
Optymalizacja MySQL 

Tabele stają się większe 

Wszystkie tabele, które utworzyliśmy, miały mniej niż 10 wierszy. Mówiliśmy już o tym, jak MySQL jest 

bardzo szybkim sposobem przetwarzania danych, ale kiedy używamy tak małych ilości danych, niewiele 

możliwość przetestowania jego prędkości. Gdybyśmy jednak przechowywali dziennik bardzo 

popularnej witryny w tabelach bazy danych, 30 000 działań, które witryna może otrzymać w ciągu 

jednego dnia, wkrótce zgromadziłby ogromną ilość danych. Gdy tylko będziemy musieli przetworzyć 

duże ilości danych, możemy wprowadzamy opóźnienia w naszych systemach. Aby zminimalizować te 

opóźnienia i maksymalnie przyspieszyć przetwarzanie zapytań, musimy zastanowić się, jak dobrze 

napisane są nasze zapytania i co możemy zrobić, aby poprawić ich szybkość. 

Jak dobrze to działa? 

Wcześniej zajmowaliśmy się łączeniem tabel. Może to być złożony proces, który może wymagać dużej 

mocy obliczeniowej w przypadku dużych tabel. Możesz pamiętać, że sprawdziliśmy następujący skrypt: 

SELECT log.id as logid, 

webpage.title AS pagetitle, 

log.browser, 

log.datecreated AS logdate, 

log.ipnumber, 

log.referringpage, 

cookies.datecreated AS cookiecreated 

FROM log, webpage, cookies 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 

Jeśli pamiętasz ten rozdział, ten skrypt sprawdził każdy wpis w tabeli dziennika, pokazał nazwę strony, 

na którą patrzyli, i pokazał pierwszą datę, kiedy użytkownik tego pliku cookie wyświetlił witrynę. 

Rysunek 1 pokazuje, że zapytanie działa.  

 



Przy ograniczonej liczbie wierszy, które mamy w tabelach, zapytanie daje siedem wierszy wyników. 

Spójrz wstecz na skrypt, który wygenerował wyniki na rysunku 1. Chociaż wyniki są dość małe, skrypt 

jest dość skomplikowany. Ale co tak naprawdę dzieje się za kulisami? Gdybyśmy mieli uruchomić ten 

sam skrypt z tabelą dziennika zawierającą 1 000 000 wierszy, czy ten skrypt działałby szybko, czy też 

moglibyśmy sprawić, aby działał wydajniej? 

Sprawdzanie zapytań 

Jeśli właśnie wprowadziłeś powyższe zapytanie do klienta MySQL, kliknij kursor na początku zapytania 

i wpisz słowo EXPLAIN przed zapytaniem, jak pokazano na rysunku 2. EXPLAIN można uruchomić na 

tabeli lub zapytaniu. Uruchamianie go na stole w następujący sposób: 

EXPLAIN tablename 

 

daje takie same wyniki jak opisanie tabeli w następujący sposób: 

DESCRIBE tablename 

EXPLAIN działa, gdy zastosujesz go do zapytania, tak jak zrobiliśmy to na rysunku 2. Po prostu dodaj 

słowo kluczowe EXPLAIN przed zapytaniem, które chcesz przeanalizować. Kiedy WYJAŚNIAMY nasze 

zapytanie dotyczące łączenia trzech tabel, otrzymujemy wyniki pokazane na rysunku 3.  

 

Po zapytaniu EXPLEIN , serwer MySQL tak naprawdę nie uruchamia zapytania, ale podaje przybliżenie 

tego, co musiałoby zrobić, gdybyś go uruchomił. Oznacza to, że jeśli masz zamiar uruchomić zapytanie 



dotyczące ogromnej ilości danych, możesz najpierw WYJAŚNIĆ zapytanie, aby upewnić się, że zadziała 

ono najlepiej. Pierwsza kolumna EXPLAIN, tabela, pokazuje tabele, do których zapytanie będzie 

musiało odwoływać się, aby pokazać wyniki. W tym przypadku są to trzy tabele, strona internetowa, 

