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Introdução 
As empresas usam a tecnologia de informação (TI) para obter maior vantagem 
competitiva, reduzir os custos operacionais, ampliar a comunicação com os clientes e 
aumentar a percepção do gerenciamento nos seus processos de negócios. Conforme o 
uso de serviços habilitados pela TI se torna predominante, as empresas modernas se 
tornam cada vez mais dependentes de sua infraestrutura de TI e de sua contínua 
disponibilidade. O tempo de inatividade das aplicações e a indisponibilidade dos dados 
se traduzem diretamente em perda de produtividade e receita, clientes insatisfeitos e 
uma imagem machada da empresa. 

A abordagem tradicional para construir uma infraestrutura de alta disponibilidade (HA) 
exige o amplo uso de recursos de hardware e softwares redundantes e frequentemente 
ociosos, de diferentes fornecedores. Além de ser muito cara, essa abordagem não 
atende às expectativas de nível de serviço devido à integração deficiente dos 
componentes, limitações tecnológicas e complexidades administrativas. A Oracle resolve 
esses desafios fornecendo aos clientes um conjunto abrangente de tecnologias de alta 
disponibilidade líderes de mercado que são pré-integradas e podem ser implementadas 
por um custo mínimo.  

Neste artigo, analisaremos as causas comuns do tempo de inatividade das aplicações e 
discutiremos como as tecnologias disponíveis no Banco de dados Oracle podem ajudar 
a evitar o tempo de inatividade, que sempre custa caro, e a permitir uma rápida 
recuperação das falhas não planejadas, além de minimizar o impacto das paradas 
planejadas. Também iremos destacar as novas tecnologias introduzidas no Oracle 
Database 11g Release 2 que permitem às empresas tornar sua infraestrutura de TI 
ainda mais robusta e tolerante a falhas, maximizar seu retorno do investimento na 
infraestrutura de alta disponibilidade e proporcionar uma melhor qualidade de serviço 
aos usuários.
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Visão de alta disponibilidade da Oracle 

Ao projetar uma infraestrutura de alta disponibilidade, é importante primeiro entender as causas 
dos tempos de inatividade, os quais categorizamos como planejados e não planejados. As paradas 
não planejadas geralmente são provocadas por falhas em computadores e por outras falhas que 
podem provocar indisponibilidade dos dados (como danos de armazenamento, falha no local 
etc.). O tempo de inatividade planejado inclui atividades de manutenção, como alterações de 
hardware, software, aplicações e/ou dados. 

A forma tradicional da alta disponibilidade 

Adicionar tolerância a falhas básica a uma infraestrutura de TI não é difícil. Você pode adicionar 
alguns poucos componentes redundantes e alegar que isso é tolerância a falhas ou alta 
disponibilidade. Se você possui alguma falha em sua pilha de TI, existem componentes 
disponíveis para os quais você pode fazer o failover. Seguindo este princípio básico, alguns 
clientes construíram uma estrutura de alta disponibilidade composta por: 

• Um modelo de cluster de N+1 servidores ativo-passivo (por exemplo, cluster integrado 
com o sistema operacional) 

• Espelhamento dos bits no array de armazenamento para alguns arrays de armazenamento 
remotos 

• Um produto de backup em fita que garante que backups periódicos possam ser obtidos e 
armazenados fora da empresa  

• Um produto de gerenciamento de volume separado para facilitar o gerenciamento do 
armazenamento subjacente 

Esse tipo de configuração funciona, mas com importantes limitações, como por exemplo: 

• Normalmente, as soluções mencionadas acima vêm de diferentes fornecedores. Fazer a 
integração e gerenciar essas variadas soluções exige um esforço significativo. 

• Como a arquitetura geral é baseada em diferentes soluções pontuais, é difícil redimensionar 
a configuração para aumentar o throughput. O redimensionamento eficaz é essencial do 
ponto de vista da alta disponibilidade. 

• Apesar de as soluções de alta disponibilidade focadas em hardware (por exemplo, 
espelhamento) oferecerem métodos simples de proteção de dados, sua abordagem no nível 
de bytes dificulta a criação de recursos de otimização de aplicações.1 

 
 
 
1 Apenas com soluções focadas em hardware é praticamente impossível reduzir o tempo de 
inatividade relacionado a upgrades e aplicação de patches, evitar erros humanos, detectar e recuperar 
corrupções físicas além de garantir que os clientes de aplicações também possam realizar o failover no 
caso de uma parada. 
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• Um fator relacionado é o retorno do investimento (ROI) nos sistemas de alta 
disponibilidade. Se um servidor está configurado em um ambiente de cluster N+1 voltado 
para o failover, ele não pode suportar carga de trabalho e os recursos de computação são 
desperdiçados. Se um array de armazenamento remoto está recebendo bits através da 
tecnologia de espelhamento de armazenamento, nenhuma aplicação ou banco de dados 
podem ser montados nesse array de armazenamento, causando ainda mais desperdício. 

O jeito Oracle de garantir a alta disponibilidade 

Considerando esses problemas, a Oracle tem adotado a abordagem de construir um conjunto de 
recursos de alta disponibilidade altamente integrados dentro do kernel do banco de dados. Os 
três princípios básicos da visão de alta disponibilidade da Oracle são os seguintes. 

Aproveitar a proteção aprimorada de dados otimizada pela Oracle 

A Oracle entende a estrutura de blocos melhor que qualquer um, permitindo soluções nativas 
com recursos inteligentes. Como a Oracle pode detectar o mais cedo possível se um bloco 
Oracle está fisicamente corrompido, as soluções de replicação da Oracle, o Oracle Data Guard 
e o Oracle Streams, irão detectar e interromper a propagação de blocos corrompidos para os 
sistemas de destino.2 Da mesma forma, a solução de backup e recuperação da Oracle (RMAN) 
pode fazer uma recuperação detalhada e eficiente dos blocos individuais em vez de arquivos de 
dados inteiros. O RMAN pode também rastrear os blocos alterados da melhor forma possível, 
garantindo que seja feito o backup somente dos blocos alterados, fornecendo então um recurso 
poderoso de eliminação de duplicatas implícito. O Active Data Guard permite que bancos de 
dados físicos em standby sejam abertos para acesso de leitura mesmo quando estiverem sendo 
sincronizados com os bancos de dados de produção através da recuperação de mídia.3 

Fornecer alta disponibilidade integrada com as aplicações 

Fornecer alta disponibilidade e proteção de dados no nível de bits e bytes não é suficiente, pois 
as paradas acabam derrubando a aplicação, e, portanto, afetam os usuários. As tecnologias 
inovadoras Flashback da Oracle funcionam no nível de objeto de negócios, por exemplo, 
reparando tabelas ou recuperando transações específicas. As soluções são muito detalhadas e, 
portanto, muito eficientes, sem causar a interrupção do restante do banco de dados. Além 

 
 
 
2 As tecnologias de espelhamento de armazenamento não podem fornecer o mesmo nível de proteção 
contra a corrupção, pois elas não se beneficiam da validação do Oracle antes que as alterações sejam 
aplicadas em volumes remotos. 
3 A sobrecarga de tarefas como a geração de relatórios em tempo real ou backups incrementais 
rápidos pode agora ser deslocada para o standby físico, para melhor utilização de recursos em 
comparação ao espelhamento, que exige que os arrays de armazenamento sejam mantidos off-line. 
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disso, através do recurso de Redefinição on-line, a Oracle permite a realização de mudanças 
estruturais em uma tabela enquanto ela está sendo acessada e atualizada. Da mesma forma, 
quando existe um failover no nível do banco de dados, as soluções da Oracle garantem que o 
failover também seja executado de forma automática nas conexões de aplicações / camada 
intermediária, melhorando a disponibilidade e a qualidade do serviço ao impedir que os 
usuários sejam afetados por conexões sem resposta ou tenham que reconectar manualmente ao 
banco de dados. 

Fornecer uma arquitetura integrada, automatizada e aberta 

Como as soluções de alta disponibilidade da Oracle estão disponíveis como recursos 
incorporados ao banco de dados, não há a necessidade de integração separada com tecnologias 
de terceiros. Não são necessárias instalações separadas e os upgrades para as novas versões são 
simplificados enormemente, eliminando o processo doloroso e demorado de certificação de 
versão para as tecnologias de diversos fornecedores. Além disso, todos os recursos podem ser 
gerenciados através da interface de gerenciamento unificado do Oracle Enterprise Manager 
Grid Control. A Oracle também incorpora a automação em cada etapa, evitando erros comuns 
que normalmente ocorrem nas configurações manuais. Os clientes podem facilmente optar por 
executar o failover automaticamente para um banco de dados em standby caso o banco de 
dados de produção fique off-line; os backups podem ser arquivados e removidos 
automaticamente para um gerenciamento mais eficaz do espaço; e as corrupções de blocos 
físicos podem ser reparadas automaticamente. Por fim, o conjunto de soluções de alta 
disponibilidade da Oracle é aberto: ele não restringe os clientes a usarem somente soluções 
nativas da Oracle. Por exemplo, os clientes podem usar a tecnologia de replicação nativa da 
Oracle, mas escolher um produto de backup de terceiros. Eles podem usar a tecnologia de 
arranjo em clusters da Oracle, mas escolher o espelhamento de armazenamento de terceiros se 
preferirem aproveitar investimentos anteriores na tecnologia de espelhamento de 
armazenamento e práticas operacionais. 

