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Introdução 
O Oracle Real Application Clusters (RAC) permite que o Banco de dados Oracle execute 
qualquer aplicação empacotada ou personalizada da mesma forma em um conjunto de servidores 
em cluster. Isso possibilita os mais altos índices de disponibilidade e a mais flexível escalabilidade. 
Se ocorre uma falha em um servidor em cluster, o Oracle continua a executar nos servidores 
restantes. Quando você precisar de mais poder de processamento, simplesmente adicione outro 
servidor sem fazer com que os usuários fiquem off-line. Para manter os custos baixos, mesmo os 
sistemas mais avançados podem ser compostos de partes padronizadas. 

O Oracle Real Application Clusters fornece uma base para a arquitetura Enterprise Grid 
Computing da Oracle. A tecnologia do Oracle RAC proporciona uma plataforma de hardware de 
baixo custo para fornecer o mais alto padrão de qualidade de serviço que equivale e excede os 
níveis de disponibilidade e escalabilidade dos computadores SMP de mainframe mais caros do 
mercado. Ao reduzir drasticamente os custos de administração e fornecer novos níveis de 
flexibilidade de administração, a Oracle habilita o ambiente de grade corporativa. O Oracle RAC 
11g Release 2 permite que os clientes construam uma infraestrutura de grade dinâmica para a sua 
empresa. 

Este artigo fornece uma visão geral técnica do Oracle Real Application Clusters 11g com ênfase 
nos recursos e funcionalidade que podem ser implementados para fornecer as mais altas 
disponibilidade e escalabilidade para aplicações corporativas.  
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“Nós estamos conseguindo economizar mais de 5 milhões de dólares por 
ano trocando a nossa plataforma de mainframe pelo Oracle Real 
Application Clusters.” 
 

— Eugene Park, Diretor Sênior de Serviços de Plataforma, PG&E 
 

 

 

O que é o Oracle Real Application Clusters? 

O Oracle Real Application Clusters é uma opção do Banco de dados Oracle introduzida pela primeira vez com o Oracle 9i. 
O Oracle Real Application Clusters é hoje uma tecnologia comprovada usada por milhares de clientes em todos os setores, 
em todos os tipos de aplicação. O Oracle RAC fornece opções para dimensionar aplicações além da capacidade de um 
único servidor. Isso permite que os clientes tirem proveito de hardwares padronizados de baixo custo para reduzir seu 
custo total de propriedade e fornecer um ambiente de computação redimensionável que suporte a carga de trabalho de suas 
aplicações. O Oracle RAC permite que o Banco de dados Oracle execute todos os tipos de aplicações corporativas de base 
em clusters, incluindo produtos empacotados conhecidos (como o Oracle Applications, Peoplesoft, SAP), aplicações 
desenvolvidas internamente, que podem ser OLTP, DSS ou uma carga de trabalho mista. 

O Oracle Real Application Clusters é um componente fundamental da Arquitetura de Alta Disponibilidade da Oracle1, que 
fornece orientações para projetar a mais alta disponibilidade para as aplicações. O Oracle RAC fornece a capacidade de 
remover o servidor como um único ponto de falha em qualquer ambiente de aplicação de banco de dados.  

Arquitetura do Oracle Real Application Clusters 

Um banco de dados Oracle RAC é um banco de dados em cluster. Um cluster é um grupo de servidores independentes 
que cooperam como um único sistema. Os clusters fornecem flexibilidade aprimorada em relação a falhas e um 
crescimento de sistema modular incremental em sistemas SMP (single symmetric multi-processor) únicos. No caso de uma 
falha no sistema, o arranjo em clusters garante a alta disponibilidade para os usuários. O acesso a dados de missão crítica 
não é perdido. Os componentes de hardware redundantes, como nós adicionais, interconexões e discos, permitem que o 
cluster forneça alta disponibilidade. Essas arquiteturas de hardware redundantes evitam pontos de falha únicos e 
proporcionam excelente flexibilidade em relação a falhas. 

 

 
 
 
1 Para obter mais informações sobre a Arquitetura de Alta Disponibilidade da Oracle: 
http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/maa.htm 



 

 

Figura 1 Arquitetura do Oracle Real Application Clusters 

Com o Oracle Real Application Clusters, nós desacoplamos a instância  Oracle (os processos e estruturas de memória 
sendo executados em um servidor para permitir o acesso aos dados) do banco de dados Oracle (as estruturas físicas que 
residem nos armazenamentos que verdadeiramente contêm os dados, normalmente conhecidas como arquivos de dados). 
Um banco de dados em cluster é um único banco de dados que pode ser acessado por diversas instâncias. Cada instância é 
executada em um servidor distinto no cluster. Quando são necessários recursos adicionais, os nós adicionais podem ser 
facilmente adicionados ao cluster sem tempo de inatividade. Uma vez que a nova instância é iniciada, as aplicações que 
usam serviços podem imediatamente tirar proveito dela sem alterações na aplicação ou no servidor de aplicação.  

O Oracle Real Application Clusters é uma extensão do Banco de dados Oracle e, portanto, se beneficia dos recursos de 
gerenciabilidade, confiabilidade e segurança incorporados ao Oracle Database 11g.  

