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Conteúdo



• É uma feature da versão 12c que acelera

consultas analíticas por ordens de

magnitude, permitindo que as decisões de

negócios sejam em tempo real.

Oracle In-Memory 12c



• Dados colunares em memória

• Partições de tabelas em memória

• Tablespaces em memória

• Compressão de dados em memória

Características do Oracle In-
Memory Database 12c



É possível ter os seguintes níveis de prioridades:

Níveis de Prioridades de Objetos



É possível ter os seguintes níveis de compressão de 

objeto:

Níveis de Compressão



Temos as seguintes limitações para a versão 12.1.0.2 

do Oracle Database In-Memory:

• Qualquer objeto SYS ou SYSTEM

• Index Organized Table (IOT)

• Tabelas clusterizadas

• Colunas do tipo LONG ou BLOB

• Utilização em Active Data Guard

Restrições do Oracle In-Memory



A Oracle criou na versão 12.1.0.2 um novo método para 

agregação nas tabelas In-Memory chamado Vetor Group By. 

Esse método consiste em otimizar as consultas analíticas a fim 

de trazer os resultados em segundos. 

Método de Agregação de 
Consultas



• Cada instância de banco de dados possui sua área separada 

para In-Memory, sendo possível distribuir o objeto, tabela, 

coluna em várias instâncias.

• Os dados podem também ser duplicados para outros nós do 

Cluster conforme abaixo.

Armazenamento de Colunas In-
Memory em RAC



• INMEMORY_SIZE

Parâmetro que controla a quantidade de memória alocada para 

o In memory

• INMEMORY_QUERY

Parâmetro que controla se esta ativo o In Memory a nível de 

sistema ou sessão

• INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS

Número máximo de processos que irão popular os dados em 

memória. O default é a o parâmetro cpu_count x 0.5

• OPTIMIZER_INMEMORY_AWARE

Parâmetro para ativação ou desativação de aprimoramentos do 

otimizador para o In-Memory

Parâmetros do In-Memory 12c



• INMEMORY_CLAUSE_DEFAULT

Parâmetro que permite especificar uma clausula padrão para 

novas tabelas e mviews (Ex: inmemory, no inmemory, 

memcompress)

• INMEMORY_FORCE

Parâmetro que controla se tabelas que estão com flag in-

memory serão populadas na memória (default, off).

• INMEMORY_TRICKLE_REPOPULATE_SERVERS_PERCE

NT

Parâmetro que controla o percentual de repovoamento das 

tabelas in-memory. O percentual é o valor definido no 

INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS.

Por exemplo se o valor de 

INMEMORY_MAX_POPULATE_SERVERS for definido 10 e o 

mesmo 1 (default), será utilizado 10% das cpus.

Parâmetros do In-Memory 12c



_inmemory_pct_inv_blocks_invalidate_imcu 100

Percentual de blocos inválidos na memória para invalidar 

IMCU(In-Memory Compression Unity)

_inmemory_pct_inv_rows_invalidate_imcu 50

Percentual de linhas inválidos na memória para invalidar 

IMCU(In-Memory Compression Unity) 

* Antes dos dados serem populados no In-Memory, ficam 

STALE, sendo que as entradas obsoletas serão recuperadas de 

disco ou buffer cache.

Hidden Parameters



Adicionando tabelas:

alter table OWNER.TABELA inmemory priority critical memcompress for 

query high;

Adicionando partições:

alter table OWNER.TABELA inmemory priority critical memcompress for 

query high;

alter table OWNER.TABELA modify partition PART_201301 no 

inmemory;

Adicionando apenas algumas colunas:

alter table OWNER.TABELA inmemory priority critical no 

memcompress;

alter table OWNER.TABELA inmemory no inmemory(coluna);

Principais Comandos



Status in-memory:

select * from v$inmemory_area;

Pools:

1mb – Dados

64kb – Apenas metadados das tabelas in-memory

Views In-Memory



Status tabelas:

select table_name, inmemory, inmemory_priority, 

inmemory_distribute, inmemory_compression from dba_tables

where inmemory = 'ENABLED' order by table_name;

Views In-Memory



Segmentos in-memory:

SELECT v.owner, v.segment_name, 

v.BYTES_NOT_POPULATED/1024/1024 

BYTES_NOT_POPULATED, v.bytes/1024/1024 size_mb, 

v.inmemory_size/1024/1024 in_mem_size_mb, v.bytes / 

v.inmemory_size comp_ratio FROM v$im_segments v

order by bytes_not_populated desc;

Views In-Memory



Linhas e blocos stale:

select

OBJD,sum(TOTAL_ROWS),sum(INVALID_ROWS),sum(INVALI

D_BLOCKS),(sum(INVALID_ROWS)/sum(TOTAL_ROWS))*100 

pct_invalid from V$IM_SMU_HEAD group by OBJD order by 5 

desc;

Views In-Memory



O teste de stress foi executado da seguinte forma:

• Número de sessões: 50 sessões simultâneas

• Size da tabela: 10gb

• Número de de linhas: 83.696.934

• Tempo 03 minutos

• Tabelas sem índices

• Inmemory sem compressão

• 3.258.711 transações

• Média de 65.174 transações

Teste de Stress 1 (Inserts)
Com In-Memory - Sem Índices



O teste de stress foi executado da seguinte forma:

• Número de sessões: 50 sessões simultâneas

• Size da tabela: 10gb

• Número de de linhas: 83.696.934

• Tempo 03 minutos

• Tabela com 10 índices

• Sem Inmemory

• 2.681.061 transações

• Média de 53.621 transações

Teste de Stress 2 (Inserts)
Sem In-Memory - 10 Índices



O teste de stress foi executado da seguinte forma:

• Número de sessões: 50 sessões simultâneas

• Size da tabela: 10gb

• Número de de linhas: 83.696.934

• Tempo 03 minutos

• Tabela com 10 índices

• Com Inmemory

• 2.629.607 transações

• Média de 52.992 transações

Teste de Stress 3 (Inserts)
Com In-Memory - 10 Índices



O teste de stress foi executado da seguinte forma:

• Número de sessões: 50 sessões simultâneas

• Size da tabela: 10gb

• Número de de linhas: 83.696.934

• Tempo 03 minutos

• Tabela com 15 índices

• Com Inmemory

• 1.477.842 transações

• Média de 29.556 transações

Teste de Stress 4 (Inserts)
Com In-Memory - 15 Índices



O teste de stress foi executado da seguinte forma:

• Número de sessões: 50 sessões simultâneas

• Size da tabela: 10gb

• Número de de linhas: 83.696.934

• Tempo 03 minutos

• Tabela com 15 índices

• Sem Inmemory

• 1.723.444 transações

• Média de 34.468 transações

Teste de Stress 5 (Inserts)
Sem In-Memory - 15 Índices



Número de Transações



Comandos Individuais

Planos de execução antes e depois da utilização do Oracle In-

Memory:



Comandos Individuais

Planos de execução antes e depois da utilização do Oracle In-

Memory:



New Features 12.2

• Standby Database

Com esta nova feature será possível utilizar o Oracle 

In-Memory em Standby

• Resize Dinâmico

Na versão 12.1 o valor do parâmetro Inmemorysize é 

estático, a partir da versão 12.2 será possível realizar 

o resize dinâmico

• Fast Start

Agora na versão 12.2 os dados são salvos de uma 

forma agiliza o carregamento dos dados em memória 

após um startup do banco de dados.



Perguntas?