A visão de alta disponibilidade da Oracle está incorporada no conjunto de soluções de alta 
disponibilidade da Oracle e na Oracle Maximum Availability Architecture (MAA), que é a 
estrutura das práticas recomendadas para alta disponibilidade da Oracle. O diagrama a seguir 
mostra uma visão geral do conjunto de soluções integradas de alta disponibilidade do Banco de 
dados Oracle. Para obter mais informações, consulte os recursos on-line sobre Alta 
disponibilidade da Oracle.  
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Figura 1: Conjunto de soluções integradas de alta disponibilidade do Banco de dados Oracle 

As próximas seções neste artigo descrevem as principais soluções de alta disponibilidade da 
Oracle em relação a categorias específicas de paradas, juntamente com um resumo dos novos 
recursos disponíveis com essas soluções no Oracle Database 11g Release 2. 
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“A alta disponibilidade é absolutamente essencial para nós. Agora usamos o Oracle RAC para failover da instância, o Data 

Guard para failover local, o ASM para gerenciar nosso armazenamento e o Oracle Clusterware para manter tudo isso junto.” 

Jon Waldron, Arquiteto executivo, Commonwealth Bank of Australia 

Proteção contra o tempo de inatividade não planejado 

Os problemas de hardware, que causam falhas no servidor, são essencialmente imprevisíveis, e 
resultam em tempo de inatividade da aplicação quando ocorrem. Da mesma forma, uma 
variedade de falhas de disponibilidade de dados, incluindo a corrupção do armazenamento, 
paradas no local e erro humano, também causa tempo de inatividade não planejado. Nesta seção, 
discutiremos como as soluções de alta disponibilidade da Oracle resolvem essas categorias 
fundamentais de falhas para evitar e atenuar o tempo de inatividade não planejado. 

Proteção contra falha no servidor 

Uma falha no servidor constitui um problema inesperado na máquina que está hospedando o 
servidor de banco de dados, normalmente devido a uma falha de hardware. O Oracle Real 
Application Clusters, a base da arquitetura Grid Computing da Oracle, pode proporcionar a 
proteção mais eficaz contra tais falhas.  

Oracle Real Application Clusters 

O Oracle Real Application Clusters (RAC) é a melhor tecnologia de agregação de banco de dados 
que permite que dois ou mais computadores (“nós”) em um cluster acessem simultaneamente um 
mesmo banco de dados compartilhado. Esse sistema de banco de dados passa por diversos 
sistemas de hardware, mas ainda assim aparece para a aplicação como um único banco de dados 
unificado. Essa arquitetura amplia os benefícios de disponibilidade e escalabilidade para todas as 
aplicações, especialmente: 

• Tolerância a falhas no cluster, especialmente falhas de computador. 
• Flexibilidade e relação custo-benefício no planejamento de recursos, de modo que um 

sistema possa ser dimensionado para qualquer capacidade desejada sob demanda e 
conforme as necessidades da empresa mudem.  

Uma vantagem principal do RAC é sua tolerância inerente a falhas, proporcionada pelos 
múltiplos nós. Como os nós físicos são executados de forma independente, a falha em um ou 
mais nós não afeta os outros. Essa arquitetura também permite que um grupo de nós seja 
colocado on-line ou off-line de forma transparente, enquanto o restante do cluster continua a 
fornecer o serviço do banco de dados. Além disso, o RAC fornece integração incorporada com o 
Oracle Fusion Middleware e os clientes Oracle para o failover das conexões. 

O Oracle RAC também proporciona aos usuários a flexibilidade de adicionar nós ao cluster 
conforme a demanda por recursos aumenta, reduzindo custos ao evitar o upgrade onde ocorre a 
substituição de um sistema existente por um novo com mais capacidade, o que custa mais caro e 
pode causar interrupções. A tecnologia Cache Fusion implementada no Oracle RAC e o suporte 
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“O Oracle Real Application Clusters no Linux nos forneceu uma disponibilidade contínua por cerca de 65% do custo de uma 

implementação tradicional. Essa disponibilidade aprimorada de nossos sistemas de atendimento aos pacientes nos permitiu 

fazer upgrades de manutenção no sistema com zero de tempo de inatividade.” 

Kay Carr, Diretora executiva de Informação, St. Luke's Episcopal Health System 

para redes InfiniBand permitem redimensionar a capacidade de forma quase linear, sem 
alterações em sua aplicação. 

Com esses recursos únicos, o Oracle RAC habilita as Grades empresariais. As Grades 
Empresariais são formadas por grandes configurações de componentes padronizados, com 
preços acessíveis: processadores, servidores, rede e armazenamento. Além disso, o Oracle Real 
Application Clusters é completamente transparente para a aplicação que acessa o banco de dados 
do Oracle RAC, permitindo assim que as aplicações existentes sejam implantadas nele sem exigir 
modificações. 

Aprimoramentos do Oracle RAC 11g Release 2 

Com o Oracle Database 11g Release 2, o gerenciamento de aplicações sob o controle do Oracle 
Clusterware é facilitado através de uma interface gráfica fornecida pelo Oracle Enterprise 
Manager. O Oracle Database 11g Release 2 também introduz a infraestrutura em grade, um novo 
Oracle Home que inclui os binários para o Oracle Clusterware e o Automatic Storage 
Management, facilitando a implantação e o gerenciamento de softwares da infraestrutura de alta 
disponibilidade. 

Outra melhoria é que as aplicações nunca precisam modificar suas conexões ao serem 
adicionados ou removidos nós nos clusters. O SCAN (Single client access name) permite que os 
clientes se conectem ao banco de dados do Oracle RAC com um único endereço tanto para 
failover como para o equilíbrio de carga. 

Os pools de servidores são entidades lógicas para alocar recursos a aplicações específicas; o 
cluster aloca servidores ao pool de acordo com uma especificação de declaração dos seus 
requisitos de redimensionamento que o cluster administra automaticamente com os recursos 
existentes. A Grade "Plug and Play" automatiza ainda mais o gerenciamento do cluster. Você 
pode delegar um subdomínio de rede para o cluster e o Grid Naming Service (GNS) irá usar o 
DHCP para alocar automaticamente todos os endereços IP virtuais (VIPs) para o cluster. A 
adição de uma instância a um banco de dados do Oracle RAC é feita automaticamente quando o 
tamanho do pool de servidores é aumentado; não são necessárias etapas manuais por parte do 
DBA além de garantir que o software seja provisionado. 

Para obter mais informações, consulte os recursos on-line sobre o Real Application Clusters da 
Oracle. 

Oracle Clusterware 

O Oracle Database 11g inclui o Oracle Clusterware, uma solução de gerenciamento de 
clusterware completa e integrada disponível em todas as plataformas do Oracle Database 11g. 
Essa funcionalidade de clusterware inclui mecanismos de mensagens, bloqueio, detecção de falha 
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e recuperação de clusters. O Oracle Clusterware 11g adiciona o gerenciamento da hora no cluster 
para garantir que os relógios em todos os nós no cluster estejam sincronizados. Para a maioria 
das plataformas, nenhum software de terceiros para gerenciamento de clusterware precisa ser 
adquirido. A Oracle irá, entretanto, continuar a suportar produtos selecionados de clusterware de 
terceiros em plataformas específicas. 

O Oracle Clusterware inclui uma API de alta disponibilidade para tornar as aplicações altamente 
disponíveis. O Oracle Clusterware pode ser usado para monitorar, realocar e reiniciar suas 
aplicações.  

Proteção contra falhas nos dados 

A falha nos dados é a perda, dano ou corrupção de dados críticos para os negócios. As causas de 
falhas nos dados possuem múltiplos aspectos e normalmente são difíceis de identificar. 
Normalmente, as falhas nos dados ocorrem devido a uma ou mais destas causas: falha no 
subsistema de armazenamento, falha no local, erro humano e corrupção. O Oracle Database 
possui diversas tecnologias para resolver essas causas e ajudar a diagnosticar, atenuar e recuperar 
da falha de dados. 

Proteção contra erro humano 

Erros humanos são a principal causa do tempo de inatividade, portanto um bom gerenciamento 
de risco precisa incluir medidas para impedir o erro humano e também para corrigi-lo quando 
ocorrer. Por exemplo, uma cláusula WHERE incorreta pode fazer com que uma operação de 
UPDATE afete muito mais colunas que o desejado. O Banco de dados Oracle fornece um 
conjunto de recursos poderosos que ajudam os administradores a prevenir, diagnosticar e 
recuperar desses erros. Ele também inclui recursos que permitem que os usuários finais se 
recuperem de problemas sem a intervenção do administrador, acelerando a recuperação dos 
dados perdidos e danificados. 

Evitando erros humanos 

Uma boa forma de evitar os onerosos erros humanos é restringir o escopo do acesso dos 
usuários para somente os dados e serviços que eles precisam. O Banco de dados Oracle 
proporciona uma ampla variedade de ferramentas de segurança para controlar o acesso do 
usuário aos dados das aplicações, autenticando os usuários e permitindo aos administradores que 
concedam aos usuários somente os privilégios necessários para realizarem suas tarefas. O modelo 
de segurança do Banco de dados Oracle permite o controle de acesso detalhado, até o nível de 
linhas, através do recurso Virtual Private Database (VPD) da Oracle. Para obter mais 
informações, consulte os recursos on-line sobre o Banco de dados privado virtual. 
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"Ao usar o recurso Flashback Query, nós ampliamos nossa capacidade de geração de relatórios e resolução de problemas 

para as opções de pesquisa imediata de dados que é uma excelente ferramenta de gerenciamento e nos ajuda a economizar 

muito tempo.” 