dziennik i pliki cookie. Oczywiście tak naprawdę nie musimy używać EXPLAIN, aby nam to powiedzieć, 

ale reszta kolumn jest bardziej przydatna! Druga kolumna, typ, oznacza typ złączenia, który MySQL 

będzie musiał wykonać, aby przetworzyć wiersz. Tabela dziennika będzie korzystać z połączenia ALL, a 

tabele strony i plików cookie będą korzystać z połączenia eq_ref. Pełny zestaw sprzężeń, które mogą 

się tutaj pojawić, pokazano w tabeli 1.  

Typ przyłączenia: objaśnienie 

ALL: Zapytanie będzie musiało zeskanować wszystkie wiersze tabeli, aby ukończyć to zapytanie. 

indexs: indeks tej tabeli służy do wykonania tego zapytania. 

range: indeks służy do wyboru zakresu wierszy z tej tabeli do skanowania według zapytania. 

ref: Jeśli łączenie nie może pasować do jednego unikalnego wiersza, zestaw wierszy z tej tabeli jest 

odczytywany dla każdego zestawu wierszy, które pasują do warunków łączenia pozostałych tabel. 

eq_ref: Jeden wiersz z tej tabeli jest odczytywany dla każdego zestawu wierszy z innych tabel, gdy 

sprzężenie można dopasować do jednego wiersza. 

const: Jeśli tabela ma tylko jeden wiersz, jest odczytywana tylko raz. 

system: Jeśli tabela ma tylko jeden wiersz i jest odczytywana jeden raz, a także jest tabelą systemową, 

ten typ łączenia jest odnotowywany przez EXPLAIN. 

 

Tabela ta przebiega od najwolniejszego i najbardziej wymagającego procesu łączenia do najszybszego, 

najbardziej wydajnego. Trzecia kolumna w wyjściu EXPLAIN, possible_key, pokazuje klucze, których 

MySQL zamierza użyć do wykonania zapytania. Ta kolumna jest nazywana możliwą, ponieważ 

zapytanie może faktycznie używać wszystkich kluczy w wyszukiwaniu. Klucze są niezależne od 

kolejności tabel, więc niektóre klucze mogą nigdy nie zostać przetworzone. Jeśli jedna z tych kolumn 

ma wartość NULL, możesz dodatkowo zoptymalizować zapytanie, dodając indeks do tabeli. Zrobimy to 

później w sekcji dotyczącej indeksów. Czwarta kolumna w wyjściu EXPLAIN, klucz, pokazuje klucz, 

którego MySQL faktycznie użył do wykonania zapytania. Jeśli nie zostanie użyty żaden klucz, wpis ma 

wartość NULL. Jeśli istnieje element PRIMARY dla kolumny w kolumnie possible_key, która w tej 

kolumnie ma wartość NULL, może istnieć sposób na dalszą optymalizację zapytania. Sekcja 

optymalizacji tabeli pokaże, jak to zrobić. Piąta kolumna w wyjściu EXPLAIN, key_len, podaje nam 

długość użytego klucza. Możesz użyć tej kolumny, aby sprawdzić, czy MySQL używa więcej niż jednej 

kolumny, gdy istnieje klucz z wieloma kolumnami. Szósta kolumna w danych wyjściowych EXPLAIN, ref, 

pokazuje, które kolumny były używane przez sprzężenie klucza. Na rysunku 13.3 można zauważyć, że 

wiersz dziennika zawiera NULL dla tej kolumny, pokazując, że dla tej części sprzężenia nie użyto 

żadnego klucza. Siódma kolumna w danych wyjściowych EXPLAIN, wiersze, pokazuje szacowaną liczbę 

wierszy, których kwerenda użyje do wykonania sprzężenia. Niekoniecznie jest to liczba wierszy, które 

zwróci zapytanie, ale liczba, na którą zapytanie będzie musiało spojrzeć, aby wykonać. Jeśli pomnożysz 

wszystkie wartości wierszy, otrzymasz oszacowanie łącznej liczby wierszy zbadanych przez zapytanie. 