Oracle Clusterware 

Desde o Oracle Database 10g, a Oracle fornece o Oracle Clusterware, uma solução de clusterware portátil que é integrada 
e projetada especificamente para o Banco de dados Oracle. O Oracle Clusterware fornece uma solução de arranjo em 
clusters completa e compatível com qualquer aplicação. O Oracle Clusterware é um pré-requisito para todas as 
implementações do Oracle RAC. O suporte é facilitado, uma vez que há apenas uma organização de suporte para lidar no 
que diz respeito ao clusterware e ao banco de dados em cluster. Você pode optar por executar o Oracle RAC com 
clusterwares de terceiros selecionados. O Oracle irá funcionar com clusterwares de terceiros certificados, entretanto, o 
Oracle Clusterware deve gerenciar todos os bancos de dados do Oracle RAC.  

O Oracle Clusterware monitora e gerencia os bancos de dados do Oracle Real Application Cluster. Quando um nó no 
cluster é iniciado, todas as instâncias, listeners e serviços são iniciados automaticamente. Se ocorre uma falha em uma 
instância, o clusterware reinicia automaticamente a instância de forma que o serviço é normalmente restaurado antes que o 
administrador perceba que ele estava fora.  

 



 

 

Com o Oracle Database 10g Release 2, a Oracle adicionou uma API de Alta disponibilidade de forma que os processos que 
não são da Oracle possam ser controlados pela estrutura de alta disponibilidade dentro do Oracle Clusterware. Ao registrar 
o processo no Oracle Clusterware, são fornecidas informações sobre como iniciar, interromper e monitorar o processo. 
Você também pode especificar se o processo deve ser realocado para outro nó no cluster quando o nó em que ele está 
sendo executado falha. Com o Oracle Database 11g Release 2, o processo de gerenciar aplicações é facilitado através da 
interface gráfica fornecida pelo Oracle Enterprise Manager. Além disso, a estrutura de alta disponibilidade proporcionada 
pelo Oracle Clusterware fornece opções aprimoradas de gerenciamento e dependência.  

Arquitetura de hardware 

O Oracle Real Application Clusters é uma arquitetura onde tudo é compartilhado. Todos os servidores no cluster devem 
compartilhar todo o armazenamento usado para um banco de dados do Oracle RAC. O tipo de armazenamento em disco 
usado pode ser NAS (network attached storage), SAN (storage area network) ou disco SCSI. Sua opção de armazenamento 
é ditada pela escolha de hardware do servidor e as opções que o seu fornecedor de hardware suporta. O segredo para 
escolher o seu armazenamento é escolher um sistema de armazenamento que irá fornecer E/S redimensionável para a sua 
aplicação, um sistema de E/S que será redimensionado conforme outros servidores são adicionados ao cluster.  

Um cluster exige uma rede adicional em relação à rede local (LAN) à qual o banco de dados está anexado para conexões de 
aplicações. Um cluster exige uma segunda rede privada normalmente conhecida como interconexão. Para a alta 
disponibilidade, a Oracle recomenda que você use 2 interfaces para essa rede. Uma interface de rede ligando a parte externa 
ao Oracle deve ser usada para fornecer failover e equilíbrio de carga. A interconexão é usada pelo cluster para o envio de 
mensagens entre os nós. A interconexão também é usada pelo Oracle RAC para implementar a tecnologia de cache fusion. 
A Oracle recomenda o uso de UDP sobre GigE para a interconexão do cluster. O uso de cabos crossover para a 
interconexão não é suportado em um banco de dados do Oracle RAC em produção.  

Um cluster é composto de 1 a vários servidores, cada um tendo uma conexão LAN, uma conexão da interconexão e deve 
estar conectado ao armazenamento compartilhado. O Oracle Clusterware e o Oracle Real Application Clusters suportam 
até 100 nós no cluster. Os servidores no cluster não precisam ser exatamente iguais, mas precisam executar o mesmo 
sistema operacional e ter a mesma versão do Oracle. Todos os servidores devem suportar a mesma arquitetura, por 
exemplo, todos de 32 bits ou todos de 64 bits.  

Informações detalhadas sobre restrições de certificações e tecnologia relacionadas ao Oracle Real Application Clusters 
podem ser obtidas através do Oracle Metalink (http://metalink.oracle.com). 

Sistemas de arquivo e gerenciamento de volume 

Como o Oracle RAC é uma arquitetura onde tudo é compartilhado, o gerenciamento de volume e o sistema de arquivos 
devem levar o cluster em consideração. A Oracle recomenda o uso do Automatic Storage Management (ASM), que é um 
recurso incluído com o Oracle Database 11g para automatizar o gerenciamento do armazenamento do banco de dados. O 
ASM fornece o desempenho de E/S assíncrona com o gerenciamento facilitado de um sistema de arquivos. O ASM 
distribui a carga de E/S por todos os recursos disponíveis para otimizar o desempenho enquanto evita a necessidade de 
ajuste manual de E/S. Com o Oracle Database 11g Release 2, o ASM adiciona um gerenciador de volume dinâmico e um 
sistema de arquivos de uso geral.  

Como alternativa, o Oracle suporta o uso de raw devices e alguns sistemas de arquivo de cluster como o Oracle Cluster 
File System (OCFS) disponível no Windows e no Linux. Com o Oracle Database 11g Release 2, o Oracle Universal 
Installer e o Assistente para Configuração de Banco de dados não suportam o uso de raw devices ou block devices  para os 
arquivos de banco de dados. Os bancos de dados que estão usando raw devices atualmente podem continuar usando desde 



 

 

que sejam atualizados para o 11g Release 2, pois as interfaces de linha de comando, como o SQL, continuam a suportar o 
uso de raw devices.  