Greg Penk, Vice-Presidente de Administração de dados, Banknorth Group 

Tecnologias Flashback da Oracle 

Apesar das medidas preventivas, os erros humanos acontecem. As tecnologias Flashback do 
Banco de dados da Oracle são um conjunto rico e exclusivo de soluções de recuperação de dados 
que permite reverter os erros humanos desfazendo de forma seletiva e eficiente os efeitos de um 
erro. Antes do Flashback, poderia demorar alguns minutos para danificar um banco de dados e 
horas para recuperá-lo. Com o Flashback, corrigir um erro leva mais ou menos o mesmo tempo 
que demorou para ele ser gerado. Além disso, o tempo necessário para se recuperar desse erro 
não depende do tamanho do banco de dados, um recurso exclusivo do Banco de dados Oracle. 
O Flashback suporta a recuperação em todos os níveis, incluindo a linha, a transação, a tabela e 
todo o banco de dados. 

O Flashback é fácil de usar: todo o banco de dados pode ser recuperado através de um único 
comando simples, em vez de seguir um procedimento complexo. O Flashback proporciona uma 
análise detalhada e reparos de danos localizados, como quando o pedido errado do cliente é 
excluído. O Flashback também suporta o reparo de danos maiores evitando, assim mesmo, 
longos períodos de inatividade, por exemplo, quando todos os pedidos do cliente do dia anterior 
foram excluídos. 

Flashback Query 

Usando o recurso Flashback Query da Oracle, os administradores podem consultar quaisquer 
dados em algum momento no passado. Esse poderoso recurso pode ser usado para visualizar e 
reconstruir dados corrompidos logicamente que podem ter sido excluídos ou alterados 
inadvertidamente. Por exemplo, uma consulta simples como: 

SELECT * FROM emp AS OF TIMESTAMP hora WHERE… 
exibe as linhas da tabela emp desde a hora especificada (um carimbo de data e hora, obtido, por 
exemplo, através de uma conversão TO TIMESTAMP). Os administradores podem usar o recurso 
Flashback Query para identificar e resolver rapidamente corrupções nos dados lógicos. Essa 
funcionalidade poderia também ser incorporada a uma aplicação para fornecer aos usuários um 
mecanismo rápido e fácil para desfazer alterações incorretas nos dados sem entrar em contato 
com o administrador do banco de dados. 

Flashback Versions Query 

O recurso Flashback Versions Query permite que os administradores recuperem diferentes 
versões de uma linha dentro de um intervalo de tempo especificado em vez de um único 
momento específico. Por exemplo, uma consulta como: 

SELECT * FROM emp VERSIONS BETWEEN TIMESTAMP hora1 AND hora2 WHERE… 
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exibe cada versão da linha entre os carimbos de data e hora especificados. Esse mecanismo 
permite que o administrador saiba exatamente quando e como os dados foram alterados, 
proporcionando grande utilidade tanto no reparo de dados quanto na depuração da aplicação. 

Flashback Transaction Query 

A corrupção local pode também ser resultado de uma transação incorreta que alterou dados em 
múltiplas linhas ou tabelas. O recurso Flashback Transaction Query permite que o administrador 
veja todas as alterações feitas por determinada transação. Por exemplo, uma consulta como: 

SELECT * FROM FLASHBACK_TRANSACTION_QUERY WHERE XID = IDtransacao 

mostra as alterações feitas por essa transação e também produz as declarações SQL necessárias 
para aplicar o flashback ou desfazer a transação. Essa ferramenta de precisão capacita o 
administrador a identificar de forma eficaz corrupções lógicas no banco de dados e resolvê-las. 

Flashback Transaction 

Frequentemente, as falhas em dados demoram a serem identificadas e transações adicionais 
podem ter sido executadas nos dados logicamente corrompidos. No caso de uma transação 
‘ruim’, o DBA deve analisar as alterações feitas pela transação e qualquer dependência (por 
exemplo, transações que modificaram os mesmos dados após a transação ruim), para garantir 
que, ao desfazer a transação, o estado original correto dos dados seja preservado. Realizar essa 
análise pode ser trabalhoso, especialmente em aplicações complexas. 

Com o recurso Flashback Transaction, uma única transação e, opcionalmente, todas as suas 
transações dependentes, podem ser desfeitas através de uma única operação PL/SQL ou de um 
assistente EM para identificar e desfazer as transações com problemas. O recurso Flashback 
Transaction baseia-se nos logs de dados para desfazer e nos logs dos dados de recuperação 
arquivados para voltar as alterações. 

Flashback Table 

Algumas vezes a corrupção lógica está limitada a uma ou um conjunto de tabelas em vez do 
banco de dados inteiro. O recurso Flashback Table permite que o administrador recupere tabelas 
facilmente para um determinado momento. Uma consulta como:  

FLASHBACK TABLE pedidos, itens_pedido TIMESTAMP hora  

irá retroceder as tabelas pedidos e itens_pedido, desfazendo quaisquer atualizações feitas 
nessas tabelas entre a hora especificada e a hora atual 

Flashback Drop 

Tabelas eliminadas acidentalmente são um pesadelo para o DBA, normalmente exigindo a 
restauração, recuperação, exportação/importação e recriação de todos os atributos associados à 
tabela. Com o recurso Flashback Drop, as tabelas eliminadas podem ser facilmente recuperadas, 
através de uma simples declaração FLASHBACK TABLE <tabela> TO BEFORE DROP. Isso 
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restaura a tabela eliminada e todos os seus índices, restrições e triggers da Lixeira. (A Lixeira é um 
recipiente lógico para todos os objetos eliminados.) 

Flashback Database 

Para restaurar todo o banco de dados para um momento anterior, o método tradicional é 
restaurar o banco de dados de um backup RMAN e recuperar o momento anterior ao erro. Com 
o crescente tamanho dos bancos de dados, pode demorar horas ou até dias para restaurar todo 
um banco de dados. 

Por outro lado, o recurso Flashback Database, usando logs de flashback otimizados pela Oracle, 
pode restaurar facilmente um banco de dados inteiro para um determinado momento. O recurso 
Flashback Database é extremamente rápido e restaura somente os blocos que foram alterados. O 
recurso Flashback Database pode restaurar todo um banco de dados em questão de minutos 
através de um simples comando como: 

FLASHBACK DATABASE TO TIMESTAMP hora 

Não são necessários procedimentos complicados de recuperação e não há necessidade de 
restaurar backups de fita. O recurso Flashback Database reduz drasticamente a quantidade de 
tempo de inatividade necessária em situações onde a recuperação lógica de um banco de dados 
para um determinado momento se faz necessária. 

Aprimoramentos do Flashback 11g Release 2 

O Oracle Database 11g Release 2 inclui aprimoramentos nos recursos Flashback Database e 
Flashback Transaction. O recurso Flashback Database pode agora ser habilitado enquanto o 
banco de dados está aberto; ele também oferece desempenho aprimorado na criação de logs para 
cargas diretas e monitoramento aprimorado do andamento. O recurso Flashback Transaction 
agora suporta o rastreamento da dependência de chaves externas. Para obter mais detalhes, 
consulte os recursos on-line sobre Flashback da Oracle.  

11 

http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/Flashback_Overview.htm


Artigo técnico da Oracle — Alta disponibilidade com o Oracle Database 11g Release 2  

Proteção contra a corrupção de dados 

A corrupção física de dados é criada por falhas em qualquer um dos componentes que formam a 
pilha de Entrada/Saída (E/S). Quando o Oracle emite uma operação de gravação, essa operação 
de E/S do banco de dados é repassada para o código do sistema operacional. A gravação ocorre 
através da pilha de E/S: do sistema de arquivos para o gerenciador de volume para o driver do 
dispositivo para o adaptador Host-Bus para o controlador de armazenamento e, finalmente, para 
a unidade de disco onde o dado é gravado. Falhas de hardware ou bugs em qualquer um desses 
componentes podem fazer com que dados inválidos ou corrompidos sejam gravados no disco. 
Essa corrupção poderia danificar as informações de controle internas do Oracle ou os dados da 
aplicação/usuário, e qualquer um desses casos seria catastrófico para o funcionamento ou a 
disponibilidade do banco de dados. Nesta seção discutiremos o conjunto abrangente de soluções 
da Oracle para proteger os dados contra corrupção. 

Detecção de corrupção no banco de dados 

A Oracle fornece recursos superiores de detecção e prevenção de corrupção. A forma mais 
simples de atingir o nível máximo de proteção é definir o parâmetro de inicialização 
DB_ULTRA_SAFE (DB_ULTRA_SAFE=DATA_AND_INDEX) tanto no banco de dados principal 
como em um banco de dados em standby em uma configuração do Data Guard. Essa única 
definição configura automaticamente diversos parâmetros adicionais que habilitam verificações 
de corrupções críticas, incluindo verificações do cabeçalho dos blocos, somas de verificação do 
bloco todo e a verificação de gravação perdida que inclui tanto o banco de dados principal como 
o banco de dados em standby, conforme apropriado. 

