Oracle Index types
در زیر به اختصارانواع ،جایگاه و ویژگی هر یک از  indexهای موجود در  oracleرا بررسی میکنیم :
Oracle indexes

B-tree

پیش فشض اٍساکل است،دسخت ایٌذکس هتَاصًی داسد؛ بشای ستَى ّایی کِ دسخِ ی کاسدیٌالیتی(داسای همادیش دادُ
ای هتوایض) باالیی داسًذ هٌاسب است .هؼوَال دس بیشتش هَاسد اص ایٌذکس  B-treeاستفادُ هیشَد هگش ایٌکِ دلیل
لاًغ کٌٌذُ ای دس استفادُ اص ایٌذکس ّای دیگش داشتِ باشیذ:
create index cust_idx2
;)on cust(first_name

Index Organized
)Table(IOT

unique

صهاًی کاساست کِ اغلب همادیش ستَى ّای خذٍل ػضَ کلیذ اصلی باشٌذ،شوا هی تَاًیذ بِ ایي ایٌذکس ّواًٌذ یک
خذٍل دستشسی داشتِ باشیذ.دادُ ّا ّواًٌذ ساختاس  B-treeرخیشُ هیشًَذ IOT.تواهی هحتَای سغش ّای خذٍل
سا دس یک ساختاس ایٌذکس  B-treeرخیشُ هیکٌذّ.وچٌیي دس هَاسدی کِ دلیما خَد کلیذ اصلی یا همادیشی اص آى
هَسد خستدَ لشاس هیگیشد بسیاس هٌاسب است:
create table prod_sku
(prod_sku_id number
,sku varchar2(256),
)constraint prod_sku_pk primary key(prod_sku_id, sku
;) organization index

یک فشم اص  B-treeاست،صهاًی استفادُ هیشَد کِ بخَاّین یک ستَى سا هدبَس بِ یکتایی دس همادیش کٌین .اغلب با
هحذٍدیتّ 1ای کلیذ اصلی ٍ کلیذ یًَیک استفادُ هیشَد ،اها بِ عَس هستمل ًیض هیتَاًذ دس بالی هحذٍدیت ّا
استفادُ شَد.صهاًی کِ شوا یک ایٌذکس  B-treeایداد هی کٌیذ هیتَاًیذ آى سا بِ ػٌَاى  uniqueتؼشیف کٌیذ.دس
ایي حالت ّواًٌذ یک هحذٍدیت کلیذ یًَیک ػول هیکٌذ.صهاًی کِ شوا دس چٌیي خذٍلی دسج هی کٌیذ ایي ًَع
ایٌذکس ضواًت هیکٌذ کِ تواهی همادیش غیش  nullبِ صَست هدضا ٍ هتفاٍت دسج شًَذ:
create unique index cust_uidx1
;)on cust(last_name, first_name

Reverse-key

یک فشم اص  B-treeایٌذکس است؛ بشای هتَاصى کشدى  I/Oدس ستَى ّایی کِ بیشتش همادیش آى ّا بِ صَست هتَالی
ٍ پی دس پی دسج هی شًَذ،استفادُ هی شَد .ایي ًَع ایٌذکس باػث هی شَد تا اص توشکض  I/Oبش سٍی یک دیسک
خاص خلَگیشی شَد :
create index cust_ridx1
;on cust(cust_id) reverse

Key-compressed

ایي ًَع ایٌذکس باػث کاّش فضای رخیشُ ساصی ٍ هٌابغ دسخَاستی  I/Oدس ایٌذکس ّای الحالی صهاًی
create index cust_cidx_1
کِ ستَى همذم دس اغلب هَاسد تکشاس شَد ،هیشَد:
;on cust(last_name, first_name) compress 2

Descending

صهاًی کِ تشتیب همادیش ستَى خذٍل بِ صَست ًضٍلی رخیشُ شذُ باشذ(پیش فشض سؼَدی است) هٌاسب
است .ایي ًَع سا ًوی تَاى بشای ستَى ّایی کِ ایٌذکس هؼکَس شذُ اًذ یا  bitmapایٌذکس باشٌذ بِ
کاسبشد.بِ صَست پیش فشض اٍساکل  B-treeایٌذکس سا بِ صَست ساختاس سؼَدی رخیشُ ساصی هیکٌذ،
ٍلی شوا با بکاس بشدى ایي ًَع ایٌذکس هیتَاًیذ ایي ساختاس رخیشُ ساصی سا بش ػکس کٌیذ ،ایي ًَع
ایٌذکس بشای پشس ٍ خَّ 2ایی هٌاسب است کِ بشخی ستَى ّا سا بش اساس تشتیب سؼَدی ٍ بشخی دیگش
سا بش اساس تشتیب ًضٍلی سَست هیکٌٌذ :
create index cust_didx1
;)on cust(cust_id desc

