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Етапи на изграждане на информационна система



Многослойни приложения

• Представящ или визуализиращ

слой

• Бизнес слой

• Слой база данни



Логически дизайн



Определяне на типа система

База

данни

Данни Данни

• OLTP

• Data Warehouse



Архитектурни решения

• Да се използва ли Multi-Threaded Server?

• Да се използва ли RAC?

• Да се използват ли допълнителни бази?



Multi-Threaded Server



Предимства и недостатъци

• Намалява натоварването

при голяма активност

върху базата

• По-точен контрол върху

броя на сесиите

• Използва по-малко

памет

• Трасирането с

SQL_TRACE създава

няколко файла

• Повишава се

вероятността от

възникването на

deadlocks

• Трябва да се

конфигурира

допълнително памет в

SGA



Real Application Cluster (RAC)



Предимства и недостатъци

• High Availability

• Horizontally scalable

• High Reliability

• Разпределение на

инвестиците за хардуер

• Разпределение на

инвестициите за софтуер

• Изисква специфични

знания и умения

• Висока цена



Използване на Development и Тестова база

• Development база

• Тестова база



Настройване на инициализационни параметри

• DB_BLOCK_SIZE

• DB_CACHE_SIZE

• DB_nK_CACHE_SIZE

• DB_KEEP_CACHE_SIZE

• DB_RECYCLE_CACHE_

SIZE

•DB_FILE_MULTIBLOCK

_READ_COUNT



Oracle блок

• DB_BLOCK_SIZE



Предимства и недостатъци

Размер Предимства Недостатъци

Малък

(2KB-4KB)

Намалява проблемите, идващи от

конкурентните четения в един блок.

Създава голямо претоварване на системата

Среден (8KB) Ако единичния размер на записите е

среден по големина, то само с една I/O 

операция може да се прочетат няколко

записа наведнъж. При по-малък размер

на блока, с една I/O операция може да се

прочете само един запис

Много пространство в кеша на данните няма да се

използва пълноценно, ако се извършва

произволнен достъп до малки записи. Например, 

ако блока е 8Kb, а един запис е 50 байта, ще се

загубят 7 950 байта от кеша на данните, при

random access

Голям (16KB-

32KB)

Доста по-малко натоварва системата, и

има повече място за съхранение на

данните.

Не е подходящ за индекси, използвани в OLTP 

система, защото се увеличават конкурентните

четения за конкретно листо в индекса



По-голям трансфер на данни при една I/O 

операция при по-голям Oracle блок

Event timing (ms)

2KB 4KB 8KB 16KB

Seek + rotation 19.0 19.0 19.0 19.0

Data transfer 0.4 0.8 1.6 3.2

Total I/O call 19.4 19.8 20.6 22.2

Incremental 

Benefit
-100% 300% 700%

Incremental Cost -2% 6% 14%



DB_CACHE_SIZE

Физически размер на

базата

Предполагаем размер на

DB_CACHE_SIZE

500 MB 50 MB

1 GB 80 – 100 MB

10 GB 200 MB

20 GB 400 MB

100 GB 600 MB – 1 GB

Data Cache Hit Ratio

• > 98%

• от 90 до 95%

• от 90 до 98%



Multiple block sizes

•DB_2k_CACHE_SIZE

•DB_4k_CACHE_SIZE

•DB_8k_CACHE_SIZE

•DB_16k_CACHE_SIZE

•DB_32k_CACHE_SIZE



DB_KEEP_CACHE_SIZE

DB_RECYCLE_CACHE_SIZE



ПреместванеПреместване нана таблицитаблици вв постояннатапостоянната

паметпамет

CREATE TABLE regions (reg_abbrev VARCHAR2(3), 

reg_desc VARCHAR2(25))

STORAGE(buffer_pool keep);

ALTER TABLE regions STORAGE(buffer_pool recycle);

ALTER TABLE accounts CACHE;

ALTER TABLE movements NOCACHE;



DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT

(max I/O size)