Backup e recuperação da Oracle 

Além das tecnologias de prevenção e recuperação discutidas até agora, cada organização de TI 
deve implementar um procedimento abrangente de backup de dados. Situações com múltiplas 
falhas são raras, mas podem ocorrer e a organização de TI precisa estar apta a recuperar os dados 
críticos da empresa a partir do backup. A Oracle proporciona ferramentas padrão do setor para 
um backup eficiente dos dados, restauração de dados de backups anteriores e recuperação de 
dados até o momento exatamente anterior à ocorrência de uma falha. Conforme mostrado no 
diagrama, os recursos de backup e recuperação da Oracle incluem backups para o disco, para fita 
e para o armazenamento em nuvem.  
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Figura 2: Recursos integrados de backup e recuperação da Oracle em disco, fita e nuvem 

A ampla gama de opções de backup da Oracle permite que os usuários implementem a melhor 
solução para o seu ambiente específico. Apesar de os backups tradicionais em disco e em fita 
poderem ser na verdade padrão no ambiente do usuário, eles podem ser complementados com 
backups para armazenamentos em nuvem de baixo custo, gerenciados pelo S3 (Simple Storage 
Services) da Amazon. Os backups para a nuvem podem reduzir os custos de backup interno e, ao 
mesmo tempo, fornecer redundância diversificada geograficamente, fora do local da empresa. 

Além de fornecer diversos recursos de backup, a Oracle também oferece recursos inteligentes de 
identificação e recuperação de problemas no banco de dados através do Data Recovery Advisor 
(DRA). Com o DRA, o administrador não precisa se preocupar em gastar tempo identificando 
condições de falha no banco de dados, reunindo informações de suporte e planejando as etapas 
de recuperação adequadas, e, portanto, o tempo total de inatividade do sistema é reduzido. As 
seções a seguir discutem as tecnologias de backup em disco, fita e nuvem da Oracle, bem como o 
Data Recovery Advisor.  

Recovery Manager (RMAN) 

Bancos de dados grandes podem ser compostos de centenas de arquivos, tornando a tarefa de 
backup extremamente desafiadora. Ao perder apenas um único arquivo, todo o backup do banco 
de dados pode ser inutilizado. Ou pior, os backups incompletos não são detectados até que sejam 
necessários em um caso de emergência. O Recovery Manager (RMAN) da Oracle é o principal 
componente de software do Banco de dados Oracle para gerenciamento dos processos de 
backup, restauração e recuperação do banco de dados. O RMAN mantém políticas de backup e 
recuperação configuráveis e registros históricos de todas as atividades de backup e recuperação 
do banco de dados. O RMAN garante que todos os arquivos necessários para restaurar e 
recuperar com sucesso um banco de dados estejam incluídos nos backups completos dos bancos 
de dados. Além disso, como parte das operações de backup do RMAN, todos os blocos de dados 
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"O RMAN melhorou enormemente a confiabilidade dos backups e das cópias do banco de dados para os nossos clientes. 

Agora, podemos fornecer aos nossos clientes ambientes de controle de qualidade e desenvolvimento de forma consistente 

para atender às necessidades de seus projetos. Através da duplicação automática de banco de dados, o RMAN permitiu que 

nós realizássemos uma clonagem sem problemas” 

Rich Bernat, DBA/Administrador SAP Sênior, ChevronTexaco 

são verificados para garantir que blocos corrompidos não sejam propagados para os arquivos de 
backup. 

Aprimoramentos do RMAN 11g Release 2 

O RMAN foi aprimorado no Oracle Database 11g Release 2 em diversas áreas. Por exemplo, o 
RMAN agora oferece opções de níveis de compressão. A compressão definida como MEDIUM é 
adequada para a maioria dos ambientes, enquanto HIGH é adequada a backups onde a velocidade 
de rede é o gargalo e LOW tem o menor impacto na CPU. Entre outros aprimoramentos do 
recurso DUPLICATE, agora você pode clonar um banco de dados sem se conectar ao banco de 
dados de origem (ou seja, o banco de dados de destino na terminologia do RMAN). Para obter 
mais informações, consulte os recursos on-line sobre o RMAN da Oracle.  

Fast Recovery Area 

Um dos principais componentes da estratégia de backup em disco da Oracle é o Fast Recovery 
Area (FRA), um local de armazenamento em um sistema de arquivos ou grupo de disco do 
Automatic Storage Management (ASM) que organiza todos os arquivos relacionados à 
recuperação e as atividades de um banco de dados Oracle. Todos os arquivos que são necessários 
para recuperar totalmente um banco de dados de uma falha de mídia podem residir no Fast 
Recovery Area, incluindo os arquivos de controle, logs arquivados, cópias de arquivos de dados e 
backups do RMAN. 

O que diferencia o FRA de somente manter seus backups em disco é o seu gerenciamento de 
espaço proativo. Além de um local, também é atribuída uma cota ao FRA, o que representa a 
quantidade máxima de espaço em disco que ela pode usar em qualquer momento. Por exemplo, 
quando novos backups são criados no FRA e não existe espaço suficiente em disco (de acordo 
com a cota atribuída) para guardá-los, os backups e os logs arquivados que não são necessários 
para satisfazer a política de retenção do RMAN (ou para os quais já foi feito backup em fita) são 
automaticamente excluídos, para liberar espaço. O Fast Recovery Area também irá notificar o 
administrador através do log de alerta quando o consumo de espaço em disco estiver próximo da 
cota e não existirem arquivos que possam ser excluídos. O administrador pode então tomar uma 
ação para adicionar mais espaço em disco, fazer o backup dos arquivos para fita ou alterar a 
política de retenção. 

Oracle Secure Backup 

O Oracle Secure Backup (OSB) é a solução de gerenciamento de backup em fita de nível 
empresarial da Oracle para o banco de dados e os dados do sistema de arquivos. Os dados 
corporativos são ativos essenciais da empresa, mas sua proteção é difícil pois eles residem dentro 
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"O departamento de TI do ST da Oracle economizou mais de 300.000 dólares em custos com licenças de renovação e 

manutenção anual substituindo nosso software de backup em fita pelo Oracle Secure Backup!” 

Tom Guillot, Gerente Sênior, Sistemas de Desenvolvimento ST, Oracle 

de bancos de dados ou arquivos de sistemas em diversos servidores e armazenamentos 
distribuídos entre data centers, filiais e escritórios remotos. Através de uma arquitetura cliente-
servidor altamente dimensionável, o Oracle Secure Backup fornece o gerenciamento centralizado 
de backup em fita para ambientes heterogêneos e distribuídos para todo o seu ambiente de TI, 
fornecendo: 

• Integração do Banco de dados Oracle com o Recovery Manager (RMAN) suportando 
versões Oracle9i a Oracle Database 11g. A integração otimizada com o RMAN pode 
aumentar o desempenho do backup de 25 a 40% em relação a produtos compatíveis. 

• Proteção dos dados do sistema de arquivos para servidores UNIX, Windows e Linux, bem 
como a proteção do NAS (Network Attached Storage) através do NDMP (Network Data 
Management Protocol). 

Oracle Enterprise 
Manager

Oracle DatabaseOracle Database

RMAN Integration

File System DataFile System Data

Oracle Secure Backup

Tape 
Library

Virtual 
Tape 

Library 
(VTL)

Protects Entire IT 
Environment

•Built-in Oracle Integration

•25 – 40% faster than 
leading competition

•75% less expensive than 
comparable products

•Supports Oracle9i through 
Oracle Database 11g

 
Figura 3: Oracle Secure Backup – Produto de nível empresarial de backup em fita e em nuvem da Oracle 

O Oracle Secure Backup suporta o controle detalhado com base em políticas do domínio de 
backup e mídia, incluindo: criptografia do backup e gerenciamento de chave, duplicação em fita e 
vaulting em fita (fitas rotativas entre diversos locais). 

O ambiente do Oracle Secure Backup pode ser gerenciado através da linha de comando, da 
ferramenta web do OSB ou do Oracle Enterprise Manager. Para obter mais detalhes, consulte os 
recursos on-line sobre o OSB da Oracle. 

Aprimoramentos do Oracle Secure Backup 10.3 

O Oracle Secure Backup 10.3 fornece utilização aprimorada de dispositivo de fita para 
duplicação e criptografia, o que melhora o desempenho dessas operações e reduz a sobrecarga do 
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servidor. Apesar de essas operações serem independentes umas das outras, com ambas, o OSB 
10.3 fornece a opção de remover a sobrecarga do servidor para favorecer o aproveitamento dos 
recursos do dispositivo de fita: 

• A duplicação em fita sem o servidor elimina o transporte dos dados de backup através do 
servidor de mídia. Em vez disso, somente as mensagens de controle do OSB fluem através 
do servidor de mídia enquanto os dados de backup para duplicação são enviados 
diretamente da Biblioteca Virtual de Fita (VTL) para a unidade de fita. 

• A criptografia de backup de hardware (LTO-4) desloca a sobrecarga relacionada ao 
processo de criptografia do host para a unidade de fita. O OSB gera e gerencia as chaves de 
criptografia de forma contínua, com a criptografia nativa ou da LTO-4. A criptografia da 
unidade LTO-4 permite a criptografia dos backups do NAS. 

O Oracle Secure Backup fornece o gerenciamento abrangente da proteção de dados com 
recursos de nível empresarial e a integração do banco de dados Oracle em uma solução única e 
completa. Recursos avançados, que produtos compatíveis vendem separadamente, são incluídos 
na licença de baixo custo, por unidade de fita, do Oracle Secure Backup, simplificando o 
licenciamento sem comprometer a funcionalidade.  