W następnej sekcji zbadamy to dalej. Ostatnia kolumna w wyjściu EXPLAIN, dodatkowa, zawiera 

dodatkowe informacje na temat sposobu łączenia. Tabela  pokazuje, co możesz znaleźć w tej kolumnie. 

Wpis: objaśnienie 



Wyraźny: Po znalezieniu pierwszego dopasowania nie będzie więcej wyszukiwania w tej tabeli. 

Nie istnieje: zostanie zastosowana zoptymalizowana LEFT JOIN, a gdy tylko zostanie znaleziona 

pasująca kolumna, nie będzie więcej sprawdzanych wierszy w tabeli. 

Zakres sprawdzany dla każdego rekordu: MySQL próbuje znaleźć indeks dla każdego wiersza w 

zestawie wierszy z poprzednich tabel i używa tego indeksu, jeśli jest dostępny, aby uzyskać wiersze. 

Korzystanie z sortowania plików: Zajmuje to dwa przebiegi, ponieważ musi posortować wiersze, aby 

pobrać je w drugim przejściu, ale musi dowiedzieć się, jak posortować te wiersze w pierwszym 

przejściu. 

Korzystanie z indeksu: sam indeks służy do pobierania wymaganych danych łączenia bez żadnego 

skanowania wierszy  

Korzystanie z tymczasowego: zapytanie musi utworzyć tymczasową tabelę do przechowywania 

wyników podczas przetwarzania. Jeśli wykonasz GROUP BY na innym zestawie kolumn niż ORDER BY, 

nastąpi to. 

Przy użyciu where: klauzula where służy do wybierania wierszy wymaganych przez zapytanie. 

Patrząc ponownie na połączenia krzyżowe 

Być może pamiętasz, że w rozdziale 7 mówiliśmy o wykonywaniu łączenia krzyżowego, które 

wytworzyło wiele wierszy z tabel zawierających tylko kilka wierszy. Możemy to zademonstrować, 

wykonując następujące czynności: 

SELECT * 

FROM log, cookies, webpage, visitorbook 

Rysunek 4 pokazuje wyniki krzyżowego łączenia tabel dzienników, plików cookie, stron internetowych 

i ksiąg gości.  

 

Jeśli wykonujesz połączenie krzyżowe bez znajomości liczby wierszy w tabelach, przydatne jest użycie 

WYJAŚNIENIA i wyświetlenie kolumny wierszy, aby oszacować liczbę wierszy, które możesz zwrócić. 

Rysunek 5 pokazuje EXPLAIN działający dla tego zapytania w następujący sposób: 



 

EXPLAIN SELECT * 

FROM log, cookies, webpage, visitorbook 

Wszystkie wartości kolumn wierszy pomnożone razem (7 × 6 × 6 × 7) pochodzą z 1764 r., Co odpowiada 

liczbie wierszy zwróconej na rysunku 4. Omówiliśmy już, w jaki sposób łączenia krzyżowe są 

nieefektywne; aby to zademonstrować, uruchomimy powyższe zapytanie z klauzulą WHERE, aby 

ograniczyć dane, które otrzymujemy z zapytania w następujący sposób: 

SELECT * 

FROM webpage, log, cookies, visitorbook 

WHERE cookies.cookieid > 3 

Jeśli uruchomisz powyższy skrypt, otrzymasz około 800 wierszy z powrotem. Zakładasz zatem, że 

dodanie klauzuli WHERE zwiększyło wydajność zapytania. Jednak uruchomienie EXPLAIN dla zapytania 

daje wyniki pokazane na rysunku 6.  

 

 

Zauważysz, że chociaż rzeczywiste zapytanie zwróciło tylko około 800 wierszy, uruchomione EXPLAIN 

pokazuje, że 1764 wiersze muszą zostać zbadane w celu wykonania zapytania, więc jest tak samo 

nieefektywne jak połączenie krzyżowe przed ograniczeniem WHERE. Sekcja 3.2.1 podręcznika MySQL 

online dołączonego do produktu zawiera dokładne omówienie korzystania z EXPLAIN w celu 

zoptymalizowania złożonego zapytania. 

