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Előzmények

- ODI alapokon futó feldolgozásoknál nagy sok esetben az AIX oprendszeren elfogyott a memória és a 
feldolgozás megállt. 

- Sok a feldolgozási szál és ehhez társult rengeteg parallel szál (parallel_max_servers=980).

- Sok esetben PGA Cache Hit % értéke 70 % körül mozgott. 

- DB cache-t nem használták az SQL utasítások, hanem direktbe a PGA töltötte az adatokat 
(sga_target=400G)

- TEMP-en nagyon sok volt az írás és olvasás.
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Előzmények 2

- Lassúak voltak a folyamatok, amin gyorsítani kellett.

- Történt memória bővítés az UNIX szerverben 1400 GB-ra lett felemelve a fizikai memória.

- A fizikai memória növelés és a PGA paramétereken nagyobbra állítása nem segített.

- Ezért kerestük meg a Great IT-t.
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PGA működése 

• Hogyan működik az adatbázis PGA szempontjából 
• Kikapcsolat memory management-nél a PGA max mérete fix.

• Nonshared / nem osztott memória, ellenben a SGA-val. 

• Minden szerverfolyamathoz egy PGA terület tartozik, így a háttér folyamatokhoz is, a parallel szervekhez is. 

• PGA méretezése lehet automatikus vagy manuális. 

• PGA nagy része SQL munkaterületek számára van szentelve.  

• Ezekből az SQL munkamenetekből a következők műveletek igénylik a letöbb memóriát: 

• HASH-JOIN

• SORT 

• AGGREGATION / GROUP BY 

• UNION / INTERSECT / MINUS  …

• Ha nem fér el, akkor jön a TEMP-be való kiírás majd onnan a visszaolvasás

• TEMP területen végzett műveletek viszont jóval lassabbak.
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PGA működése 2

PGA allokáció működése globális szinten 
PGA init paraméter: 

• pga_aggregate_limit -- Ez egy határvonal, ami fölé nem mehet az oprendszeren a memória foglaltság. (12.1-től kezdve)

• pga_aggregate_target – Ez egy elméleti határ, ezen a határon felüli méretet is lefoglalhat a PGA össz. mérete

19c !!!
19c-ben erre a két paraméterre a következő összefüggés érvényes:

pga_aggregate_limit = 2 * pga_aggregate_target

Nem lehet se a limit paraméter kisebbre állítani, mint a target kétszerese a target paraméter állítása nélkül és nem lehet állítani target paramétert se a limit 
felénél nagyobb érékre állítani a másik állítás nélkül.

Ez a rejtett paraméter szabályozza ezt a összefüggést: _pga_limit_target_perc

Ezt érdemes átállítani adattárház környezetben 100-ra, ekkor be lehet állítani a target paramétert a limit közeli értékre. 

Limiting Process Size with Database Parameter PGA_AGGREGATE_LIMIT (Doc ID 1520324.1): 

„The background process CKPT checks every three seconds to see whether the amount of memory exceeds the value of the 
PGA_AGGREGATE_LIMIT initialization parameter. If the limit is reached or exceeded, then this process terminates calls for the sessions using 
the most untunable PGA memory. If these sessions still do not release enough memory, then they are also terminated.”

(12c: Bug 30025002 ORA-4030: (QERHJ hash-joi,kllcqas:kllsltba) using HASH JOIN)
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PGA működése 3 

PGA allokáció működés session szinten

- _pga_max_size -> Maximális PGA mérete egy feldolgozáis szálnak 
- _smm_max_size / _smm_max_size_static -> Maximális memória mérete a munkaterületnek feldolgozási szálanként
- _smm_px_max_size maximum -> Parallel lekérdezéseknél maximális memória mérete a munkaterületnek 