Módulo de nuvem do Oracle Secure Backup 

O advento do armazenamento em nuvem de baixo custo (como o S3 da Amazon) oferece novas 
oportunidades para tornar os backups fora do local da empresa mais acessíveis e confiáveis. Com 
o RMAN e o Módulo de nuvem do Oracle Secure Backup é possível agora enviar backups de 
discos locais diretamente para o S3 da Amazon para o armazenamento fora do local da empresa. 
O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup pode também ser usado para transmitir os 
backups diretamente para a nuvem. Isso é especialmente útil quando o banco de dados está 
sendo executado na nuvem, usando serviços como o EC2 (Elastic Compute Cloud) da Amazon. 

O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup pode ser usado para fazer backup de todas as 
versões do Banco de dados Oracle suportadas, ou seja, o Oracle Database 9i Release 2 ou uma 
versão superior.4 Os administradores do banco de dados podem continuar a usar suas 
ferramentas existentes de backup (Enterprise Manager, scripts do RMAN, etc.) para realizar 
backups em nuvem. Para obter mais informações, consulte os recursos on-line sobre 
Computação em nuvem da Oracle. 

 
 
 
4 O módulo de nuvem do OSB usa a interface de gerenciamento de mídia do RMAN, que faz a 
integração perfeita entre as bibliotecas de backup externo com o RMAN para todas as operações de 
backup e recuperação do banco de dados. 
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Data Recovery Advisor 

Quando dados críticos de negócios ficam em situação de risco, as opções de recuperação e 
reparo precisam ser avaliadas rapidamente e de maneira integral para garantir uma recuperação 
segura e rápida, normalmente sob circunstâncias estressantes. Pesquisas mostram que os 
administradores gastam a maior parte do tempo de reparo investigando o que, porque e como os 
dados foram comprometidos. Os administradores precisam analisar detalhadamente grandes 
volumes de informações para identificar e inspecionar os erros, alertas e arquivos de 
rastreamento relevantes. 

O Oracle Data Recovery Advisor reduz a incerteza e a confusão durante uma parada. Por ser 
totalmente integrado com outros recursos de Alta disponibilidade da Oracle, como o Data Guard 
e o RMAN, o Data Recovery Advisor pode identificar quais opções de recuperação são viáveis 
considerando as condições específicas. As possíveis opções de recuperação são apresentadas ao 
administrador, classificadas pela perda de dados em potencial. O Data Recovery Advisor pode 
também implementar automaticamente as melhores opções de recuperação, reduzindo a 
dependência no administrador. 

Muitas situações de desastre podem ser amenizadas com base em uma análise precisa dos erros e 
arquivos de rastreamento que são apresentados antes de uma parada. Portanto, um conjunto de 
verificações de integridade do banco de dados pode ser executado de forma proativa para 
verificar a integridade física. Com base nos resultados das verificações de integridade, o Advisor 
pode identificar sintomas que poderiam ser precursores de uma parada do banco de dados e 
alertar o administrador. O administrador pode então optar por obter conselhos de recuperação e 
realizar ações preventivas para corrigir o problema antes de resultar em tempo de inatividade do 
sistema. Consulte também os recursos on-line sobre o Data Recovery Advisor. 
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Figura 4: Usando o Data Recovery Advisor através do Enterprise Manager 

Proteção contra falha no armazenamento 

O Oracle Database 10g introduziu o Automatic Storage Management (ASM), uma inovadora 
tecnologia de armazenamento que integra o sistema de arquivos e recursos do gerenciador de 
volume, criados especificamente para arquivos de banco de dados da Oracle. Por suas 
características de baixo custo, facilidade de administração e alto desempenho, o ASM 
rapidamente tornou-se a tecnologia de armazenamento escolhida para os administradores de TI 
que gerenciam bancos de dados autônomos ou do Oracle RAC. O Oracle Database 11g Release 
2 amplia a funcionalidade do ASM para gerenciar todos os dados: arquivos de banco de dados da 
Oracle, arquivos do Oracle Clusterware e dados não estruturados, como binários, arquivos 
externos e arquivos de texto. 

Para obter desempenho e alta disponibilidade, o ASM segue o princípio de dividir e espelhar 
tudo. Os recursos inteligentes de espelhamento permitem que os administradores definam 
espelhos de 2 ou 3 vias para proteger os dados vitais. Quando ocorrem falhas de disco, o tempo 
de inatividade do sistema é evitado utilizando os dados disponíveis nos discos espelhados. Se o 
disco com falhas for removido permanentemente do ASM, os dados subjacentes serão divididos 
ou reequilibrados pelos discos restantes para continuar a proporcionar um alto desempenho.  
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Reparo de blocos no ASM 

O Oracle Database 11g introduz um novo recurso para aumentar a confiabilidade e a 
disponibilidade do ASM. O primeiro desses recursos é a capacidade de recuperar blocos 
corrompidos em um disco, usando os blocos válidos disponíveis no(s) disco(s) espelhado(s). 
Quando uma operação de leitura identifica que existe um bloco corrompido no disco, o ASM 
automaticamente realoca o bloco válido da cópia espelhada para uma parte não corrompida do 
disco. Além disso, os administradores podem utilizar o utilitário ASMCMD para realocar 
manualmente blocos específicos, devido a uma corrupção subjacente do disco.  

Atualizações contínuas do ASM 

O ASM no Oracle Database 11g aprimora a disponibilidade de todo o ambiente do cluster com a 
capacidade de realizar Atualizações Contínuas do Software ASM. As Atualizações Contínuas do 
ASM permitem que os administradores mantenham suas aplicações on-line enquanto atualizam a 
ASM em nós individuais, mantendo os outros nós no cluster disponíveis durante a migração. As 
instâncias do ASM podem ser executadas em diferentes versões do software até que todos os nós 
no cluster sejam atualizados. Qualquer funcionalidade introduzida na nova versão do software 
ASM não será ativada até que todos os nós no cluster sejam atualizados. 

Aprimoramentos do ASM 11g Release 2 

O ASM Cluster File System (ACFS) é uma tecnologia de gerenciamento de armazenamento 
dimensionável para diversas finalidades que amplia a funcionalidade do ASM para suportar todos 
os arquivos de bancos de dados que não sejam da Oracle nas plataformas Linux e Windows. Por 
exemplo, o ACFS suporta binários do Oracle, arquivos executáveis de aplicações, arquivos de 
rastreamento, logs de alerta, BFILEs, arquivos de áudio/vídeo/imagem e qualquer outro tipo de 
arquivo de uso geral. O ACFS Snapshot é uma tecnologia de instantâneo de um determinado 
momento, somente leitura, com eficiência de espaço para os sistemas de arquivos ACFS. 

O ASM Dynamic Volume Manager (ADVM) é um módulo de kernel carregável que fornece uma 
plataforma de gerenciamento de volume de múltiplas finalidades não somente para os sistemas 
de arquivos ACFS, mas também para sistemas de arquivos de terceiros como o ext3 para Linux. 
Os ADVMs são gerenciados pela instância do ASM e tiram proveito do provisionamento, 
rebalanceamento, redundância e automação do armazenamento do ASM. Além disso, o Oracle 
Cluster Registry (OCR) e os arquivos de votação podem agora ser criados automaticamente pelo 
ASM e gerenciados com alta integridade e disponibilidade. Para obter mais informações, consulte 
os recursos on-line sobre o ASM da Oracle. 

Proteção contra falhas no local da empresa 

As empresas precisam proteger seus dados e aplicações críticos contra eventos que possam 
desativar todo o data center. Desastres naturais, quedas de energia e interrupção dos sistemas de 
comunicação são todos exemplos de falhas no local da empresa, fazendo com que o data center 
fique totalmente indisponível. O Banco de dados Oracle oferece diversas soluções de proteção 
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de dados que podem proteger uma empresa contra onerosos tempos de inatividade provocados 
por falhas totais no local da empresa. Backups locais e remotos frequentemente atualizados e 
testados constituem a base de uma estratégia geral de Alta disponibilidade. Entretanto, restaurar 
backups em um desastre local pode levar mais tempo do que a sua empresa pode aguentar e os 
backups podem não conter as versões mais atualizadas dos dados. Por este motivo, as empresas 
frequentemente mantêm uma ou mais cópias de duplicatas do banco de dados de produção em 
data centers separados fisicamente. Vamos discutir a seguir como você pode obter uma 
replicação com o Oracle Data Guard ou o Oracle Streams, ou com os dois. 
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Figura 5: Oracle Data Guard – Garantindo a proteção e a disponibilidade dos dados 

Data Guard 

O Oracle Data Guard é a solução de proteção e disponibilidade de dados recomendada pela 
Oracle. Ele proporciona a infraestrutura de software de automação, monitoração e 
gerenciamento para criar e manter um ou mais bancos de dados em standby para proteger os 
dados da empresa contra falhas, desastres, erros e corrupção de dados. Com o Data Guard você 
pode implantar e gerenciar uma ou mais cópias em standby de um banco de dados de produção 
tanto em um data center local como remoto. O Data Guard também atua de forma transparente 
nos clusters da Grade, uma vez que é possível adicionar servidores dinamicamente ao banco de 
dados em standby no caso de ser necessário um failover.  