Infraestrutura em grade da Oracle 

Com o Oracle RAC 11g Release 2, a Oracle introduz a infraestrutura em grade para um cluster. A infraestrutura em grade 
são os softwares necessários fora do Banco de dados Oracle que fornecem a infraestrutura necessária, como gerenciamento 
de volume, sistemas de arquivos e gerenciamento de cluster. Este é um único conjunto de binários que inclui tanto o 
Oracle Clusterware como o Automatic Storage Management. A infraestrutura em grade é normalmente gerenciada pelo 
administrador do sistema e pode ser facilmente repassada para a equipe de administração de sistemas.  

Endereço VIP (Virtual Internet Protocol) 

O Oracle Real Application Clusters 11g exige um endereço IP virtual para cada servidor no cluster. O endereço IP virtual é 
um endereço IP não usado na mesma subrede que a rede local (LAN). Este endereço é usado por aplicações para se 
conectarem ao banco de dados RAC. Se ocorre uma falha em um nó, é realizado um failover no IP virtual para outro nó 
no cluster para fornecer uma resposta imediata de nó inativo para as solicitações de conexão. Isso aumenta a 
disponibilidade das aplicações, pois elas não precisam mais aguardar os tempos de inatividade da rede até que ocorra o 
failover da solicitação de conexão para outra instância no cluster.  

Grid Naming Service 

O Oracle RAC 11g Release 2 introduz o Grid Naming Service para o cluster. Para facilitar o dimensionamento, a Oracle 
automatizou o gerenciamento das exigências de IP virtual no cluster. Inicialmente, você deve trabalhar com o seu 
Administrador de rede para configurar um domínio delegado no DNS (Domain Name Service) e um endereço IP virtual 
para o Grid Naming Service (GNS). Durante a configuração do cluster, a Oracle irá configurar o Grid Naming Service para 
lidar com o gerenciamento dos endereços IP para o cluster. Seja adicionando ou removendo servidores do cluster, você 
não precisará falar novamente com o administrador da rede para obter os endereços IP adicionais. No final das contas, isso 
reduz a quantidade de trabalho do administrador de rede quando o cluster estiver configurado e não há trabalho de adição 
quando o cluster expandir com o crescimento de carga de trabalho.  

Para automatizar posteriormente o gerenciamento de rede no cluster, o uso do Grid Naming Service (GNS) exige um 
servidor DHCP na rede pública. A Oracle usa o DHCP para alocar dinamicamente os endereços IP virtuais necessários 
conforme os servidores se unem ao cluster.  

Single Client Access Name (SCAN) 

O Oracle RAC 11g Release 2 introduz o Single Client Access Name (SCAN) para simplificar o acesso do cliente aos 
bancos de dados do Oracle RAC. O SCAN fornece um nome único para ser usado em solicitações de conexão cliente que 
não é alterado conforme o cluster se expande ou caso qualquer um dos nós no cluster seja alterado ao longo do tempo. 
Isso permite o uso de mecanismos de conexão simplificados como o EZConnect (sistema 
sqlplus/manager@sales1-scan:1521/oltp) ou URL thin JDBC (jdbc:oracle:thin:@sales1-
scan:1521/oltp). Ao usar o GNS, você só precisa fornecer o nome e a porta de escuta do seu SCAN. Se você escolher 
não usar o GNS, você deve definir o SCAN em seu DNS como um nome único que fique revezando entre 3 endereços IP. 
Os endereços IP devem estar na mesma subrede que a rede pública do cluster. 
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Utilitário de verificação do cluster (CVU)  

O Oracle RAC inclui uma ferramenta de verificação da configuração do cluster. A ferramenta de verificação do cluster 
elimina erros através da pré e pós-validação das etapas de instalação e/ou alterações na configuração. Ela também pode ser 
usada para a validação do cluster em andamento. A ferramenta é chamada através de uma interface de linha de comando 
ou através de uma API por outros programas, como o Oracle Universal Installer (OUI). Com o Oracle RAC 11g Release 2, 
a Ferramenta de Verificação do Cluster (CVU) é integrada com o OUI para validar a entrada de configuração durante a 
entrevista de instalação bem como os pré-requisitos de sistema para o Oracle Clusterware, ASM e o banco de dados 
Oracle. Se o(s) seu(s) servidor(es) não atende(m) os pré-requisitos necessários, um script de correção é criado pelo CVU. 
Os itens que podem ser corrigidos serão marcados com “Yes” na coluna "Fixable" da página "Prerequisite Checks" da 
entrevista de instalação do OUI. Para gerar o script de correção, clique novamente no botão "Fix & Check Again". O 
script deverá ser executado pelo usuário principal (ou pelo Administrador) em todos os servidores quando solicitado para 
instalar facilmente qualquer pré-requisito ausente do sistema.  

Oracle RAC em Extended Distance Clusters 

O Oracle RAC on Extended Distance Clusters é uma arquitetura onde os servidores no cluster residem em locais 
separados fisicamente. O Oracle RAC em Extended Distance Clusters possibilita a recuperação extremamente rápida após 
uma falha local e permite que todos os nós, em todos os locais, processem ativamente as transações como parte de um 
único cluster de banco de dados. Embora esta arquitetura crie um grande interesse e tenha sido implementada com 
sucesso, é essencial entender onde ela se adequa melhor, especialmente em relação à distância, latência e grau de proteção 
que ela fornece.  

O alto impacto da latência e, portanto, da distância, cria algumas limitações práticas sobre onde a arquitetura pode ser 
implantada. Essa arquitetura se adequa melhor onde os 2 data centers estão relativamente próximos (menos de 100 km, 
aproximadamente) e onde os altíssimos custos de configuração de cabos diretos com canais dedicados entre os locais já 
foram realizados. 

