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Pré-requisitos (detabe sobre índices cluster)

O poder da cobertura das consultas (Cover Indexes)

Estratégias de indexação apropriadas (AND, OR, joins, agregações)

Outras indicações para mudança em índices

Considerações de modelagem



A i t  b t  MSDNA i t  b t  MSDNAssista webcasts MSDNAssista webcasts MSDN

Usualmente tabelas tem melhor performance quando 
possuem um índice cluster, especialmente quanto os 
seguintes critérios são atendidos:seguintes critérios são atendidos:

Único, pequeno e estático = mais importante
Crescente
Exemplos de boas chaves: 

Identity
Date, identity
GUID (somente com a função newsequentialid())

Heaps são úteis em ambientes de staging (quando nãoHeaps são úteis em ambientes de staging (quando não 
existe nenhum índice)

Excelente para carga de dados com alto desempelho (bulkp g p (
load paralelo e criação de índice paralelo após a carga)
Excelente como uma partição para views/tabelas particionadas.



A i t  b t  MSDNA i t  b t  MSDNAssista webcasts MSDNAssista webcasts MSDN

As tabelas são acessadas de diversas maneiras, então 
não existe como prever/cobrir todas as possibilidades com 
índices não cluster:índices não cluster:

0: heap
1: cluster
2 a 254: não-cluster
255: blob

Escolha sabiamente o que vai atacar/otimizar
Regra 80/20
O SQL Server Profiler e as DMVs são seus amigosO SQL Server Profiler e as DMVs são seus amigos.

Não crie índices em demasia!
Sala de operação vs sala de inteligência de negócioSala de operação vs. sala de inteligência de negócio



The Power of Covering
Understanding Coveringg g
Nonclustered Indexes
Indexed Views

Appropriate Indexing Strategies
Indexing for ANDg
Indexing for OR
Indexing for Joinsg
Indexing for Aggregations

Other Indicators for Index ChangesO e d ca o s o de C a ges
Design Considerations



O é fi i t t l ti ?O é que suficientemente seletivo?
a) 60%
b) 30%b) 30%
c) 20%
d) 10%d) 10%
e) 5%
f) 1%f) 1%
g) Nenhuma das alternativas acima é seletiva o 

bastante?bastante?

A verdaderia resposta para A verdaderia resposta para a pergunta depende da tabela e é relacionada com o a pergunta depende da tabela e é relacionada com o 
tamanho do registro. Os “limites” de seletividade variam, MAS a resposta mais tamanho do registro. Os “limites” de seletividade variam, MAS a resposta mais g , pg , p
“aproximada” é __.“aproximada” é __.





P t  i i iP t  i i iPontos principaisPontos principais

Somente índices não-cluster são considerados 
“Cover Indexes”. Um índice cluster cobre tudo, ,
mas é muito grande!
O nível folha de um índice não-cluster contém um 
registro para cara linha da tabela, SEMPRE! 
Todos inserts e deletes impactam todos os índices 
NCL d b lNCL da tabela.
Um índice cobre uma consulta quando todas as 

l f i d ã í dicolunas referenciadas estão no índice. 
A ordem da coluna é irrelevante (quando estamos 
falando de cobertura)falando de cobertura).



E t t  I tE t t  I tEstruturas InternasEstruturas Internas

Nível folha contém um registro para cada linha da tabela –
seguindo a ordem do índice.

Sem o novo INCLUDE (SQL 2005)
Registro no nível folha: chave do índice NCL + entidade de bookmark 
lookup (RID se for heap ou chave do índice cluster)p ( p )

Com o novo INCLUDE
Registro no nível folha: chave do índice NCL + entidade de bookmark 
lookup (RID se for heap ou chave do índice cluster) + colunas nãolookup (RID se for heap ou chave do índice cluster) + colunas não-
chave incluídas para ajudar na cobertura

Efetivamente, o índice não-cluster é o MESMO que um 
í di l t (b t ) líndice cluster (b-tree), mas com menos colunas.
Índices não-cluster são pequenas versões da tabela.



Ch  ú i  Ch  ú i  CPFCPFChave única Chave única -- CPFCPF

O nível folha contém as chaves não-cluster 
ordenadas

Overhead em termos de 
utilização de disco

Incluí os RIDs ou chaves do índice cluster
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= 150 Páginas

(x% da tabela)

File1, Page 19197

(x% da tabela)

000000000-00, 497

000000001-51, 349

000000002-96, 5643

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…
539

entries
539

entries
539

entries
539

entries
228

entries

Nível
Folha
149

…
…

000004356-11, 12

…

…

…

…

…

999424871-68, 42

…

…

…

… 

File1, Page 16897 File1, Page 16898 File1, Page 16899 File1, Page 11810 File1, Page 18111 File1, Page 18112

149 
páginas



Ch  ú i  Ch  ú i  CPFCPFChave única Chave única -- CPFCPF

O que poderia ser essa estrutura?
Se fosse criada uma tabela com somente osSe fosse criada uma tabela com somente os 
campos CPF e CodigoFuncionario?
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Pl  d   i lPl  d   i lPlano de acesso simplesPlano de acesso simples

SELECTSELECT CodigoFuncionarioCodigoFuncionario CPFCPFSELECT SELECT CodigoFuncionarioCodigoFuncionario, CPF, CPF
FROM FROM FuncionarioFuncionario
WHERE WHERE CPFCPF BETWEEN BETWEEN ‘800050000‘800050000--00’ 00’ 

AND AND ‘810000000‘810000000--00’00’