constraint
query
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 با ستَى ّایی کِ اص لحاػ کاسدیٌالیتی پاییي ّستٌذ(تؼذاد همادیشdata warehouse دس هحیظ ّای
ُ صیاد استفادwhere  دس ششطor ٍ and  اص ػولگش ّایsql هتوایض کوتش) ٍ ّوچٌیي دس دستَسات
 کِ دائوا دس حالOLTP(online transaction processing)  دس هحیظ ّای.هٌاسب است،هیکٌٌذ
unique bitmap ّوچٌیي شوا ًویتَاًیذ ایٌذکسی اص ًَع.هٌاسب ًیستٌذ،بشٍصسساًی سکَسد ّا ّستٌذ
.بطازید
create table f_sales(
sales_amt number
,d_date_id number
,d_product_id number
,d_customer_id number);

Bitmap

create bitmap index f_sales_fk1
on f_sales(d_date_id);

 دسdimension ٍ fact  خذاٍل3 صهاًی کِ پشس ٍ خَیی اص الحاقdata warehouse دس هحیظ ّای
ایي ًَع ایٌذکس ًتیدِ ی الحاق بیي دٍ خذٍل سا دس خَد.  هیگیشیذ هٌاسب است4ساختاس شوای ستاسُ ای
ِ ایي ًَع ایٌذکس ّا سَدهٌذ ّستٌذ چشا کِ اص الحاق دٍباسُ ی خذاٍل بِ هٌظَس دستیابی ب.رخیشُ هیکٌذ
ایي ًَع ایٌذکس صهاًی هٌاسب است کِ الحاق بیي دٍ خذٍل بش اساس کلیذ خاسخی.ًتایح خلَگیشی هیکٌذ
. هٌاسب ًیستOLTP دس هحیظ ّای.ٍ کلیذ اصلی باشذ

Bitmap Join

create table d_customers
(d_customer_id number primary key
,cust_name varchar2(30));
create bitmap index f_sales_bmj_idx1
on f_sales(d_customers.cust_name)
from f_sales, d_customers
where f_sales.d_customer_id = d_customers.d_customer_id;

 اػوال شذُ باشذ هٌاسبfunction ، sql بشای ستَى ّایی کِ بش سٍی آًْا دس پشس ٍ خَ ّای
 ٍخَد ایي ًَع ایٌذکس ضشٍسی است چشا کِ بِ کاس. استفادُ شَدB-tree  یاbitmap هیتَاًذ با.است
 ٍلی، باػث هیشَد کِ اص ایٌذکس صشفِ ًظش شَدwhere  بش سٍی ستَى ّا دس ششطfunctionبشدى
:  هیساصین باػث هیشَد کِ اص ایٌذکس استفادُ شَدfunction ٍلتی کِ ها ایٌذکسی اص ًَع ّواى

Function-based

create index cust_fidx1
on cust(upper(last_name));

بشای ستَى ّایی کِ بش سٍی آى ّا.ایٌذکسی است کِ بش سٍی ستَى ّای هداصی خذاٍل تؼشیف هیشَد
. استfunction-based  صدُ شذُ هٌاسب است ٍ خایگضیٌی بشای ایٌذکسfunction
create table inv(
inv_id number
,inv_count number
,inv_status generated always as (
case when inv_count <= 100 then 'GETTING LOW'
when inv_count > 100 then 'OKAY'
end)
);
create index inv_idx1
on inv(inv_status);
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join
Star schema

Indexed virtual
column

بِ شوا اخاصُ هیذّذ کِ ایٌذکسی بذٍى دسًظش گشفتي هٌابغ فیضیکی ًظیش سگوٌت با لشاس دادى ششط
 ،NOSEGMENTتؼشیف کٌیذ.بشای بْیٌِ کشدى دستَسات  sqlبذٍى هصشف کشدى هٌابغ فیضیکی هَسد ًیاص
5
ایٌذکس ،هٌاسب است.تواهی اًَاع ایٌذکس هیتَاًٌذ اص ًَع  virtualتؼشیف شًَذ.شوا هیتَاًیذ بْیٌِ ساص
اٍساکل سا هدبَس بِ استفادُ اص ایي ًَع ایٌذکس ّا بکٌیذ :
virtual