O Oracle RAC em Extended Distance Clusters fornece maior visibilidade que o Oracle RAC local, mas ele pode não 
atender a todos os requisitos de Recuperação de desastres da sua organização. A separação viável é uma ótima proteção 
contra alguns tipos de desastres (queda de energia local, acidente de avião, enchente na sala de servidores), mas não todos. 
Desastres como terremotos, furacões e enchentes regionais podem afetar uma área maior. Os clientes devem fazer uma 
análise para determinar se os dois locais estão propensos a serem afetados pelo mesmo desastre. Para uma proteção 
abrangente contra desastres, incluindo proteção contra corrupções e desastres regionais, a Oracle recomenda o uso do 
Oracle Data Guard com Oracle RAC conforme descrito na documentação da Arquitetura de Alta disponibilidade da 
Oracle. O Oracle Data Guard também fornece benefícios adicionais, como o suporte a upgrades contínuos das versões do 
Oracle. 

Configurar um cluster de longa distância é mais complexo que um cluster local. É necessário um foco específico no layout 
do nó, discos de votação e colocação do disco de dados. Quando implementada corretamente, essa arquitetura pode 
fornecer maior disponibilidade que um banco de dados Oracle RAC local. A combinação do Oracle Clusterware, Oracle 
Real Application Clusters e o Automatic Storage Management pode ser usada para criar clusters de longa distância.  

 



 

“A alta disponibilidade é absolutamente essencial para nós. Agora usamos o Oracle RAC para failover da instância, o 
Data Guard para failover do local, o ASM para gerenciar nosso armazenamento e o Oracle Clusterware para manter 
tudo isso junto.”   

 — Jon Waldron, Arquiteto executivo, Commonwealth Bank of Australia  

 

 

 
 

 

 

Benefícios do Oracle Real Application Clusters 

Alta disponibilidade 

O Oracle Real Application Clusters 11g fornece infraestrutura para alta disponibilidade de data centers. Ele é também um 
componente integral da Arquitetura de Alta Disponibilidade da Oracle, que fornece as práticas recomendadas para fornecer 
a solução de gerenciamento com a mais alta disponibilidade. O Oracle Real Application Clusters fornece proteção contra as 
principais características das soluções de alta disponibilidade. 

Confiabilidade – O Banco de dados Oracle é conhecido por sua confiabilidade. O Oracle Real Application Clusters leva 
isso adiante, removendo o servidor de banco de dados como um ponto de falha único. Se ocorre uma falha em uma 
instância, as instâncias restantes no cluster permanecem abertas e ativas. O Oracle Clusterware monitora todos os 
processos da Oracle e imediatamente reinicia o componente com problema. 

Capacidade de recuperação – O banco de dados Oracle inclui muitos recursos que facilitam a recuperação de todos os 
tipos de falhas. Se ocorre uma falha em uma instância em um banco de dados do Oracle RAC, ela é reconhecida por outra 
instância no cluster e a recuperação ocorre automaticamente. A Notificação rápida de aplicação, o Failover rápido de 
conexão e o Failover transparente de aplicação fazem com que as aplicações possam ocultar dos usuários as falhas de 
componentes com facilidade.  

Detecção de erro – O Oracle Clusterware monitora automaticamente os bancos de dados do Oracle RAC bem como 
outros processos Oracle (ASM, listener, etc.) e possibilita a detecção rápida de problemas no ambiente. Ele também 
normalmente se recupera automaticamente de falhas antes que qualquer pessoa perceba que a falha ocorreu. A Notificação 
rápida de aplicação fornece a capacidade de as aplicações receberem notificação imediata de falhas dos componentes do 
cluster e ocultarem do usuário a falha reenviando a transação para um nó sobrevivente no cluster. 

Operação contínua – O Oracle Real Application Clusters fornece serviço contínuo em paradas planejadas e não 
planejadas. Se ocorre uma falha em um nó (ou instância), o banco de dados permanece aberto e a aplicação pode acessar os 
dados. A maioria das operações de manutenção do banco de dados pode ser concluída sem tempo de inatividade e de 
forma transparente para o usuário. Muitas outras tarefas de manutenção podem ser feitas de maneira contínua de forma 
que o tempo de inatividade da aplicação seja minimizado ou eliminado. A Notificação rápida de aplicação e o Failover 
rápido de conexão ajudam as aplicações a atenderem os níveis de serviço e ocultarem as falhas de componentes no cluster.  

 

 

 

 

 



 

 “Nós concluímos com sucesso uma migração ‘Big Bang’ de um sistema de mainframe para um ambiente de 
servidores em cluster. O ambiente Oracle é altamente estável e oferece alto desempenho e fácil escalabilidade, o que 
tem melhorado a satisfação do usuário e o atendimento ao cliente.” 