DB_FILE_MULTIBLOCK_READ_COUNT  =  ---------------------

DB_BLOCK_SIZE

• от 64 KB до 1 MB



SGA_MAX_SIZE

• 25% от системната памет

• Гранули



SHARED_POOL_SIZE

• очакваният физически размер на базата

• броят на конкурентно работещите потребители

• броят на конкурентните транзакции

• броят на повторно използваният SQL код

• броят и размерът на PL/SQL обектите

• броят на обектите в базата



PGA_AGGREGATE_TARGET

• за OLTP - PGA_AGGREGATE_TARGET = 

(total_mem * 80%) * 20%

• за DW - PGA_AGGREGATE_TARGET = 

(total_mem * 80%) * 50%

NLS_LENGTH_SEMANTICS

• BYTE

• CHAR



Стандарти за именуване в Oracle

Таблични пространства

•<предназначение>, например SYSTEM, USER, CASE

•За индексни - <предназначение>_X, например CASE_X 

Файлове с данни

•<TBS>nn.DBF, например USER01.DBF, FAIR01.DBF

Таблици

• между 12 и 18 символа

• значение за организацията



Таблици

• Подчертаващи символи за разделители, напр.

вместо MANIFACTURING_SPECIFICATIONS или

MFGSPECS да се използва името MFG_SPECS.

• да бъдат в множествено число – EMPLOYEES

• префикс акронима на системата

Стандарти за именуване в Oracle



Стандарти за именуване в Oracle

_CODE Код, който се използва от потребителя за да разпознае един обект

(обикновено поредица от символи), напр. MFG_CODE

_NBR Цифров код, който се използва и поддържа от потребителя, напр. 

PART_NBR

_ID Автоматично генериран уникален номер, използван единствено от

системата и който не се знае от потребителя.

_FLAG Колона, използвана като флаг за маркиране на определен подтип

или роля

_FLAG_YN Флаг за колона, в която ‘Y’ или ‘N’ са единствените възможни

стойности (стойността по подразбиране е ‘Y’)

_FLAG_NY Флаг за колона, в която ‘Y’ или ‘N’ са единствените възможни

стойности (стойността по подразбиране е ‘N’)

_DATE Винаги трябва да се слага суфикс за колона, която е от тип DATE, 

напр. SHIP_DATE, а не DATE_SHIPPED

Колони



Стандарти за именуване в Oracle

Колони

• Първичен ключ - <псевдоним на таблица>_ID, 

например EMP_ID

• Външен ключ - <псевдоним на подчинената

таблица>_<име на колоната, която е първичен ключ в

главната таблица>, например EMP_DEPT_ID

Constraints

• Първичен ключ - <псевдоним на таблица>_PK

• Уникален ключ - <псевдоним на таблица>_UK или

<псевдоним на таблица>_<подходящо име>_UK



Стандарти за именуване в Oracle

Constraints

• Външен ключ - <псевдоним на подчинената

таблица>_<псевдоним на главната таблица>_FK

• Check Constraints - <псевдоним на

таблица>_<подходящо име>_CC

Индекси

• <псевдоним на таблица>_<подходящо име>_X

Views

•според предназначението си

•суфикс _V



Sequences

• <псевдоним на таблица>_<име на атрибута>_SEQ, 

напр. EMP_ID_SEQ

Стандарти за именуване в Oracle

Тригери

• <псевдоним на таблица>_<тип на тригера>_TRn,

например PART_BUT_TR1 

(PARTY table before update trigger #1)



Фрагментация в базата данни



Фрагментация на таблично пространство

Employee

Employee

Bubbling

Employee

Honeycombing

FREE

FREE

FREE

FREE

FREE

• не засяга бързодействието

Единична Съставна



Фрагментация на обектите

• не засяга бързодействието



Фрагментация на блоковете данни

• на ниво сегмент

• фрагментация на индексите

• има отношение към бързодействието



Фрагментация на записите

• row migration

• row chaining

• използване на PCTFREE и PCTUSED



PCTFREE и PCTUSED



Създаване на таблични пространства

• Локално управлявани

• Управлявани от речника на базата



Локално управлявани таблични пространства

• по-голяма скорост при заделяне и
освобождаване на пространство

• не се пази информация в речника

• не се генерира undo информация

• фрагментацията на табличното

пространство се свежда до минимум



Константни разширения в табличните

пространства

• < 160 MB => табл. пространство с 160 KB

• от 160 Mb do 5 GB => табл. пространство с

5 MB

• > 5 GB => табл. пространство с 160 MB



Автоматично управление на разширенията

• неголеми системи

• при таблици с варираща големина

• алгоритъм за разширенията (64 KB 

-> 1 MB; 1 MB -> 64 MB; 8 MB -> 1 

GB; 64 MB)



Automatic Storage Space Management (ASSM)