Indeksowanie 



Kiedy spojrzeliśmy na kolumnę możliwy_klucz wyjścia EXPLAIN, powiedziałem, że gdybyśmy mieli NULL 

w tej kolumnie, kwerenda mogłaby być bardziej wydajna przy użyciu indeksu. Indeks to struktura 

danych, która przyspieszy pobieranie wierszy po zastosowaniu do określonego kryterium 

wyszukiwania. Innymi słowy, jeśli szukasz czegoś w tabeli, wyszukiwanie będzie na ogół szybsze, jeśli 

istnieje indeks dla kolumny, w której znajdują się dane. Na przykład powiedzmy, że masz bazę danych 

dzienników pełną dziesiątek tysięcy rekordów który zawiera dane za cały rok dostępu do sieci. Dane są 

przechowywane w posortowanej formie, ponieważ dane są wstawiane do tabeli w kolejności 

chronologicznej; więc wszystkie daty rosną. Jeśli musisz wyszukać wszystkie wyświetlenia strony w 

czerwcu, serwer musi sekwencyjnie sprawdzać wszystkie wiersze dla kolejnych miesięcy, aż znajdzie 

wpisy dla czerwca. Prawdopodobnie musi również sprawdzić wszystkie wiersze utworzone w 

miesiącach po czerwcu, jeśli nie zdaje sobie sprawy, że dane są przechowywane w kolejności dat. 

Gdybyśmy dodali indeks do kolumny daty w tej tabeli, podczas wyszukiwania czerwca serwer MySQL 

sprawdziłby indeks i stwierdził, że tabela jest posortowana i zdaje sobie sprawę, że może rozpocząć 

pobieranie około 60 000 rekordów do tabeli. To może faktycznie być w połowie maja, ale oznacza to, 

że o wiele mniej wierszy trzeba sprawdzić przed znalezieniem wpisów z czerwca. Następnie, gdy tylko 

serwer napotka wpis z lipca, wyszukiwanie może zostać zatrzymane, ponieważ jeśli daty zostaną 

posortowane, nie będzie więcej wpisów z czerwca po wpisie z lipca zaczynać. Jeśli tabela zawiera około 

10 000 wierszy miesięcznie, indeks uratuje serwer przed przeglądaniem ponad 100 000 wierszy, tj. 

Wierszy od stycznia do maja i od lipca do grudnia. 

CREATE INDEX 

Powyższe jest niezwykle prostym objaśnieniem indeksu i istnieje wiele rodzajów indeksów. Jeśli chcesz 

je lepiej zrozumieć, powinieneś uzyskać jedną z wielu dostępnych książek z teorią baz danych, ale jeśli 

chcesz szybko dodać indeks do tabeli, możesz to zrobić bez zastanowienia, korzystając z następujących 

czynności: 

CREATE INDEX indexname 

ON tablename (columnname) 

Jeśli tworzysz indeks w kolumnie KLUCZ PODSTAWOWY, w którym wszystkie dane w kolumnie będą 

unikalne, możesz utworzyć unikalny indeks w następujący sposób: 

CREATE UNIQUE INDEX indexname 

ON tablename (columnname) 

Możesz także użyć polecenia ALTER, aby dodać indeks do tabeli w następujący sposób: 

ALTER TABLE tablename 

ADD INDEX indexname (columnname) 

We wszystkich trzech powyższych skryptach nazwa kolumny może faktycznie odnosić się do jednej lub 

więcej kolumn oddzielonych przecinkami, ponieważ możesz mieć indeks, który odnosi się do wielu 

kolumn. Jedno z poleceń EXPLAIN, które wydaliśmy wcześniej, pokazało, że polecenie łączenia nie 

użyłoby klucza podstawowego jako możliwego klucza dla połączenia w tabeli dziennika. Oznaczałoby 

to, że możemy przyspieszyć zapytanie, używając indeksu w tabeli dziennika. Jeśli często będziemy 

uruchamiać to zapytanie, możemy je zoptymalizować, dodając indeks. Zapytanie będzie korzystało z 

kolumny webpageid, aby dołączyć, więc dodamy indeks do tabeli w następujący sposób: 