— NoCheol Park, CIO e Vice-Presidente Sênior, Gerente de Programa NGM, SK Telecom 

 

 

 

 

Escalabilidade 

O Oracle Real Application Clusters fornece tecnologia exclusiva para o dimensionamento de aplicações. Tradicionalmente, 
quando o servidor de banco de dados ficava sem capacidade, ele era substituído por um novo servidor maior. Conforme os 
servidores crescem em capacidade, eles se tornam mais caros. Para os bancos de dados que utilizam o Oracle RAC, existem 
alternativas para o aumento da capacidade. As aplicações que antes eram executadas em grandes servidores SMP podem 
ser migradas para serem executadas em clusters de servidores pequenos. Como alternativa, você pode manter o 
investimento atual em hardware e adicionar um novo servidor ao cluster (ou criar um cluster) para aumentar a capacidade. 
Com o Oracle Clusterware e o Oracle RAC, não é necessária uma parada para adicionar servidores a um cluster e, logo 
após a nova instância ser iniciada, a aplicação pode tirar proveito da capacidade extra. Todos os servidores no cluster 
devem executar o mesmo sistema operacional e a mesma versão do Oracle, mas eles não precisam ter exatamente a mesma 
capacidade. Hoje em dia, os clientes executam clusters que se adequam às suas necessidades, desde clusters de servidores 
onde cada servidor é um servidor padrão com 2 CPUs até clusters onde cada servidor tem 32 ou 64 CPUs.  

A arquitetura do Oracle Real Application Clusters acomoda automaticamente as exigências em constante mudança das 
empresas e as variações da carga de trabalho resultantes. Os usuários das aplicações, ou clientes dos servidores de aplicação 
da camada intermediária, conectam-se ao banco de dados através de um nome de serviço. O Oracle automaticamente 
equilibra a carga do usuário entre diversos nós no cluster. As instâncias de banco de dados do Oracle Real Application 
Clusters nos diferentes nós se inscrevem em todos ou em um subconjunto dos serviços de banco de dados. Isso 
proporciona aos DBAs a flexibilidade de escolher se clientes de aplicações específicos que se conectam a um determinado 
serviço de banco de dados podem se conectar a alguns ou todos os nós do banco de dados. Os administradores podem 
facilmente adicionar capacidade de processamento conforme as exigências das aplicações crescem. A arquitetura Cache 
Fusion do Oracle RAC utiliza imediatamente os recursos de CPU e de memória do novo nó. Os DBAs não precisam 
reparticionar os dados manualmente.  

Outra forma de distribuir a carga de trabalho em um banco de dados Oracle é através do recurso de execução paralela do 
Banco de dados Oracle. A execução paralela (isto é, consulta paralela ou DML paralelo) divide o trabalho de execução de 
uma declaração SQL entre diversos processos.  

Em um ambiente de clusters, esses processos podem ser equilibrados por diversas instâncias. O otimizador com base em 
custos da Oracle incorpora as considerações de execução paralela como um componente essencial para obter os melhores 
planos de execução. Em um ambiente do Real Application Clusters, decisões inteligentes são feitas em relação ao 
paralelismo entre os nós e dentro de cada um deles. Por exemplo, se uma determinada consulta exige seis processos de 
consulta para concluir o trabalho e seis CPUs estão ociosas no nó local (o nó ao qual o usuário está conectado), a consulta 
será processada usando somente recursos locais. Isso demonstra o paralelismo eficiente dentro dos nós e elimina a 
sobrecarga de coordenação de consultas entre diversos nós. Entretanto, se existem somente duas CPUs disponíveis no nó 
local, essas duas CPUs e quatro CPUs de outro nó serão usadas para processar a consulta. Desta forma, os paralelismos 
dentro do nó e entre eles são usados para aumentar a velocidade das operações de consulta.  

 



 

 

Gerenciando o seu banco de dados do Oracle Real Application Clusters 

O Oracle Real Application Clusters fornece uma imagem de sistema única para facilidade de configuração e gerenciamento. 
O banco de dados do Oracle RAC pode ser instalado, configurado e gerenciado de um único local. Todas as ferramentas e 
utilitários fornecidos para gerenciar o banco de dados levam o cluster em consideração, desde o Oracle Universal Installer 
(OUI) até o Enterprise Manager, incluindo o Assistente de configuração do banco de dados (DBCA), o Assistente de 
upgrade do banco de dados (DBUA), o Assistente de configuração de rede (NETCA) e as interfaces de comando como o 
srvctl.  

Oracle Enterprise Manager  

O Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control (Oracle Grid Control) é a interface de gerenciamento recomendada para 
um ambiente Oracle. O Oracle Grid Control fornece a funcionalidade de gerenciamento centralizado para a infraestrutura 
completa de TI da Oracle, incluindo sistemas que executam tecnologias da Oracle e tecnologia de outras empresas. Com 
um amplo conjunto de ferramentas de administração, configuração, gerenciamento, provisionamento, monitoramento total 
e segurança, o Oracle Grid Control reduz o custo e a complexidade do gerenciamento de ambientes de Grid Computing, 
ao mesmo tempo em que ajuda o cliente a manter seus níveis de serviço de infraestrutura de TI. O Enterprise Manager 
Database Control é a ferramenta de gerenciamento de interface gráfica fornecida pela Oracle para gerenciar o seu Banco de 
dados Oracle. O controle do banco de dados é automaticamente configurado pelo DBCA quando um banco de dados é 
criado. Ambos os produtos do Enterprise Manager levam o cluster em consideração e podem ser usados para gerenciar 
bancos de dados em cluster usando o Oracle RAC e clusters criados com o Oracle Clusterware.  

O Oracle Enterprise Manager Grid Control 10g Release 5 possibilita a migração de bancos de dados para o ASM e a 
conversão de bancos de dados de instância única para RAC com tempo mínimo de inatividade. Ele oferece um novo 
Console de alta disponibilidade que integra o monitoramento de diversas áreas de alta disponibilidade (por exemplo, 
arranjo em cluster, backup e recuperação, replicação, recuperação de desastres), fornece status geral da configuração de alta 
disponibilidade e inicia as operações adequadas.  

O Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control fornece uma Página de Cluster para visualização do hardware e sistema 
operacional do cluster como um todo. Isso é especialmente útil quando o cluster está suportando diversos bancos de 
dados. O status geral da plataforma de clusters pode ser acessado imediatamente com recursos fáceis de análise detalhada 
para bancos de dados individuais quando necessário. Da Página de Banco de dados de Cluster, você pode:  

♦ Visualizar o status geral do sistema, por exemplo, o número de nós no banco de dados de cluster e seus status 
atuais  

♦ Visualizar alertas agregados por todas as instâncias com análise detalhada da origem de cada alerta e detalhes 
adicionais  

♦ Definir limites para a geração de alertas por banco de dados em cluster  

♦ Monitorar as métricas de desempenho agregadas por todas as instâncias ou exibidas lado a lado de forma que as 
instâncias possam ser verdadeiramente comparadas, com análise detalhada quando necessário  

♦ Monitorar estatística de coerência de cache de cluster (por exemplo, obtenções do buffer global, etc.)  

♦ Realizar operações que levem em consideração o banco de dados em cluster, incluindo a capacidade de iniciar 
operações de backup e restauração, iniciar/interromper instâncias, e assim por diante 

♦ Gerenciar serviços, realizando operações como criar, modificar, iniciar/interromper, habilitar/desabilitar e 
realocar serviços bem como o monitoramento do desempenho dos serviços 



 

 

Desde o Oracle Enterprise Manager 10g Release 2, o Grid Control oferece recursos adicionais para fazer o 
provisionamento dos bancos de dados do Oracle Real Application Clusters mais facilmente. A criação inicial de um cluster, 
incluindo a colocação do Oracle Home e a configuração do clusterware, pode ser feita facilmente através do Oracle 
Enterprise Manager. O software Oracle Home pode ser mantido no Enterprise Manager como a conhecida “Imagem de 
ouro” ou originado de um host de referência conhecido. A “Imagem de ouro” é criada a partir de uma cópia de uma 
implementação bem-sucedida conhecida do ambiente do Oracle Clusterware ou do Oracle Real Application Clusters. No 
Grid Control 10g Release 3, a aplicação clonada irá suportar a criação completa, de ponta a ponta, de novos softwares 
Oracle RAC e Oracle Clusterware, incluindo a execução de ações de superusuário (root.sh) e etapas anteriores e posteriores 
que podem ser personalizadas. Isso também pode ser usado ao adicionar um novo nó a um cluster existente.  

Para os sistemas operacionais Linux, o Oracle pode também provisionar uma “imagem” para um nó de baixo nível. A 
imagem seria composta pelo sistema operacional, o agente Oracle Enterprise Manager, o Oracle Clusterware e o Banco de 
dados Oracle com o Oracle Real Application Clusters. Essa imagem pode ser associada a um perfil de hardware. Todos os 
componentes desta imagem são armazenados como "Imagens de ouro" no Enterprise Manager. Um assistente possibilita a 
escolha de hardware e o provisionamento de toda a pilha no novo hardware. O novo nó é automaticamente adicionado ao 
cluster. 

O Oracle Enterprise Manager Database Control introduz uma nova GUIA para o gerenciamento de cluster. Essa guia 
"Cluster" permite que você monitore e gerencie um cluster criado com o Oracle Clusterware. A partir da guia "Cluster", 
você pode criar e gerenciar recursos de cluster, tanto da Oracle como criados pelos usuários. Os usuários podem criar 
recursos de cluster com dependências para permitir que o cluster monitore e gerencie qualquer processo em qualquer 
servidor no cluster. O Oracle Clusterware inclui opções sofisticadas de dependência para permitir que você modele 
facilmente todas as aplicações críticas da sua empresa. O Oracle Enterprise Manager Database Control exige um home do 
Oracle RAC 11g Release 2, entretanto, ele poderá gerenciar o Oracle Clusterware e seus recursos mesmo quando o banco 
de dados está inativo.  

Aplicação contínua de patches 

O Oracle suporta a aplicação de patches nos nós de um banco de dados do Oracle RAC de maneira contínua sem tempo 
de inatividade. Os patches são aplicados em um nó de cada vez enquanto os outros nós no sistema do Oracle RAC 
estiverem ativos e operacionais. Isso exige que cada nó tenha um Oracle Home separado. Os patches serão rotulados como 
sendo qualificados para instalação como passíveis de upgrade contínuo, ou não, dependendo das alterações feitas pelo 
patch. Alguns patches que modificam estruturas comuns compartilhadas entre instâncias, ou o conteúdo do banco de 
dados, não serão. Além disso, somente patches individuais (não conjuntos de patches) serão passíveis de upgrade contínuo. 
Esse recurso é suportado desde o Oracle 9.2.0.2. Todos os patches do Oracle Clusterware podem ser aplicados de maneira 
contínua. Com o Oracle Database 11g, o Automatic Storage Management é passível de upgrade contínuo.  

Com o Oracle Database 11g Release 2, a Oracle simplificou a aplicação de patches em um cluster. O utilitário de patches 
Opatch irá aplicar os conjuntos de patches em algumas etapas simples.  

Suporte ao upgrade contínuo de versão 

O Oracle Clusterware suporta upgrades contínuos. Isso permite que o recurso faça o upgrade do clusterware sem deixar o 
cluster inoperante, possibilitando, portanto, a operação ininterrupta dos negócios. Depois de fazer upgrade do Oracle 
Automatic Storage Management para a versão 11g, você poderá fazer upgrades contínuos. 