• няма нужда от PCTFREE и PCTUSED

• подходящ за RAC

• 3 млн. записа

• 400% по-бърз

insert



Таблично пространство с различен размер

на Oracle блока

• за индекси

• преди

• след



Спазване на Optimal Flexible Architecture (OFA)

• Групите от сегменти, които се конкурират

за дискови и процесорни ресурси трябва да

бъдат разположени на различни таблични

пространства

• Табличните пространства, чийто данни

ще се конкурират за дискови ресурси да се

разделят на различни физически дискове



Таблични пространства - обобщение

• да се използват таблични

пространства, управлявани локално

• да се използва автоматичното

управление на заеманото място от

сегментите

• да се използват коректни имена

• индекси и таблици да бъдат разделени

• Multiple block sizes



Създаване на схеми

• модулиране

• достъп отвътре на

вън, но не обратно

• профилиране



Създаване на таблици

• 7 вида таблици



Създаване на таблици

• избор на правилния тип

• кеширане

• LOB обектите да са в отделно

таблично пространство

• типове данни и разположение

• изчисляване на предполагаемия размер

• подреждане на колоните



Създаване на таблици

• Index-Organized таблици

• по-малко място • за DW, OLTP – чест rebuild



Създаване на constraints

• Забавят ли базата?

• Да не се използват NULL constraints

• За PK И UK да се използва USING INDEX 

клаузата

• вграждане на максимален брой бизнес правила

• спазване на конвенция за именуване

• създаване на индекси за всички foreign keys



Създаване на индекси

• R –времето за

отговор

• Pr – броя

записи

• Правилото 80/20



Създаване на индекси

• B-Tree индекси

• DW - броя на индексите е пропорционален на

бързината

• OLTP – няма правило



Създаване на индекси

• Reverse Key 

индекси (B-Tree)

• при голяма DML активност върху един и същи блок

• неефективно търсене за интервал от стойности



Nulls and B-Tree индексите

• NULL стойностите не се съхраняват в

индекса (не важи за Bitmap)

• “Full Scan” при търсене на NULL стойности

• използване на DEFAULT вместо NULL



Bitmap индекси

• само за DW

• заемат по-малко място

• DML активността върху тях е скъпа



Създаване на sequences и тригери



Създаване на sequences

• за поддържане на първичен ключ

• параметърът CACHE

• генериране на стойности без пропуснати числа



Създаване на тригери

• забранено е използването на COMMIT и

ROLLBACK

• забранено е използването на DDL

• използване на AUTONOMOUS TRANSACTIONS

• избягване на “Mutating table” Errors

• да не използва SQL в тялото на тригер, а да се

използват съхранени процедури

• да се избягва имплементиране на бизнес правила

с тригери



Подготовка на създадените схеми

• Запълване с данни

• SQL*Loader

• Import Utility

• Външен Tool



Подготовка на създадените схеми

•Изчисляване на статистики

• CBO само при генерирани статистики

• да не се използва DBMS_UTILITY, а

DBMS_STATS  

- DBMS_STATS.GATHER_SCHEMA_STATS,

- DBMS_STATS.GATHER_DATABASE_STATS

• използване на Monitoring mode (10% - stale status)

- ALTER TABLE emp MONITORING;

- DBMS_STATS.ALTER_SCHEMA_TAB_MONITORING



Създаване на Backup & Recovery процедури

• Export Utility

• RMAN

• ARCHIVELOG

• Flashback Query

• SELECT * FROM employees AS OF TIMESTAMP

to_timestamp('06.10.2004 09:00','dd.mm.yyyy

hh24:mi');



SQL стил на писане

Израз Описание

SELECT Показва данни от базата

INSERT

UPDATE

DELETE

Въвежда нов запис, променя съществуващ, премахва

съществуващ от таблица в базата. Всички заедно са известни с

общото наименование – език за манипулиране на данните (Data 

Modification Language (DML))

CREATE

ALTER

DROP

RENAME

TRUNCATE

Определят, променят и премахват структури от данни. Известни

са по общото наименование – език за дефиниране на данните

(Data Definition Language (DDL))

COMMIT

ROLLBACK

SAVEPOINT

Управляват промените, направени от DML изразите. Промените

в данните могат да се групират логически в транзакции

GRANT

REVOKE

Разрешава или забранява достъпа до базата или структурите в

нея. Известни са под общото наименование – език за контрол на

данните (Data Control Language (DCL))