ALTER TABLE log 



ADD INDEX logindex (webpageid) 

Musimy WYJAŚNIĆ zapytanie ponownie, aby zobaczyć, czy nowy indeks ma jakiekolwiek znaczenie dla 

zapytania, więc uruchom go ponownie w następujący sposób: 

EXPLAIN SELECT log.id as logid, 

webpage.title AS pagetitle, 

log.browser, 

log.datecreated AS logdate, 

log.ipnumber, 

log.referringpage, 

cookies.datecreated AS cookiecreated 

FROM log, webpage, cookies 

WHERE webpage.id = log.webpageid 

AND cookies.cookieid=log.cookieid 

Jeśli porównasz wyniki z tego EXPLAIN pokazanego na Rysunku 7, z wynikami z poprzedniej EXPLAIN 

na Rysunku 3, zauważysz, że wiersz dziennika ma teraz wpis indeksu w kolumnie possible_keys zamiast 

NULL.  

 

Gdybyśmy uruchomili to zapytanie na ogromnym zestawie danych, indeks zoptymalizowałby to 

zapytanie i poprawiłby jego działanie. Indeksy nie tylko wpływają na łączenie, ale w rzeczywistości 

mogą również wpływać na pobieranie wierszy, w których ograniczane są dane wyjściowe według 

wartości w kolumnie. Jeśli indeks odnosi się do kolumny używanej przez zapytanie, wtedy pobieranie 

będzie szybsze. 

OPTIMIZE TABLE 

Jak wspomniano przy omawianiu typów danych, ciągłe wstawianie i usuwanie rekordów w kolumnach 

o zmiennej długości powoduje fragmentację tabeli z powodu dezalokacji i ponownej alokacji 

przestrzeni. Ta fragmentacja może spowodować, że operacje zapytań w tabeli będą wolniejsze niż 

oczekiwano. Aby temu zaradzić, użyj: 

OPTIMIZE TABLE tablename 

Możesz zoptymalizować więcej niż jedną tabelę jednocześnie, oddzielając nazwy tabel przecinkami. 

OPTIMIZE TABLE defragmentuje plik danych tabeli i odzyska wszelkie zmarnowane miejsce. Najpierw 



naprawia wszystkie podzielone lub usunięte wiersze, jeśli je znajdzie, a następnie sortuje strony 

indeksu, jeśli są niesprawne, a następnie aktualizuje statystyki tabeli, jeśli sortowanie indeksu nie 

zakończyło naprawy. Ponieważ optymalizacja tabeli może obejmować przenoszenie dużych części 

tabeli, MySQL powstrzymuje inne procesy przed zmianą tabeli podczas jej działania. Złożona 

manipulacja danymi może być utrudniona przez innego użytkownika próbującego wstawić coś do 

tabeli podczas operacji. Z jakiegoś powodu w graficznym kliencie MySQL nie jest uruchamiane 

polecenie OPTIMIZE TABLE, więc dane wyjściowe po uruchomieniu na monitorze MySQL pokazano na 

rysunku 8.  

 

Na rysunku zauważysz, że jeśli tabela jest już zoptymalizowana, MySQL nie spróbuje jej zoptymalizować 

ponownie, jak widać po drugim uruchomieniu polecenia na rysunku. W takim przypadku informuje 

użytkownika, że tabela jest aktualna. Wstawienie lub usunięcie wiersza w tabeli pozwoli na ponowne 

uruchomienie polecenia OPTIMIZE TABLE, jeśli zajdzie taka potrzeba, jednak nie ma potrzeby 

uruchamiania tego polecenia natychmiast po jego uruchomieniu. 