O Data Guard contribui com o seu ROI (retorno do investimento) além da proteção contra 
desastres, uma vez que os bancos de dados em standby podem ser usados para a geração de 
relatórios, consultas ad-hoc, backups e atividades de teste. Especificamente: 
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“O Active Data Guard 11g é uma solução com retorno rápido! Nós facilmente atribuímos duas funções ao nosso banco de 

dados em standby de dez terabytes: proteção contra desastres e acesso somente leitura seguro para nossas aplicações de 

comércio eletrônico voltadas para o cliente. Ficamos felizes em descobrir, após avaliar outras alternativas, que utilizar nosso 

banco de dados em standby Data Guard existente era a solução mais simples para fornecer aos clientes acesso constante a 

informações atualizadas” 

Sue Merrigan, Intermap Technologies 

• A opção Active Data Guard, primeiramente disponível no Oracle Database 11g, permite 
que um banco de dados físico em standby possa ser aberto durante o transporte e a 
aplicação dos dados de recuperação no standby. As consultas executadas em um banco de 
dados em standby ativo retornam resultados atualizados. 

• O recurso Snapshot Standby permite que um banco de dados físico em standby seja aberto 
para leitura-gravação para qualquer atividade que exija uma réplica dos dados de produção 
para leitura-gravação (por exemplo, a execução de testes). Um Snapshot Standby continua a 
receber, mas não a aplicar, os dados de recuperação gerados pelo banco de dados principal. 
Os dados de recuperação são aplicados automaticamente quando o Snapshot Standby é 
convertido de volta para um banco de dados físico em standby. 

• Um banco de dados lógico em standby tem a flexibilidade adicional de estar aberto para 
leitura-gravação. Apesar de os dados mantidos pelo SQL Apply não poderem ser 
modificados, é possível adicionar tabelas locais, criar estruturas de índice locais para 
otimizar a geração de relatórios, usar o banco de dados em standby como um data 
warehouse ou usá-lo para transformar a informação usada para carregar datamarts. 

• Você pode usar os bancos de dados em standby para realizar manutenção planejada de 
forma contínua. Isso reduz o tempo de inatividade e o risco ao realizar manutenção de 
hardware ou do sistema operacional, manutenção local ou ao fazer o upgrade para novos 
conjuntos de patches do banco de dados, versões completas do banco de dados ou 
implementar outras alterações significativas no banco de dados. 

• Também é possível deslocar a sobrecarga dos backups de um banco de dados principal para 
um banco de dados físico em standby. 

 

Novos recursos do Data Guard 11g Release 2 

O Data Guard no Oracle Database 11g Release 2 está disponível com recursos novos e 
aprimorados em diversas áreas. O Active Data Guard agora aplica automaticamente os objetivos 
de nível de serviço para obter um atraso de dados máximo quando realizar consultas em um 
standby ativo e repara automaticamente os blocos corrompidos on-line usando um standby ativo. 
O transporte dos dados de recuperação agora suporta até 30 bancos de dados em standby e 
também oferece compressão para o transporte síncrono e assíncrono. Melhorias nos transportes 
síncronos de dados de recuperação reduzem a sobrecarga no banco de dados principal. Os dados 
de recuperação não enviados em configurações assíncronas usando Desempenho Máximo 
podem ser liberados para um standby antes do failover para obter zero de perda de dados, 
aprimorando a proteção de dados. Os chaveamentos do Redo Apply não precisam mais que 
quaisquer instâncias em standby sejam desligadas, entre outras melhorias nas transições de 
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funções. O suporte ao tipo de dados agora inclui SecureFiles, compressão básica de tabela, 
compressão de tabela OLTP e suporte ao SQL Apply para a replicação dos objetos de colunas, 
VARRAY e o tipo Spatial fornecido pela Oracle SDO_GEOMETRY. 

Por fim, a gerenciabilidade é aprimorada devido a estas melhorias do 11g Release 2: 

• Desempenho aprimorado para transações muito grandes (maiores que 8 milhões de linhas) 
ao usar o SQL Apply. 

• Um banco de dados lógico em standby pode ser um banco de dados de origem na 
configuração do Oracle Streams. 

• Os triggers podem ser definidos em um standby lógico para realizar o processamento local 
independentemente do banco de dados principal. 

• O Data Guard Broker melhorou os relatórios de status e erros. 
• O Data Recovery Advisor usa o banco de dados em standby disponível para reparo 

inteligente dos dados. 

Para obter mais informações e a lista completa dos novos aprimoramentos, consulte os recursos 
on-line sobre o Data Guard da Oracle. 

22 

http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/DataGuardOverview.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/availability/htdocs/DataGuardOverview.html


Artigo técnico da Oracle — Alta disponibilidade com o Oracle Database 11g Release 2  

 “[Streams] é uma solução excelente se a empresa está buscando relatórios on-line / em tempo real sem afetar o ambiente de 

desenvolvimento. A integração dele foi absolutamente perfeita e ele proporcionou um imenso valor agregado para as equipes 

em contato com o cliente” 

Ravishanker N, CIO, Bharti-Airtel 

Streams 

O Oracle Streams é a solução da Oracle para a distribuição de informações. Ele fornece um 
conjunto de elementos projetados para facilitar a captura, estágio e consumo de eventos dentro 
do banco de dados Oracle. Esses eventos incluem mensagens enfileiradas em um banco de dados 
por aplicações bem como modificações nos objetos de banco de dados, como tabelas ou 
procedimentos, usando o DML ou o DDL. Em especial, o Oracle Streams suporta a criação de 
instâncias de objetos replicados nos locais de destino enquanto eles continuam sua operação 
normal, adicionando assim uma ferramenta poderosa para obter alta disponibilidade.  
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Figura 6: Oracle Streams – Garantindo o compartilhamento de informações ativo-ativo 

As aplicações existentes podem usar o Oracle Streams com modificações mínimas ou 
manipulações especiais. O Oracle Streams pode especificar regras em diversos níveis de 
detalhamento: banco de dados, esquema e tabela. Cada elemento do Oracle Streams pode usar 
essas regras para configurar facilmente, por exemplo, a captura de alterações para um banco de 
dados inteiro, ou um conjunto de esquemas, ou tabelas individuais. Os bancos de dados que 
utilizam a tecnologia Oracle Streams não precisam ser idênticos. Os bancos de dados 
participantes podem manter diferentes estruturas de dados usando o Streams para transformar os 
dados no formato apropriado.  

Existem três elementos básicos do Oracle Streams: captura, estágio e consumo; os usuários 
podem definir regras para escolher quais eventos processar. A captura explícita permite que as 
aplicações gerem eventos e os coloquem na área de armazenamento temporário. A captura 
implícita automatiza a captura de alterações no banco de dados. 

O processo de captura formata cada alteração ou evento em um Registro de Alteração Lógico 
(LCR); se o LCR satisfaz regras definidas, ele é enfileirado na área de armazenamento temporário 
(que fornece segurança, auditoria e rastreamento dos dados do evento). Os assinantes examinam 
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o conteúdo da área de armazenamento temporário e determinam se têm interesse na mensagem 
que representa o evento. Um assinante pode ser uma aplicação de usuário, outra área de 
armazenamento temporário (normalmente em outro sistema) ou o processo de aplicação. O uso 
de LCRs fornece ao Streams independência de versão de plataforma e banco de dados. 

As mensagens na área de armazenamento temporário são consumidas pelo processo de 
aplicação, onde as alterações que elas representam são aplicadas em um banco de dados ou são 
consumidas por uma aplicação. O processo de aplicação do Oracle Streams aplica alterações 
DML, alterações DDL, LCRs fornecidos pelo usuário e mensagens enfileiradas pelo usuário. 

Usando o Streams para replicação 

O Oracle Streams oferece uma forma fácil de criar instâncias de objetos replicados nos locais de 
destino, usando os utilitários de importação e exportação da Oracle ou o recurso do RMAN para 
duplicar bancos de dados. A instanciação é realizada no banco de dados de destino sem afetar os 
locais existentes na configuração do Streams, rastreando cuidadosamente as informações SCN 
dos objetos replicados. Para simplificar a configuração, administração e a monitoração dos 
ambientes do Oracle Streams, a Oracle recomenda usar o Oracle Enterprise Manager Grid 
Control, que inclui assistentes para configurar um ambiente de replicação do Streams. Você pode 
usar também essa ferramenta do Streams para gerar scripts, que você pode então modificar para 
atender aos seus requisitos específicos. 

Ativo – Bancos de dados ativos 

Em uma configuração de replicação do Streams, tanto o banco de dados de origem como o 
banco de dados de destino estão disponíveis para os usuários finais para leitura e gravação, 
resultando em uma configuração distribuída ativo-ativo. Como os usuários podem atualizar 
diferentes cópias da mesma tabela em qualquer lugar, as alterações feitas em locais de bancos de 
dados diferentes no mesmo elemento de dados podem resultar em um conflito de atualização. O 
mecanismo padrão de aplicação irá detectar esses conflitos como se as alterações de replicação 
que estão chegando estivessem aplicadas. O Streams fornece rotinas incorporadas automáticas de 
resolução de conflitos, como o "carimbo de data e hora mais recente" ou "sobrescrever" e os 
usuários podem escolher diferentes métodos de resolução para diferentes tabelas. Os usuários 
também podem ter a opção de criar suas próprias rotinas para empregar regras de resolução sob 
medida para as necessidades específicas de seus negócios. Qualquer conflito não resolvido é 
registrado no banco de dados para manipulação especial ou nova execução após o conflito ser 
resolvido manualmente. 

