-phase commit).

Przypuśćmy, że transakcja T wykonuje się w kilku węzłach. W pierwszej fazie
zatwierdzania transakcji

1. Koordynator (inicjator transakcji):

• Zapisuje w dzienniku <Prepare T>.

• Wysyła prepare T do pozostałych węzłow.

2. Węzeł otrzymujący komunikat decyduje czy chce zatwierdzić transak-
cję:

• Zapisuje w dzienniku <Ready T> lub <Don’t commit T>.

• Wysyła do koordynatora odpowiednio ready T lub don’t commit T .
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W fazie drugiej

3. Koordynator zatwierdza transakcję jeśli otrzyma wszystkie komunikaty
ready. Jeśli któregoś komunikatu brak lub jest to abort, to transakcja
jest wycofywana.

• Zapisuje w dzienniku <Commit T> lub <Abort T>.

• Wysyła komunikaty commit T lub abort T do wszystkich wę-
złow.

4. Pozostałe węzły zapisują otrzymane komunikaty do dziennika i postę-
pują zgodnie z otrzymanym komunikatem.

Przykład tym razem dla Oracle DBMS. Dowiązanie do bazy danych w innej
lokalizacji tworzymy pisząc

CREATE DATABASE LINK Olsztyn
CONNECT TO handlowiec IDENTIFIED BY ’tajne!haslo’
USING ’baza@filia.olsztyn.pl’;

Możemy teraz zadawać normalnie zapytania

SELECT * FROM Sprzedaz@Olsztyn;

1.12 Wielkie zbiory danych

Znane popularnie pod chwytliwym hasłem Big Data. Problem nie jest nowy
i dotyczy baz danych dużo większych niż normalne. W latach siedemdzie-
siątych ubiegłego wieku odbywały się konferencje „Very Large Data Bases”
(VLDB).

Proponenci baz NoSQL twierdzą, że są one znacznie wydajniejsze. Wynika
to z nieporozumienia, co pokazał projekt C-Store. Po prostu te bazy operują
na specyficznym ograniczonym modelu, blisko odpowiadającym modelowi
fizycznemu.

W projekcie badawczym C-Store (MIT i inne uczelnie, głównym motorem
był Stonebraker). zbudowano kolumnowo partycjonowaną (column-oriented,
równoległą bazę danych. Kod jest publicznie dostępny, więc jeśli macie kil-
kadziesiąt wolnych maszyn i dysków, możecie zweryfikować ich wyniki.
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1.12.1 C-Store i Vertica

Baza jest w zasadzie relacyjna, zorientowana na wielkie zapytania. Zosta-
ła potem skomercjonalizowana jako Vertica Analytic Database, obecnie jest
własnością HP. Pracuje na siatce („gridzie”) serwerów Linuksowych.

Oprócz klasycznych relacyjnych baz danych może współpracować z Amazon
Elastic Compute Cloud i Hadoop.

Podstawowe założenia były następujące

• Zapytania analityczne często potrzebują danych tylko z niektórych ko-
lumn tabeli, więc przechowując dane kolumnami redukujemy I/O. Pła-
cimy za to spowolnieniem typowych operacji transakcyjnych, np. wy-
szukanie pojedynczego wiersza lub grupy wierszy.

• Powoduje to również kłopoty przy modyfikacjach, dlatego w C-Store (i
zapewne Vertica) jest stosowana organizacja hybrydowa z out-of-place
updates

– Mała (kilka GB) konwencjonalna baza zorganizowana wierszami
do wpisywania modyfikacji, przechowywana w pamięci operacyj-
nej.
– Okresowo zebrane modyfikacje przerzucane do głównej bazy.

• Przy modyfikacjach używa się znaczników czasowcy (timestamps) —
jest to wymuszone architekturą hybrydową. Dają one możliwość wyco-
fania do niedawnego punktu w czasie, więc nie ma blokad ani dzienni-
ków transkacji.

• Kolumny są upakowywane (kompresowane, co dodatkowo polepsza osią-
gi. Duży zysk, bo dane w kolumnach są bardzej jednorodne (zwłaszcza
po posortowaniu).

• Przechowywanie tabel „projekcjami” (rzutami), kolumna może być w
kilku projekcjach (kontrolowana redundancja). Projekcje mogą mieć
różne uporządkowania.

1.12.2 MapReduce: uproszczone przetwarzanie na wiel-
kich klastrach

MapReduce to specyficzny model programowania wraz z wzorcową imple-
mentacją. Użytkownik określa
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• funkcję map otrzymującą parę klucz/wartość i generującą zbiór pośred-
nich par klucz/wartość

• funkcję reduce łączącą pary z tą samą wartością klucza pośredniego.

Wiele praktycznych prostych zadań da się wyrazić w tym modelu.

Model jest inspirowany funkcjami map i reduce obecnymi w Common Lispie
i innych językach funkcyjnych (reduce czasem nazywa się fold). Programy
funkcyjne pisane z użyciem takich funkcji dobrze się zrównoleglają, stąd też
wysoka skalowalność MapReduce: tysiące takich zadań wykonują się każdego
dnia na klastrach Google.

MapReduce to nie tylko model, ale również środowisko do przetwarzania
wielkich zbiorów klucz/wartość na architekturach równoległych (np. klastry
lub gridy). W obliczeniu występują dwa podstawowe „kroki”:

Map Podzielenie na głównym węźle danych wejściowych na porcje, wysyła-
ne do poszczególych węzłów. Czasem w każdym z nich rekurencyjnie
powtarzane, dając struktury drzewiaste. Odpowiedzi odsyłane do głów-
nego węzła.

Reduce Wierzchołek główny gromadzi odpowiedzi i łączy je w ostateczny
wynik.

Takie cegiełki mogą być sklejane, zagnieżdżane czy powielane w celu osią-
gnięcia ostatecznego wyniku.

Dane mają postać par (klucz,wartość). Map dla każdej pary generuje listę par.
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