;SQL> alter session set "_use_nosegment_indexes"=true

یکی اص هَالغ استفادُ اص ایي ًَع ایٌذکس ّا صهاًی است کِ شوا ایٌذکس بسیاس حدیوی داشتِ باشیذ ٍ
بخَاّیذ آى سا دس حالت بذٍى اختصاص فضا بساصیذ ،بشای حصَل بِ ایي ًتیدِ بایذ ابتذا ایي ایٌذکس سا دس
حالت  nosegmentبساصیذ ٍ اص عشیك بْیٌِ ساص بشسسی کٌیذ کِ آیا آیي ایٌذکس استفادُ هیشَد یا خیش!
دس صَست هثبت ٍ سَدهٌذ بَدى ،آى سا حزف ٍ دٍباسُ دس حالت بذٍى استفادُ اص  nosegmentبساصیذ.
create index cust_idx1
;on cust(first_name) nosegment

invisible

دس ایي ششایظ ایٌذکس بشای بْیٌِ ساص لابل سٍیت ًیست ٍ ّوچٌیي اص آى ایٌذکس صهاًی کِ اص عشیك
پشس ٍ خَ ّا دادُ ّا سا باصیابی هیکٌذ استفادُ ًویکٌذٍ.لی ساختاس ایٌذکس با تغییشات بش سٍی خذٍل
هشبَعِ بشٍص سساًی هیشَد .بشای صهاًی کِ بخَاّین ایٌذکس سا لبل اص لابل سٍیت کشدى بشای اپلیکیشي،
تست کٌین هٌاسب است.توام اًَاع ایٌذکس ّا هیتَاًٌذ بصَست غیش لابل سٍیت ساختِ شًَذ (ایي خصیصِ
دس اٍساکل ً ٍ 11سخِ ّای باال تش لابل اخشاست).
create index cust_iidx1
;on cust(last_name) invisible

پاستیشي ایٌذکس یک هفَْم فیضیکی است ٍلی بِ لحاػ فیضیکی دس سگوٌت ّای هتفاٍت تمسین بٌذی
شذُ است .بِ کاسگیشی اص آى دس هَالؼی کِ دیتابیس ّای بضسگی داسین هٌاسب است ٍ باػث افضایش کاسایی
هیشَد.پاستیشي ایٌذکس هیتَاًذ بصَست سشاسشی ٍ 7یا هحلی 8باشذ.پاستیشي ایٌذکس سشاسشی اص
استشاتژی پاستیشي بٌذی کِ بِ سگوٌت ّای خذٍل هشبَعِ ًگاشتِ ًشذُ باشذ،استفادُ هیکٌذ.شوا هیتَاًیذ
پاستیشي ایٌذکس سشاسشی سا بش سٍی خذاٍل هٌظن 9یا پاستیشي بٌذی شذُ بساصیذ.
)create index f_sales_gidx1 on f_sales(sales_amt
)global partition by range(sales_amt
)(partition pg1 values less than (25
),partition pg2 values less than (50
;)),partition pg3 values less than (maxvalue

Globally and
Locally Partitioned
6
Indexes

پاستیشي ایٌذکس هحلی ،بایذ بش سٍی خذاٍل پاستیشي بٌذی شذُ ساختِ شَد.ایي ًَع ایٌذکس اص ّواى
استشاتژی پاستیشي بٌذی خذٍل هشبَعِ تبؼییت هیکٌذ؛ فمظ شاهل همادیش پاستیشي خذٍل هشبَعِ است.بش
خالف حالت سشاسشی کِ فمظ هیتَاًذ دس حالت  B-treeساختِ شَد دس ایي ًَع دس حالت ً bitmapیض
ساختِ هیشَد :
(create table f_sales
sales_amt number
,d_date_id number
,d_product_id number
),d_customer_id number
()partition by range(sales_amt
)partition p1 values less than (100
5

optimizer
6
قابل پیاده سازی در نسخه ی  Enterprise oracleاست.
7
global
8
local
9
regular

),partition p2 values less than (1000
;)),partition p3 values less than (maxvalue
create index f_sales_idx2
;on f_sales(d_date_id, sales_amt) local

Domain , B-tree
Cluster and Hash
Cluster Indexes

 Domainایٌذکس بش سٍی اپلیکیشي ّای خاص پیادُ ساصی هیشَد .این نوع  ،ایندکص ىا را با انواع
داده ىا،داکیومنت ىا،عکص ىا ،ویدئو و داده ىای ضو بعدی تطبیق میدىند B-tree cluster .ایندکطی
اضت کو بر روی کلید جدول کالضتر شده تعریف میشود.این نوع ایندکص ،کلید کالضتر را با آدرش
بالک ىای دیتابیص مربوط میطازد hash cluster.ایندکص نیس بر روی جداول کالضتر تعریف میشود
با این تفاوت کو از توابع  hashبو جای کلید ایندکص اضتفاده میکند.
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