SQL Statement (или SQL израз) в Oracle



SQL стил на писане

• Всеки SQL израз се състои от 2 или повече
клаузи

• Клаузите се състоят от запазени думи

• запазени думи, пример:

- SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, FROM, 

WHERE, GROUP BY, ORDER BY

-вградени SQL функции като SUBSTR, DISTINCT, 

LENGTH

- логическите оператори AND, OR и NOT



SQL стил на писане

SELECT empno, ename - SELECT клауза

FROM emp, dept - FROM клауза

WHERE emp_dept_id = dept_id - WHERE клауза

AND dept_id = 10; - AND клауза

• SELECT израз



SQL стил на писане

•Правила

- всички запазени думи да са с главни букви

- всички останали думи да са с малки букви

- всяка клауза да започва на нов ред

- операторите за сравнение (=, >, <, >=, <=, <>) да се записват

с интервали от двете страни. 

- операторите за числови операции (+, -, *, /) да се записват с

интервали от двете страни.

- след запетаята да има интервал, а преди нея не

- преди отваряне на скоба да има интервал



-когато след запазена дума следва нова запазена дума,

те могат да бъдат на един ред

-ако след запетая следва нов ред, тя не се пренася на

следващия ред

-за всички вложени заявки да се прилагат същите

правила

SQL стил на писане

•Правила



SQL стил на писане

select user_id,   

count(*) as how_many from bboard

where not exists (select 1 from bboard_authorized_maintainers 

bam where bam.user_id = 

bboard.user_id) and 

posting_time + 60 > sysdate group by user_id 

order by how_many desc;

Преди:



SQL стил на писане

SELECT user_id, count(user_id) AS “how many”

FROM bboard

WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 

FROM bboard_authorized_maintainers  bam                  

WHERE bam.user_id = bboard.user_id)

AND posting_time + 60 > SYSDATE

GROUP BY user_id

ORDER BY how_many DESC;

След:



SQL стил на писане

•Предимства

- Sharable SQL

- Лесно откриване на логически грешки



PL/SQL конвенции за именуване

• Променливите не могат да имат дължина > 30 
символа

• Първия симвиол задължително е буква

• Останалите – букви, цифри или специални

символи

• Препоръчва се използването на префикси



PL/SQL конвенции за именуване

• константи - “con_”(от [con]stant), напр.

con_date_mask CONSTANT VARCHAR2 (20) := 

‘DD.MM.YYYY HH24:MI:SS’;

- да се декларират в спецификацията

• exception - “е_” (от [e]xception) , напр.

e_time_expired EXCEPTION;

• тип запис - “rt_” (от [r]ecord [t]ype)

TYPE rt_employee IS RECORD (

first_name VARCHAR2(25),

last_name VARCHAR2(25));



PL/SQL конвенции за именуване

• index-by table - “it_” (от [I]ndex-by table 

[type]) , напр.

TYPE it_names IS TABLE OF VARCHAR2 (20)

INDEX BY BINARY_INTEGER;

• Ref Cursor -“rc_” (от [r]ef [c]ursor type) ,напр.

TYPE rc_parts IS REF CURSOR parts%TYPE;

•Променливи - “v_” (от [v]ariable) , напр.

v_sql      VARCHAR2 (2000);



PL/SQL конвенции за именуване

• Курсори - “c_” (от [c]ursor) , напр.

CURSOR c_titles

IS

SELECT title

FROM books

ORDER BY title;



PL/SQL конвенции за именуване

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_test

IS 

pv_full_path VARCHAR2 (300);

• глобални променливи - “pv_” , напр.

• параметри на процедури – “p_”, напр.

PROCEDURE get_part_status (p_part_number IN VARCHAR2,

p_status OUT VARCHAR2)



PL/SQL стил на писане

• всички запазени думи да са с главни букви

• на един ред да се декларира само една променлива

• всеки параметър на процедура да е на отделен ред

• да се използват коментари

• променливите да се използват само за едно

предназначение



PL/SQL стил на писане

• винаги да се слага ELSE клауза в IF изразите

• да се използва %TYPE

• при именуване на съхранени процедури да се

използват префикси - PKG_, PRC_, FNC_

не - <име на схема>.<име на таблица>

да - <име на пакет>.<име на процедура>

• да не се използват суфикси - _PKG,_PRC,_FNC

• да се пише код, който да се събира на екрана



PL/SQL стил на писане

• Използване на пакети

• малки проблеми при наличие на много

dependencies

• използване на overloading

• позволяват използване на функции, видими

само в пакета - капсулиране

• позволяват използване на сесийни променливи

• позволяват групиране на функции по логическо

предназначение



PL/SQL стил на писане

• използване на DBMS_APPLICATION_INFO за

бавно изпълнявани операции. Пример:

BEGIN

v_start_time := dbms_utility.get_time; 

………….