CHECK TABLE 

Polecenie CHECK TABLE umożliwia sprawdzenie jednej lub serii tabel pod kątem błędów. Polecenie jest 

używane w następujący sposób: 

CHECK TABLE tablename, tablename, tablename, … options 

Użyj dowolnej liczby tablename oddzielonych przecinkami. 

option mogą być jedną z następujących czynności: 

• QUICK nie sprawdza błędnych linków. 

• FAST sprawdza tylko tabele, które nie zostały poprawnie zamknięte. 

• CHANGED  sprawdza wiersze jak wyżej i tabele, które zmieniły się od czasu ostatniego uruchomienia 

CHECK TABLE. 

• MEDIUM sprawdza wiersze w tabeli pod kątem poprawnych usuniętych łączy, generuje sumę 

kontrolną dla wierszy i weryfikuje ją na podstawie kluczowych sum kontrolnych. 

• EXTENDED zapewnia, że tabela jest w 100% poprawna i uruchomienie może zająć trochę czasu. 



Polecenie CHECK TABLE zwróci tabelę z wynikami sprawdzenia. Przykładowe dane wyjściowe 

niektórych tabel używanych w tej książce pokazano na rysunku 9.  

 

Zauważysz, że dane wyjściowe zawierają nazwę tabeli, operację, która jest zawsze sprawdzana, typ 

komunikatu i tekst wiadomości. Typ wiadomości może być: 

• status 

• błąd 

• informacje lub 

• ostrzeżenie. 

Ostatni wiersz dla każdej nazwy tabeli powinien zawsze zawierać komunikat o stanie z napisem OK. 

Jeśli tak nie jest, mogą występować problemy z tabelą, dlatego należy uruchomić REPAIR TABLE, aby 

spróbować naprawić ten błąd. 

REPAIR TABLE  

Jak właśnie wyjaśniliśmy, po uruchomieniu REPAIR TABLE możesz mieć pewne błędy w danych 

wyjściowych. Również jeśli serwer MySQL działał dziwnie lub nieoczekiwanie ulegał awarii, może to 

wynikać z błędów gdzieś w danych tabeli. W takim przypadku po sprawdzeniu tabeli może być 

konieczne uruchomienie na niej REPAIR TABLE, aby rozwiązać wszelkie problemy. Robisz to za pomocą 

następującego polecenia: 

REPAIR TABLE  tablename, tablename, tablename,… options 

Ponieważ możesz uzyskać wiele wierszy informacji zwrotnych z naprawy stolika, najlepiej jest 

naprawiać tylko jeden stolik na raz. 

Dostępne opcje to: 

• QUICK próbuje tylko naprawić drzewo indeksu tabeli. 

• EXTEND tworzy indeksy rząd po rzędzie. 

• USE_FRM odtwarza tabelę z pliku .frm w katalogu tabel. 



Otrzymasz podobną tabelę wyników z REPAIR TABLE, jak w przypadku CHECK TABLE. Jeśli ostatni wiersz 

wyników nie wyświetla komunikatu OK, musisz spróbować naprawić MySQL z wiersza poleceń, a nie 

przez monitor. Aby to zrobić, uruchom sesję dos, zmień katalog na katalog, w którym przechowywana 

jest baza danych, tj. 

cd \ mysql \ data \ mysqlfast 

a następnie wpisz: 

c: \ mysql \ data \ bin \ myisamchk –o tablename 

tablename to nazwa tabeli, którą próbujesz naprawić. Ten proces i wyniki można zobaczyć na rysunku 

10. 

 

ANALYZE TABLE  

Polecenie ANALYZE TABLE to kolejne narzędzie, które pozwala zoptymalizować tabele MySQL, które 

jest używane w następujący sposób: 

ANALYZE TABLE tablename, tablename, tablename,… 

ANALYZE TABLE zbada rozkład kluczy w tabeli i zapisze wyniki. Te klucze są używane, gdy łączysz się z 

tabelą z innymi, a jeśli dystrybucja kluczy jest przechowywana w ten sposób, niektóre połączenia będą 

działały szybciej. Ponownie wygeneruje to tabelę wyników podobnych do tych pokazanych na rysunku 

9. 