O Oracle RAC 11g suporta upgrades de software de banco de dados (do Oracle Database 10g Release 1 Patchset 1 em 
diante) de maneira contínua, com praticamente zero de tempo de inatividade do banco de dados, através do SQL Apply do 
Oracle Data Guard. As etapas envolvem fazer o upgrade do banco de dados lógico em standby para a próxima versão, 



 

executar em modo misto para testar e validar o upgrade, fazer uma reversão de funções chaveando para o banco de dados 
atualizado e, em seguida, finalmente fazer o upgrade do banco de dados principal antigo. Enquanto estiver sendo 
executado em modo misto para testes, o upgrade pode ser abortado e o software desatualizado, sem perda de dados. Para 
obter proteção de dados adicional durante essas etapas, um segundo banco de dados em standby pode ser usado. 
Ao suportar upgrades contínuos com um tempo mínimo de inatividade, o Oracle Data Guard reduz as grandes janelas de 
manutenção comuns a tantas tarefas administrativas e permite a operação ininterrupta dos negócios. 

Gerenciamento da carga de trabalho com o Oracle Real Application Clusters 

As aplicações que usam um banco de dados do Oracle RAC precisam gerenciar a carga de trabalho em todo o cluster. O 
Oracle Real Application Clusters inclui uma tecnologia inovadora para gerenciar cargas de trabalho, fornecendo o melhor 
throughput de aplicação em função da configuração e alta disponibilidade da aplicação. O Oracle RAC 11g Release 2 
introduz o gerenciamento simplificado do Oracle RAC dentro do cluster para simplificar a consolidação de aplicações em 
um cluster e ainda assim mantém o gerenciamento separado da alocação de recursos e funções. Com o Oracle RAC 11g 
Release 2, você pode implementar pools de servidores com bancos de dados gerenciados por políticas.  
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Figura 2 Consolidado em servidores de baixo custo usando pools de servidores 

Pools de servidores 

Com o Oracle RAC 11g Release 2, um banco de dados pode ser definido para executar em um pool de servidores. Um 
pool de servidores é uma entidade lógica no cluster que permite que o administrador aloque recursos para aplicações 
específicas. Um pool de servidores é definido por 3 parâmetros: "min" (o número mínimo de servidores no pool), "max" 
(o número máximo de servidores no pool) e "importance" (fornecendo o recurso de dar uma importância relativa em 
relação a diferentes aplicações no cluster). O cluster irá alocar servidores para os pools definidos pelo usuário quando 
ocorrer a reconfiguração do cluster. O Oracle Clusterware irá alocar servidores em ordem de importância. O número de 

 



 

 

instâncias mantidas no banco de dados é definido pela cardinalidade do pool de servidores. Para adicionar uma nova 
instância, simplesmente aumente o parâmetro "max" do pool de servidores e, enquanto o servidor estiver disponível no 
cluster, uma instância adicional será iniciada. Para reduzir o número de instâncias, simplesmente reduza o parâmetro "max" 
do pool de servidores.  

O assistente para configuração de banco de dados (DBCA) fornece a opção de criar um banco de dados gerenciado por 
política definindo a cardinalidade e o nome. Um pool de servidores será criado automaticamente com o parâmetro "max" 
igual à cardinalidade definida. O Oracle Clusterware irá manter os servidores no pool de servidores até o número máximo 
com base na disponibilidade de servidores no cluster.  

Serviços 

O Gerenciamento da carga de trabalho é feito com base na utilização dos Serviços, um recurso do Banco de dados Oracle. 
Os Serviços ocultam a complexidade de um banco de dados do Oracle RAC, fornecendo uma única imagem do sistema 
para gerenciar a carga de trabalho. Os Serviços permitem que as aplicações se beneficiem da confiabilidade de um cluster. 
Tradicionalmente, um banco de dados fornecia um único serviço e seu nome era o dado de conexão para o SQL*NET. 
Com o Oracle Database 11g, um DBA pode definir até 100 serviços de banco de dados a serem fornecidos por um único 
banco de dados. Isso permite que você divida as cargas de trabalho das aplicações em componentes gerenciáveis com base 
nas exigências do negócio como o nível de serviço e as prioridades. Os serviços são integrados com muitos recursos do 
Banco de dados Oracle. Os usuários de aplicações podem ser atribuídos automaticamente a um grupo de consumidores do 
Gerenciador de recursos, o que limita seus recursos como a CPU. Tarefas em lotes podem ser atribuídas a classes de 
tarefas específicas com base em seu serviço. O uso dos serviços fornece transparência para as filas ao usar o Oracle 
Streams Advanced Queuing. Com o Oracle RAC 11g, uma consulta paralela entre nós estará restrita às instâncias onde o 
serviço estiver ativo.  

Um serviço pode se estender por uma ou mais instâncias de um banco de dados Oracle e uma instância pode suportar 
diversos serviços. O número de instâncias que oferecem um serviço é gerenciado de forma dinâmica pelo DBA 
independentemente da aplicação. Quando ocorrem paradas, os serviços são automaticamente restaurados para as instâncias 
sobreviventes. Quando as instâncias são restauradas, quaisquer serviços que não estejam sendo executados são restaurados 
automaticamente.  

Através de Bancos de dados gerenciados por políticas, um serviço pode ser executado somente em um único pool de 
servidores e é definido como uniforme (o serviço é oferecido por todas as instâncias no pool de servidores) ou singleton (é 
executado somente em uma instância no pool de servidores).  