http://dba-blog.blogspot.com/2005/08/pgamaxsize-hidden-parameter.html

„Another hidden parameters that you must be aware of, are the _SMM_MAX_SIZE and _SMM_PX_MAX_SIZE.
_SMM_MAX_SIZE limits the maximum work area size for serial operations. _SMM_MAX_SIZE is calculated from the result of min(5% of 
PGA_AGGREGATE_TARGET, _PGA_MAX_SIZE/2).
When you are executing a parallel query it is still using only one work area, all slaves are working under that work area.
_SMM_PX_MAX_SIZE limits the maximum size of used memory from all slave processes. The used size by each slave process inside that work 
area is limited from the value of _SMM_MAX_SIZE parameter. So, the value of _SMM_MAX_SIZE is used not only for serial but for parallel 
operations as well.
_SMM_PX_MAX_SIZE is used only when you are running query with a degree with a parallelism more than 6. For example, if you have DOP = 
6 then every slave process can takes no more than _SMM_MAX_SIZE. When DOP > 6 then the _SMM_PX_MAX_SIZE is taking a place.
The values for _SMM_MAX_SIZE and _SMM_PX_MAX_SIZE are measured in KBytes.
After changing of the _PGA_MAX_SIZE parameter and restarting of the database, values for both _SMM_MAX_SIZE and 
_SMM_PX_MAX_SIZE are recalculated automatically. This means that you don't need to change them manually. But you must know what 
they are doing.”

http://dba-blog.blogspot.com/2005/08/pgamaxsize-hidden-parameter.html
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PGA működése 4 

PGA allokáció 

SELECT a.ksppinm Param, b.ksppstvl SessionVal FROM  x$ksppi a, x$ksppcv b, x$ksppsv c

WHERE

a.indx = b.indx

AND a.indx = c.indx

AND a.ksppinm in ('_pga_max_size','_smm_max_size','_smm_px_max_size','pga_aggregate_target');

PARAM                     SESSIONVAL

------------------------- -------------------------

pga_aggregate_target 21474836480

_pga_max_size 2147483648

_smm_max_size 1048576

_smm_px_max_size 10485760

Látszódik, hogy 20G PGA target esetén is csak 1G a work area size
Bármekkora méretre állítjuk a PGA target paramétert ez a paraméter nem lesz 1G-nél nagyobb 
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Megoldás

Mi a megoldás ? 
• PGA növelés az biztos, de azt hogyan ?

- Meg kell találni az egyensúlyt a fizikai memória méret és a PGA_AGGREGATE_TARGET / PGA_AGGREGATE_LIMIT + SGA paraméterek 
és a rejtett paraméterek között (_pga_max_size , _smm_max_size )

Megoldási lépések nagy léptékkekben:
• Több körös memória beállítások

• AWR elemzések 

• AIX problémák

• svmon

• Processzek számának változtatása, Parallel szálak változtatása

• parallel_max_servers = 980 -> parallel_max_servers = 1500

• Resource Manager állítás

• 32 maximális parallel felodolgozási szálról –> 48 maximális feldolgozási szál 

• ODI oldalon több feldolgozás engedése egyidejűleg:  

• 30 -> 100 szálra
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Több körös memória beállítások
1. Kör

Ezen paraméterek lettek beállítva: 
• alter system set pga_aggregate_limit='320G' scope=spfile; --> biztonsági vonal, hogy ne fogyjon el a hoszt memóriája

• alter system set pga_aggregate_target='200G' scope=spfile;

• alter system set "_pga_max_size" = 4294967296 scope=spfile; --> egy session által használható pga memóriaszelet: maximum 4GB

• alter system set "_smm_max_size"=4194304 scope=spfile; --> egy session által használható workarea memóriaszelet : maximum: 4GB

• alter system set "_smm_max_size_static"=4194304 scope=spfile; --> egy session által használható workarea memória szelet, perzisztálás (az előző beállítás nem marad meg az 
újraindítások között : maximum: 4GB

Itt előjött egy memória elfogyás probléma, de erre volt PATCH AIX platfromon:

Patch 18674051: ORA-30009: NOT ENOUGH MEMORY FOR CONNECT BY WHILE THERE IS PLENTY MEMORY

2. Kör
pga_aggregate_limit= 512G

pga_aggregate_target= 512G 

_pga_max_size = 4G 

_smm_max_size / _smm_max_size_static = 4194304

N+1. kör-nél parallel_max_servers=2200 egy nagy memória elfogyást produkált.

Legutolsó Kör
pga_aggregate_limit= 900G

pga_aggregate_target= 700G

_pga_max_size = 8G

_smm_max_size / _smm_max_size_static = 8388608 

sga_target = 400G 

sga_max_size = 400G 

Parallel_max_server = 1500 
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Összehasonlítás   

<- 2020 októberében 

2022 októberében ->
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Összehasonlítás 2    

<- 2022 októberében 

2020 októberében -> 
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Összehasonlítás 3    

<- 2022 októberében 

2020 októberében -> 
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Összehasonlítás 4    

<- 2022 októberében 

2020 októberében -> 



Köszönöm! 

Kérdések ?