Inicia pesquisa na raiz 11

149
entries800000000-00, 348

Inicia pesquisa na raiz

Encontra as páginas 22

File1, Page 19197

810000000-00, 287 Encontra as páginas 
que interessam
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Inicia uma varredura 
(scan) parcial no 

intervalo da consulta
000004356-11, 12



Pl  d    ób iPl  d    ób iPlano de acesso menos óbvioPlano de acesso menos óbvio
SELECT SELECT CodigoFuncionarioCodigoFuncionario, CPF, CPF
FROMFROM F ncionarioF ncionarioFROM FROM FuncionarioFuncionario
WHERE WHERE CodigoFuncionarioCodigoFuncionario < 10000< 10000

Índice cluster no CodigoFuncionario
Scan parcial no índice cluster (seekable)
S t b l tê 80 000 i t 20 li h á i tã

= 500 I/Os= 500 I/Os

Se a tabela têm 80.000 registros com 20 linhas por página, então a 
tabela possui 4.000 páginas. Se 10.000 equivale a 1/8 de 80.000, 
então essa opção vai custar 1/8 de 4.000 páginas.

Í di ã l t CPF C di F 149 I/O149 I/OÍndice não cluster – CPF e CodigoFunc
Scan em todo o índice não cluster (not seekable)
Se o nível folha possui 80 000 registros com 539 linhas por página

= 149 I/Os= 149 I/Os

Se o nível folha possui 80.000 registros com 539 linhas por página, 
então todo o nível folha do índice não cluster possui 149 páginas. 
Se não podemos fazer seek, então temos um scan de 149 páginas. 



Scan no índice não cluster para cobrir consulta
Interseção de índices não cluster, unindo múltiplos 
índices para cobrir a consulta.
Agregação hash para varrer (scan) e construir 
agregações fora de ordem – ainda é melhor que 

í di l tvarrer um índice cluster.
Views indexadas to cobrir colunas computadas, 

õ l j iagregações e, alguns joins.

Com certeza o MELHOR caso é quando você 
cobre SOMENTE os dados necessários E o índice 
é útil ( k bl )é útil (seekable) 
Porém você não pode cobrir tudo…





E t té i  d  I d ã  E t té i  d  I d ã  S á iS á iEstratégias de Indexação Estratégias de Indexação –– SumárioSumário

Crie primeiro o seu índice cluster (escolha sabiamente)
Crie suas constraints

Primary Key automaticamente gera um índice cluster com unicidadePrimary Key – automaticamente gera um índice cluster com unicidade.
Unique Key – automaticamente gera um índice não-cluster com unicidade.

Crie manualmente índices não-cluster em colunas que compõe a 
chave estrangeirachave estrangeira
Capture workloads, use o DTA, ANALISE AS SUGESTÕES, e 
determine quais índices são necessários.
Adi i í di lh f d SARG j iAdicione novos índices para melhorar performance de SARGs, joins, 
agregações, etc.

E ó i ê i b ?E só isso que você precisa saber?

NÃO!NÃO!NÃO!NÃO! CuidadoCuidado com com fragmentaçãofragmentação e e 
manutençãomanutenção dosdos índicesíndicesNÃO!NÃO!NÃO!NÃO! manutençãomanutenção dos dos índicesíndices..

AssistaAssista webcasts do MSDNwebcasts do MSDN



Indexação é o mais perto da bala de prata que ç p p q
nós temos…
Mas, é necessário “encontrar o equilíbrio” –q
conheça os dados, os usuários e demandas.
Bons procedimentos de manutenção é o que vai p ç q
manter seu sistema funcionando bem.
Boas práticas de modelagem vão trazer melhor p g
desempenho.
Teste, teste mais um pouco e teste mais.p
… May the force be with you! ☺



Sessões Técnicas e Mesas Redondas
DAT02-MR - 07/12/2007 17:00 – 18:15 - [Mesa Redonda] Otimização de [ ] ç
Performance com o SQL Server 2005 - Dicas e Truques 

C H d L b (HOL)Compareça ao Hands on Lab (HOL)

P ti i d ã “A k th E t ” (di 06) C itParticipe da sessão “Ask the Experts” (dia 06) e Community
Lounge para falar com os palestrantes após as apresentações



Microsoft Developer Network (MSDN)
(Webcasts, Blogs, Chats, Eventos Presenciais)
http://microsoft.com/brasil/msdnp

Microsoft Technet
(Webcasts, Blogs, Chats, Eventos Presenciais)

Microsoft Learning e Certificação

( , g , , )
http://microsoft.com/brasil/technet

Trial Software e Virtual Labs

Microsoft Learning e Certificação
https://www.mostrequevocesabe.com

http://www.microsoft.com/technet/downloads/trials/default.mspx

SérieSérie Inside SQL Server 2005Inside SQL Server 2005SérieSérie Inside SQL Server 2005Inside SQL Server 2005
TT--SQL Querying, TSQL Querying, T--SQL Programming, Storage Engine, Query Tuning and OptimizationSQL Programming, Storage Engine, Query Tuning and Optimization

Blog da Kimberly TrippBlog da Kimberly Trippg y ppg y pp
http://www.sqlskills.com/blogs/kimberly



www.microsoft.com/events/series/msdnsqlserver2005.mspx

Session 1: Interaction Between Data and Log
Session 2: Recovery Models 
Session 3: Table Optimization Strategies
Session 4: Optimization Through Indexes
Session 5: Optimization Through Maintenance
Session 6: Isolation, Locking, and Blocking 
Session 7: Optimizing Procedural Code
Session 8: Table and Index Partitioning
Session 9: Profiling/Server-side Trace Queues
Session 10: Common Roadblocks, A Series Wrapup
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