FOR cur_employee_rec IN cur_employee LOOP

v_count := v_count + 1;

UPDATE employee SET salary = v_new_salary

WHERE ROWID = cur_employee_rec.ROWID;



USERNAME SID SERIAL# MODULE ACTION

FAIR 13 687 Records 

Processed: 

50 000

Elapsed: 

20.51 sec

FAIR 14 97 PL/SQL 

Developer

Main session

IF MOD(v_count, 1000) = 0 THEN

dbms_application_info.set_module('Records Processed: 

'||v_count,' Elapsed: '||(dbms_utility.get_time - v_start_time) /

100 || ' sec');

END IF;

END LOOP;  

PL/SQL стил на писане

• Резултат



PL/SQL Performance

• при обхождане на курсор обръщението да
става по ROWID, а не по колона

• при сравняване на две променливи, да бъдат от

един и същи тип

• при работа с числови данни – PLS_INTEGER, не

NUMBER

• в IF изразите най-често срещания случай да бъде

най-отпред



PL/SQL Performance

• да не се използва SYSDATE в тялото на

тригер или в цикли – особено преди 9i

• най-често използваните пакети да се

кешират в паметта

• да не се използват съхранени функции в

тялото на SELECT израз

Пример:



PL/SQL Performance

• Преди:

SELECT textFROM text_messagesWHERE

language_code = common_code.get_the_language;

• След:

SELECT text

FROM text_messages,            

(SELECT common_code.get_the_language  AS “lang”

FROM dual   

WHERE rownum = 1 ) s

WHERE language_code = s.lang;



PL/SQL Performance

• Използване на BULK COLLECT и FORALL

SQL

Statement

Executor

SQL

Engine

PL/SQL

Engine

Procedural

statement

executor

PL/SQL

Block
FORALL aDept IN 

deptlist.FIRST..

deptlist.LAST

DELETE emp 

WHERE deptno = 

deptlist(aDept);

Oracle Server



PL/SQL Performance

• Използване на bind променливи

SELECT emp_name FROM emp WHERE empno = ‘|| 

to_char(i);

SELECT emp_name FROM emp WHERE empno = :SYS_B_0;

Контролира се от CURSOR_SHARING

- EXACT – не се използва повторно

- FORCE – използват се повторно

- SIMILAR - само ако се различават по константите



Application category Behavior CURSOR_SHARING = SIMILAR or 

FORCE

1. Not using bind 

variables

Generally poor response time and 

scalability. Recommended for DW 

applications, that little or no repetition 

of SQL statements

Good improvement of response time 

and scalability. Not quite good as 

writing applications using category 2 

or 3

2. Cursor open, parse 

with bind variables, 

execute (fetch) and 

close for each SQL 

statement

Response time relatively good due to 

cursor sharing in library cache, limited 

scalability, due to repeated open/close 

and soft parse

No extra benefit

3. Cursor open once, 

repeating parse with 

bind variables, execute 

(fetch) for each SQL 

statement

Response time relatively good, but 

scalability still limited due to soft 

parse. Slightly better than category 2 

as open/close of cursor is not repeated

No extra benefit

4. Cursor open and 

parse with bind 

variables once, repeated 

executes (fetch)

Highest possible response time and 

scalability

No extra benefit

PL/SQL Performance



PL/SQL Performance

• да се използва статичен SQL

SELECT emp_name FROM emp WHERE empno=v_empno;

• Предимства

- синтаксиса се проверява при компилирането

- зависимостите са видими в data dictionary

- написания SQL е sharable

- по-бърз е от динамичния

- гарантира, че се използват bind променливи



Тестове

• таблица с 28 млн. записа

• Първа база – таблици – 2 KB, индекси – 2 KB

• Втора база – таблици – 8 KB, индекси – 16 KB

• SELECT, използващ индекса

– База 1  – 24 сек.

– База 2  - 6 сек.

• Нива на листата в индекса: 3 -> 2



Тестове
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База 2

• BULK COLLECT

• 30% по-добър

performance



Заключение

• Цената на лошия дизайн


