
Criação de índices para otimização do banco 
 

* Abra o Enterprise Manager, expanda os bancos até chegar às tabelas. 

* Clique no botão direito na tabela e selecione "Design Table". 

* Clique com o botão direito na janela que abrir e selecione “Indexes/Keys”. 

* Clique em "new", coloque o nome do índice, selecione a coluna e a ordem de ordenação (ascendente ou 

descendente). 

* Clique em CLUSTERED se quiser que seja um índice agrupado. (Só pode ter um por tabela, a chave primaria é 

criada como CLUSTERED, sendo assim, tem que tirar esse atributo da chave primaria antes de criar 

o novo. 

* Coloque o "Fill Factor". (Espaço preenchido da página com dados. O resto do espaço é utilizado para 

reorganizar a tabela. Só faz sentido em índices agrupados). Um bom valor: 70% à 80%. 

 

# Índices agrupados: 
- Reorganiza fisicamente os dados na tabela. 
- vantagens se usado em pesquisa de intervalos: where a between 'x' and 'y' 
- vantagens se usado em colunas que possuam muitos valores duplicados no campo. 
 
# Índices não agrupados 
- Cria uma lista separada de valor-chave com ponteiros para a localização dos dados nas páginas. 
- vantagens se usado em pesquisa de valores exclusivos: where a = 'x' 
- vantagens se usado em colunas que possuam POUCOS valores duplicados no campo. (ex.: CPF, identidade, matrícula) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manutenção dos Índices. 

Executando os comandos abaixo: 
 

use 'NomeDoBanco' 

DECLARE @table_id int 

SET @table_id = OBJECT_ID('nomeTabela')        -- encontra o identificador da tabela 

DBCC SHOWCONTIG(@table_id)                     -- DBCC = Data Base Consistency Checker 

 

 

Será mostrada uma saída parecida com essa: 
 

- Pages Scanned ..........................20 --> numero total de paginas da tabela ou do índice 

  

- Extents Scanned..........................5  --> numero total de extensões da tabela ou do 

índice.

 

-Extent Switches..........................4  

 

--> numero de trocas de extensões enquanto 

percorria as 

paginas em seqüência (ideal = 0

 

 

- Avg. Pages per Extent....................4.0  

 

--> numero de paginas em cada extensão que são 

relacionadas

 

 

- Scan Density [Best Count:actual Conut]...60.00% 

[3:5]  

 

*** Scan Density *** se for menor que 100 há 

fragmentação: ideal= 100. Best Count = número 

ideal de alterações. Actual Count = número real de 

alterações 

 

 

 

- Logical Scan Fragmentation...............0.00%  

 

--> Numero de páginas fora de ordem retornadas ao 

se examinar as pagina folhas de um índice. 

 

 

- Extent Scan Fragmentation................40.00%  

 

--> numero de extensões que não estão posicionadas 

fisicamente uma ao lado da outra. (ideal = 0) 

 



- Avg. Bytes Freee per Page................144.5  

(Quanto maior melhor) 

 

--> numero médio de bytes livres nas paginas 

examinadas. 

 

 

- Avg. Page Density (full).................98.21%  

 

 

--> densidade media da pagina (percentual). 

(quando menor melhor) 

 

Se os números apresentados forem parecidos com os mostrados acima ou piores, está na hora de realizar a defragmentação dos índices 
criados. 

Desfragmentando os índices do Banco: 

 
use nomeBanco 

DBCC DBREINDEX('banco.dbo.tabela', Nome_indice, 90)        -- um índice específico 

  

Ou 

 

use nomeBanco 

DBCC DBREINDEX('banco.dbo.tabela', '', 20)                -- todos os índices da tabela 

 

OBS.: não sei por que os 90 e 20 

 

 

 

 

 

 

 



Agendando a Defragmentação dos Indices 

 

 

- Na árvore lateral do Enterprise Manager Escolha o Banco -> Management -> Jobs -> Botao direito -> New 

Job. 

 

- Coloque o nome do JOB e vá Category e coloque : DataBase Maintenance 

 

- Na guia Steps: 

Entre como nome 

tipo coloque: Transact-SQL Script 

Escolha o banco 

Digite o comando a ser executado (os comando que defragmentão os indices do banco) 

Clique em Parse para verificar se a sintaxe do comando está correta. 

 

- Na guia Advanced: 

On success -> Go to the next step 

On failure -> Quit the job reporting failure 

 

- Na guia Schedules: (agendar a tarefa do primeiro dia do mês à meia-noite) 

New Schedules, coloque o nome, clique em Change 

Coloque monthly -> the 1 fist day of every month 

Freqüência diária: Occurs once at: 00:00:00 

Marque: No end Data 