Aprimoramentos do Oracle Streams 11g Release 2 

O Oracle Database 11g Release 2 inclui aprimoramentos para o Streams em diversas áreas. Os 
aprimoramentos de desempenho incluem propagação otimizada para configurações "multi-
master" e "hub-and-spoke" e replicação otimizada de um número limitado de subconjuntos de 
coluna. Os locais indisponíveis são agora gerenciados automaticamente para fornecer 
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ressincronização mais rápida quando ficam disponíveis e desempenho melhorado em quaisquer 
locais restantes. Para os usuários do Oracle Streams Advanced Queuing (AQ), o desempenho da 
simultaneidade em operações de retirada da fila foi melhorado, chegando a atingir de 30 a 100% 
de melhoria em throughput. 

O Oracle Grid Control 10g Release 10.2.0.5 e superior fornece assistentes do Streams e 
monitoração de desempenho em toda a configuração para facilidade de implementação e 
manutenção. Visualizações de desempenho aprimorado para rastrear operações de enfileiramento 
de primeiro e segundo planos melhoram a gerenciabilidade para os usuários do AQ. 

O suporte aos tipos de dados do Oracle Streams foi ampliado para incluir SecureFiles, 
compressão básica de tabela, compressão de tabela OLTP e redefinição on-line. Além disso, o 
Streams agora fornece um pacote de suporte a tipo de dados ampliado para replicação dos 
objetos de coluna (com tipos simples ou aninhados definidos pelo usuário), VARRAY e tipo 
Spatial fornecido pela Oracle SDO_GEOMETRY. 

Para obter mais informações e uma lista completa dos novos aprimoramentos, consulte os 
recursos on-line sobre o Streams da Oracle. 

Proteção contra tempo de inatividade planejado 

O tempo de inatividade planejado geralmente é programado para dar aos administradores uma 
janela para realizar manutenção do sistema e/ou aplicação. Por meio dessas janelas de 
manutenção, os administradores realizam backups, reparam ou adicionam componentes de 
hardware, atualizam ou corrigem os pacotes de software e modificam componentes de 
aplicações, incluindo dados, código e estruturas de banco de dados. A Oracle reconheceu a 
necessidade de que os administradores continuem com as atividades tradicionais de sistema e 
manutenção e, ao mesmo tempo, evitem o tempo de inatividade do sistema e da aplicação, e 
fornece diversas soluções importantes para garantir a Alta disponibilidade durante a manutenção 
planejada.  

Reconfiguração on-line do sistema 

A Oracle suporta a reconfiguração on-line dinâmica do sistema para todos os componentes de 
sua pilha de hardware Oracle. O Automatic Storage Management (ASM) da Oracle tem recursos 
incorporados que permitem adicionar ou remover discos ASM on-line. Ao adicionar ou remover 
discos de um Grupo de Discos ASM, a Oracle reequilibra automaticamente os dados na nova 
configuração de armazenamento, enquanto o armazenamento, o banco de dados e a aplicação 
permanecem on-line. Com o RAC, os administradores podem adicionar e remover 
dinamicamente os nós em clusters sem qualquer interrupção no banco de dados ou na aplicação. 
A Oracle suporta a adição ou remoção dinâmica de CPUs em servidores SMP que tenham essa 
capacidade on-line. Por fim, os recursos de ajuste dinâmico de memória compartilhada da Oracle 
permitem que os administradores aumentem e diminuam a memória compartilhada e o cache de 
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banco de dados on-line. Com recursos de ajuste automático de memória, os administradores 
podem permitir que a Oracle automatize o dimensionamento e a distribuição de memória 
compartilhada conforme a análise da Oracle do uso de memória. Os recursos abrangentes de 
reconfiguração on-line da Oracle suportam a capacidade dos administradores de não somente 
minimizar o tempo de inatividade do sistema em função de atividades de manutenção, mas 
também permite às empresas redimensionarem sua capacidade sob demanda.  

Upgrades on-line 

As empresas com demandas de alta disponibilidade podem aproveitar a tecnologia da Oracle para 
aplicar patches e fazer upgrades de seus sistemas (mesmo datacenters inteiros) com o mínimo de 
interrupção para o usuário. Com o uso estratégico do Real Application Clusters e do Oracle Data 
Guard, os administradores podem oferecer um suporte mais especializado para as demandas da 
empresa. 

Aplicação de patches no banco de dados com o mínimo de tempo de inatividade 

Patches isolados devem ser aplicados a um banco de dados Oracle através de duas técnicas: 
usando o recurso de aplicação de patches on-line introduzido no Oracle Database 11g ou usando 
o Oracle RAC de maneira contínua. Ambas as técnicas estão descritas abaixo. 

Aplicação de patches on-line 

Desde o Oracle Database 11g, há suporte para a aplicação de patches on-line para alguns patches 
provisórios selecionados. A aplicação de patches on-line, que é integrada ao OPatch, fornece a 
capacidade de aplicar patches aos processos em uma instância do Oracle sem fazer com que ela 
fique inativa. Cada processo associado com a instância verifica a existência de códigos corrigidos 
em um ponto de execução seguro e, em seguida, copia o código para seu espaço de processo.  

A aplicação de patches on-line é a solução preferida para patches de depuração e patches 
provisórios onde o escopo da correção é pequeno. Para obter mais informações sobre a aplicação 
de patches on-line, consulte este artigo técnico (PDF). 

No Oracle Database 11g Release 2, a aplicação de patches on-line está disponível nestas 
plataformas adicionais: 

• Windows de 32 bits e Windows de 64 bits 
• AIX 6.1 [TL2 SP1] 

Upgrades contínuos de patches usando o Oracle RAC 

O Oracle suporta a instalação de patches nos nós de um sistema do Real Application Clusters 
(RAC) de modo contínuo, mantendo o banco de dados disponível durante todo o processo de 
aplicação do patch. Para realizar o upgrade contínuo, uma das instâncias é desativada e corrigida 
enquanto a(s) outra(s) instância(s) no cluster continua(m) a atender os usuários finais. Esse 
processo se repete até que todas as instâncias tenham sido corrigidas. A metodologia de upgrade 
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contínuo pode ser utilizada para patches isolados de emergência em um banco de dados e de 
diagnóstico usando o OPATCH, upgrades de sistema operacional e upgrades de hardware. Com 
o Oracle Database 11g Release 2, o utilitário OPATCH foi atualizado para simplificar a aplicação 
de patches em um cluster. 

Upgrade contínuo em um banco de dados 

Utilizando a tecnologia SQL Apply do Data Guard da Oracle, os administradores podem aplicar 
conjuntos de patches a banco de dados, upgrades de versão importantes e upgrades de cluster 
com praticamente nenhum tempo de inatividade para os usuários finais. O processo inicia a 
instanciação de um banco de dados lógico em standby e a configuração do Data Guard para 
manter o standby sincronizado com o banco de dados de produção. Apos concluir a 
configuração do Data Guard, o administrador irá pausar a sincronização e todos os dados de 
recuperação serão enfileirados. O banco de dados em standby é atualizado, recolocado on-line e 
o Data Guard é reativado. Todos os dados de recuperação enfileirados serão propagados e 
aplicados ao standby para garantir que não ocorra perda de dados entre os dois bancos de dados. 
Os bancos de dados em standby e de produção podem permanecer neste modo misto até que os 
testes no banco de dados lógico em standby confirmem que o upgrade foi concluído com 
sucesso. Nesse momento, o chaveamento pode ocorrer resultando em uma inversão de funções 
dos bancos de dados: o banco de dados em standby agora atende à carga de trabalho de 
produção e o banco de dados de produção está pronto para ser atualizado, seguindo um processo 
simétrico ao descrito. Por fim, um segundo chaveamento pode ser iniciado e o sistema de 
produção original volta a aceitar o tráfego de produção. 

O recurso de upgrades contínuos no banco de dados usando o Data Guard está disponível desde 
o Oracle Database 10g Release 1. O Oracle Database 11g aprimora ainda mais o processo de 
upgrade contínuo introduzindo o "Transient Logical Standby". Esse recurso permite a conversão 
temporária de um standby físico para um banco de dados em standby lógico para realizar um 
upgrade contínuo do banco de dados e, depois, reverter para um standby físico quando o 
upgrade for concluído (usando a cláusula KEEP IDENTITY). Isso beneficia os usuários do standby 
físico que queiram executar um upgrade de banco de dados contínuo sem investir em um 
armazenamento redundante que seria necessário para criar um banco de dados em standby 
lógico. 

Migração do data center 

O Data Guard é uma abordagem conhecida para a redução do tempo de inatividade e do risco ao 
realocar um data center ou ao introduzir outras alterações significativas em um ambiente de 
produção. No caso da movimentação de um data center, um standby físico para o banco de 
dados a ser movido é primeiramente instanciado no novo data center. Uma operação de 
chaveamento do Data Guard pode então fazer rapidamente a transição dos usuários de produção 
para o banco de dados no novo data center com a garantia de zero de perda de dados. Após o 
chaveamento, o banco de dados no local original do principal pode funcionar como um banco de 
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dados em standby sincronizado para o novo local, fornecendo a opção de fallback com zero de 
perda de dados caso dificuldades não previstas exijam um chaveamento de volta para o local 
original. Os sistemas no data center original podem ser retirados de serviço tão logo haja a 
certeza de que a migração ocorreu com sucesso.  