Equilíbrio de carga da conexão 

O Oracle Net Services fornece o equilíbrio da carga de conexão para as conexões de bancos de dados. O equilíbrio de 
carga do lado cliente, que equilibra as solicitações de conexão por todas as escutas do SCAN para o cluster, pode ser obtido 
através do SCAN na lista de endereços da string de conexão do cliente. O SQL*NET irá selecionar de forma aleatória um 
dos endereços IP do SCAN. Se o servidor escolhido não estiver disponível, é feita uma tentativa com o próximo servidor 
na lista. O equilíbrio de carga do lado do servidor é obtido na escuta do SCAN. Cada escuta do SCAN conhece todas as 
instâncias no cluster que fornecem cada serviço. Com base nas metas definidas para o serviço, a escuta escolhe a instância 
que irá atender à meta da melhor forma e a conexão é estabelecida com essa instância através da escuta local.  

 

 



 

"A arquitetura de bancos de dados em clusters que nós implantamos satisfez nossas exigências comerciais e de desempenho. 

Ela também nos proporcionou a flexibilidade que precisávamos para o crescimento futuro. Os recursos de Data Warehouse 

Global recém-projetados, associados a processadores com maior capacidade, melhoraram o desempenho e forneceram 

capacidade adicional para aplicações e usuários."  

— Matthew Schroeder, Gerente, Informações de Negócios e Tecnologias, Alcoa  

 

 

 

 

Notificação rápida de aplicação (FAN)  

A Notificação rápida de aplicação fornece integração entre o banco de dados do Oracle RAC e a aplicação. Ela permite que 
a aplicação conheça a configuração atual do cluster a qualquer momento de forma que as conexões de aplicações sejam 
estabelecidas somente com instâncias que estejam aptas no momento para atender às solicitações da aplicação. A estrutura 
de alta disponibilidade do Oracle RAC divulga um evento FAN imediatamente quando uma alteração de estado ocorre 
dentro do cluster.  

Os clientes integrados recebem esses eventos e reagem imediatamente. Para eventos de inatividade, a interrupção de 
aplicações é minimizada excluindo as conexões com a instância com problema; as transações em andamento são 
interrompidas com um erro devolvido para a aplicação. As aplicações com conexões são direcionadas somente para as 
instâncias ativas. Textos explicativos do servidor podem ser usados para registrar reclamações ou enviar uma mensagem 
aos administradores alertando-os sobre o problema. Para eventos de atividade, novas conexões são criadas para permitir 
que a aplicação tire proveito imediatamente dos recursos adicionais disponíveis. Clientes Oracle JDBC, Oracle Universal 
Connection Pool for Java, ODP.NET e OCI são integrados com FAN. As aplicações com seu próprio pool de conexões 
podem tirar proveito da FAN usando a API da FAN do Oracle RAC com o driver JDBC do Oracle Database 11g Release 
2 ou a funcionalidade de callback da Oracle Call Interface.  

Supervisão do equilíbrio de carga 

As cargas de trabalho dos bancos de dados se modificam com o tempo, assim como a configuração do cluster pode mudar. 
É importante criar e alocar conexões de bancos de dados com base nas informações mais atualizadas. O Oracle Real 
Application Clusters fornece uma supervisão do equilíbrio de carga. O Oracle RAC monitora constantemente a carga de 
trabalho que está sendo executada para cada serviço por cada instância que fornece o serviço. Essa informação é publicada 
para o Repositório Automático da Carga de trabalho e para as aplicações usando eventos de FAN. O evento de FAN inclui 
o nível atual de serviço fornecido e uma recomendação sobre a porcentagem de conexões que deve ser direcionada para 
cada instância.  

Os clientes Oracle integrados usam esses eventos para fornecer equilíbrio inteligente de carga das solicitações da aplicação. 
A maioria dos pools de conexão usa um algoritmo aleatório ou de revezamento para selecionar uma conexão ociosa do 
pool quando a aplicação faz uma conexão para obter informações. Ao usar os eventos de FAN da supervisão do equilíbrio 
de carga, o pool de conexões irá selecionar a conexão que estiver fornecendo o melhor serviço no momento. O Oracle 
JDBC, Oracle UCP, OCI e ODP.NET fornecem o equilíbrio de carga de conexões em tempo real através da integração 
com a supervisão do equilíbrio de carga. As aplicações com seu próprio pool de conexões podem tirar proveito da 
supervisão do equilíbrio de carga através da API do JDBC do Oracle RAC ou da funcionalidade de callback da Oracle Call 
Interface. 

Conclusão 

O Oracle Real Application Clusters foi projetado para oferecer alta disponibilidade e escalabilidade. Ao fornecer proteção 
contra falhas de hardware e software, o Oracle Real Application Clusters proporciona a disponibilidade dos sistemas 

 



 
 
 
 
 

 

 

garantindo o acesso contínuo aos dados. Seus recursos de "scale out" e "scale up" oferecem uma plataforma que pode 
crescer em qualquer direção, permitindo que as empresas façam com que os seus negócios cresçam. As aplicações 
existentes, bem como as aplicações recém-desenvolvidas, se beneficiam da transparência que o Oracle Real Application 
Clusters fornece. O desenvolvimento de aplicações bem como a administração e o gerenciamento de mudanças ficam, 
portanto, muito mais fáceis, permitindo a redução do custo total de propriedade. O Oracle Real Application Clusters é 
único no mercado com suas ofertas e recursos. O Oracle RAC é usado por milhares de clientes no mundo todo, em todos 
os setores, em ambientes de aplicações de missão crítica e em muitos outros ambientes. 
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