Por exemplo, uma importante companhia aérea dos Estados Unidos tirou proveito do 
chaveamento do Data Guard para realizar uma migração completa de data center para um novo 
local. Primeiro, eles configuraram um standby físico no data center de destino (na Carolina do 
Norte, EUA) para o seu então banco de dados principal (no Texas, EUA). Uma vez que o 
standby foi capturado, eles fizeram o chaveamento para ele. Com o banco de dados de produção 
agora na Carolina do Norte, eles puderam iniciar a migração das instalações do data center para 
lá, tudo com um impacto mínimo nos usuários finais de produção.  

Dados on-line e alteração de aplicações 

Os dados on-line e a Reorganização de esquemas aprimoram a disponibilidade geral do banco de 
dados e reduzem o tempo de inatividade planejado, dando aos usuários acesso pleno ao banco de 
dados durante o processo de reorganização. Desde o Oracle Database 11g, o suporte à 
funcionalidade de reorganização está disponível para tipos de objetos adicionais, incluindo: 
tabelas de enfileiramento avançado (AQ), logs de visualizações materializadas, tabelas com tipos 
de dados abstratos (ADT) e tabelas em cluster. A adição de colunas com um valor padrão foi 
aprimorada de forma que não influencia na disponibilidade ou no desempenho do banco de 
dados. Muitas operações de manutenção em idiomas de definição de dados (DDL) permitem que 
os administradores especifiquem tempos-limite para a espera de bloqueio, para ajudar a manter 
um ambiente altamente disponível e, ao mesmo tempo, realizar operações de manutenção e 
upgrades de esquemas. Além disso, os índices podem ser criados com o atributo INVISIBLE 
fazendo com que o Otimizador com base em custos (CBO) ignore-os, embora eles ainda sejam 
mantidos pelas operações DML. Quando um índice estiver pronto para a disponibilidade de 
produção, uma simples declaração ALTER INDEX fará com que ele fique visível para o CBO. 

 
Figura 7: Mantendo uma tabela sem tempo de inatividade usando a Redefinição on-line de tabelas 
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Redefinição on-line de tabelas 

Conforme evoluem os requisitos dos negócios, as aplicações e os bancos de dados que suportam 
os negócios também evoluem. Através do uso estratégico do pacote DBMS_REDEFINITION 
(também disponível no Enterprise Manager), os administradores podem reduzir o tempo de 
inatividade em manutenções de banco de dados permitindo alterações em uma estrutura de 
tabela, enquanto continuam a suportar um sistema de produção on-line. Os administradores que 
utilizam essa API permitem que os usuários finais acessem a tabela original, incluindo as 
operações insert/update/delete, enquanto o processo de manutenção modifica uma cópia 
temporária da tabela. A tabela temporária normalmente é sincronizada com a tabela original e, 
quando os procedimentos de manutenção são concluídos, o administrador realiza a sincronização 
final e ativa a tabela com a nova estrutura.  

Upgrade de aplicações on-line 

O Oracle Database 11g Release 2 introduz novos recursos que permitem o upgrade on-line com 
disponibilidade ininterrupta da aplicação. Após a conclusão da instalação do upgrade, a aplicação 
sem upgrade e a aplicação com o upgrade podem ser usadas ao mesmo tempo. Portanto, todas as 
novas sessões podem usar a aplicação com upgrade, e uma sessão existente pode continuar a usar 
a aplicação sem upgrade até que o usuário decida finalizá-la. Uma vez que não haja mais sessões 
da aplicação sem upgrade, ela pode ser inutilizada. Sendo assim, a aplicação como um todo tira 
proveito do "hot rollover" da versão sem upgrade para a versão com upgrade. 

A Redefinição com base na edição é o novo recurso do Oracle Database 11g Release 2 que 
permite upgrades on-line da aplicação. Ela engloba os seguintes componentes funcionais: 

• Alterações de código são instaladas na privacidade de uma nova edição. 
• Alterações de dados são feitas de forma segura, gravando somente em novas colunas ou 

novas tabelas não visualizadas pela edição antiga. Uma visualização de edição exibe uma 
projeção diferente de uma tabela em cada edição para permitir que elas vejam somente suas 
próprias colunas. 

• Um trigger entre edições propaga as alterações de dados feitas pela edição antiga nas 
colunas da nova edição ou (em um "hot-rollover") vice-versa. 

Gerenciando as soluções de alta disponibilidade do Banco de 
dados Oracle 

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 
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ajuda os clientes a manterem seus compromissos de níveis de serviço de infraestrutura de TI. 

Figura 8: Console de alta disponibilidade de controle da grade 

O Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 foi ampliado com diversos recursos-chave focados 
em alta disponibilidade, conforme descrito a seguir: 

• 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 (ref. Fig. 17). 

• A página "Maximum Availability Architecture Configuration Advisor" permite que você 
avalie a configuração e identifique soluções para a proteção contra falhas no servidor, no 
local, no armazenamento, humanas e de corrupção de dados, habilitando o fluxo de 
trabalho para implementar as soluções recomendadas da Oracle. 

• Ele permite mais automação da MAA habilitando a migração de bancos de dados para o 
ASM e a conversão de bancos de dados de instância única para o Oracle RAC com tempo 
de inatividade mínimo. 

• Ele aprimorou drasticamente o gerenciamento e o monitoramento das configurações do 
Oracle Streams. Os administradores têm agora visualizações completas da topologia, de 
ponta a ponta, das configurações do Streams com métricas integradas de verificação de 
integridade, através das quais qualquer gargalo na topologia (por exemplo, devido a 
problemas de largura de banda da rede) pode ser rapidamente identificado e resolvido. 
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• Ele suporta o gerenciamento do servidor administrativo do Oracle Secure Backup como 
um destino e o backup/restauração e a geração de relatórios do Sistema de arquivos do 
Oracle Secure Backup. 

Oracle Maximum Availability Architecture 

As práticas recomendadas de operação são essenciais para o sucesso de uma infraestrutura de TI. 
A Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) é uma estrutura das práticas recomendadas 
da Oracle para o pacote integrado das melhores tecnologias de alta disponibilidade (HA) da 
Oracle. A MAA integra os recursos de alta disponibilidade do Banco de dados Oracle, incluindo 
o RAC, Data Guard, Streams, ASM, RMAN, Enterprise Manager, etc. A MAA inclui as melhores 
práticas recomendadas para componentes de infraestrutura crítica, incluindo servidores, 
armazenamento e rede. Além da tecnologia, a estrutura da MAA abrange recomendações 
específicas de projeto e configuração que foram testadas para garantir a disponibilidade e 
confiabilidade ideais do sistema. As empresas que usam MAA em sua infraestrutura de TI 
descobrem que podem implementar aplicações de forma rápida e eficiente, para atender a seus 
requisitos de negócios para alta disponibilidade.  

Data Guard / Streams
Active-active Sites, Data 

Protection, Rolling Upgrades

Recovery Manager &
Oracle Secure Backup
Data Protection & Archival

Real Application Clusters
& Oracle Clusterware

Fault Tolerant 
Server Scale-Out

Flashback Technologies
Move Back in Time to Correct Errors

Online Table 
Redefinition

Automatic Storage 
Management
Fault Tolerant 

Storage Scale-OutStorage

Primary Database

Online H/W & 
S/W Upgrade

Standby Database

Storage

Production Site Active Standby Site

 
Figura 9: Maximum Availability Architecture: Implantação integrada da alta disponibilidade da Oracle 

 

A Oracle Maximum Availability Architecture, por meio da combinação correta das práticas 
recomendadas de tecnologia e de operação, permite às empresas implantarem sólidas soluções de 
TI. As práticas recomendadas da MAA estão continuamente sendo ampliadas. Consulte também 
os recursos on-line sobre MAA da Oracle. 
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Clientes de alta disponibilidade da Oracle 

As soluções de alta disponibilidade da Oracle apresentaram impressionantes adesão de clientes e 
sucesso no mercado, e continuam a ser diferenciadores críticos quando clientes em potencial 
devem escolher uma tecnologia de banco de dados que possa suportar as exigências de tempo de 
atividade ininterrupto dos negócios atuais. 

Está disponível na Web uma longa lista de clientes, de todos os setores, que estão aproveitando 
os recursos de disponibilidade, desempenho, confiabilidade, gerenciabilidade e segurança do 
Banco de dados Oracle. Também estão disponíveis na Web listas específicas de clientes que 
implementaram diversas soluções de alta disponibilidade da Oracle, juntamente com os casos de 
estudo detalhados da implementação. Essas histórias de sucesso em alguns dos maiores nomes 
em diversos setores por todo o mundo constituem um enorme tributo à superioridade técnica 
inigualável da Oracle na área de Alta disponibilidade. 
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Conclusão 

Empresas de sucesso entendem a vital importância de manter infraestruturas de tecnologia 
altamente disponíveis para proteger dados e sistemas de informação críticos. No núcleo de 
diversos sistemas de informação de missão crítica está o banco de dados Oracle, responsável pela 
disponibilidade, segurança e confiabilidade da infraestrutura de tecnologia da informação. Com 
base em décadas de inovação, o Oracle Database 11g oferece novas soluções revolucionárias de 
disponibilidade e proteção de dados para fornecer aos clientes maneiras altamente eficientes de 
maximizar a disponibilidade de seus dados e aplicações, seja em atividades de manutenção 
planejadas ou em falhas inesperadas. Trabalhando em conjunto com os recursos de Alta 
disponibilidade da Oracle, os recursos de Grade garantem que o custo de implantação de seu 
ambiente de banco de dados e de adaptação às necessidades em constante mudança dos negócios 
será significativamente menor do que você teria que gastar no passado para obter resultados 
equivalentes. 
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