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INTRODUÇÃO 
Conforme as operações comerciais se tornam mais complexas, cresce a demanda 
por alterações na TI, assim como os riscos associados que precisam ser amenizados. 
Os profissionais de TI de hoje devem gerenciar mais informações, além de fornecê-las 
aos usuários com uma qualidade de atendimento cada vez maior e dentro do prazo. 
E devido à  situação econômica do momento, a TI também deve reduzir orçamentos 
e derivar mais valor dos investimentos atuais.  

O Oracle Database 11g Release 2, a segunda versão do premiado Oracle Database 
11g, permite que os profissionais de TI forneçam com sucesso mais informações com 
uma qualidade maior de atendimento, façam uso mais eficiente de seus orçamentos 
e reduzam o risco de alterações nos datacenters. Ao implantarem o Oracle Database 
11g Release 2 como sua base de gerenciamento de dados, as organizações podem 
utilizar todo o potencial do banco de dados líder de mercado no mundo todo para: 

• Reduzir os custos de servidor em até 5 vezes 

• Reduzir os requisitos de armazenamento em até 10 vezes 

• Melhorar o desempenho do sistema de missão crítica em até 10 vezes 

• Aumentar a produtividade de DBAs e desenvolvedores em até 2 vezes 

• Maximizar a disponibilidade e eliminar a redundância ociosa 

• Maximizar a segurança e permitir a conformidade 

• Simplificar todo o seu portfólio de software de TI 

Este artigo técnico identifica os  principais recursos do Oracle Database 11g Release 2 
que permitem aos profissionais de TI fornecerem com sucesso mais informações com 
uma maior qualidade de serviço e por um custo mais baixo do que antes. 
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REDUZA OS CUSTOS DE HARDWARE  

Reduza os Custos de Hardware Por Meio da Consolidação 

A maioria dos data-centers é uma miscelânea de hardwares e softwares que evoluíram com o 
tempo para atender a exigências comerciais específicas. Normalmente, os datacenters consistem 
em uma variedade de grupos isolados de servidores e armazenamento, além de um portfólio 
de software complexo para integrar tudo isso.  

A manutenção dos ambientes de datacenter mistos é cara. Grande parte de qualquer orçamento 
de TI, estimado em até 30 por cento, é gasta para certificar que todos esses componentes 
funcionam adequadamente uns com os outros e, mais importante, continuam a funcionar 
durante o ciclo de vida de cada um. Manter grupos isolados de servidores e armazenamento 
é também muito ineficiente. Frequentemente, os sistemas individuais são superprovisionados 
com processamento e capacidade de armazenamento em excesso, resultando em uma situação 
de grande subutilização no datacenter. Gerenciar sistemas individuais para atender às expectativas 
de desempenho, disponibilidade e segurança é tanto ineficiente como oneroso. 

Para lidar com esse desafio, as organizações podem consolidar suas infraestruturas de 
processamento e armazenamento de dados em ambientes compartilhados, com uma 
plataforma comum padrão para todas as aplicações comerciais. A consolidação do servidor 
e do armazenamento já pode gerar economias de escala  por si só. O Oracle Database tem 
permitido que várias organizações façam a consolidação usando o hardware e os sistemas 
operacionais de sua preferência. Além disso, o software da Oracle possibilita uma padronização 
significativa dos ambientes consolidados, reduzindo de 4x a 6x o custo com hardware. Essa 
arquitetura pode proporcionar um datacenter consolidado e eficiente, além de extrair os 
benefícios de preço e desempenho do hardware padrão. 

Extraia o Desempenho e o Preço do Hardware Padrão  

Antigamente, as organizações usavam servidores SMP autônomos como uma plataforma única 
compartilhada para consolidar múltiplas cargas de trabalho e o Oracle Database 11g Release 2 
funciona bem nesse ambiente. O Oracle Database tem 20 anos de experiência em obter o melhor 
desempenho de SMP e é suportado por todos os principais softwares de virtualização, incluindo 
o Oracle VM e o software de particionamento lógico (LPAR). O Oracle Database 11g Release 2 
também oferece intance caging , que permite restringir  bancos de dados a núcleos específicos no 
ambiente SMP, deixando de lado a necessidade de virtualização ou software LPAR.  

Entretanto, grandes servidores SMP continuam a ser extremamente caros tanto em termos 
de custo inicial como em custos adicionais de redimensionamento. Como alternativa, pequenos 
servidores padrão que executam sistemas operacionais de código aberto, como o Linux, podem 
ser agrupados em clusters oferecendo uma capacidade semelhante de processador e memória, 
mas com economias de 4 a 6x no custo inicial. E, em vez de incorrer no  custo de um 
“empilhamento”  de caros servidores SMP escalados verticalmente, os clientes podem 

“Nós estamos conseguindo economizar mais de 5 milhões de dólares por ano ao trocar a plataforma de mainframe pelo Oracle 
Real Application Clusters.” 

Eugene Park, Diretor Sênior de Serviços de Plataforma 

PG&E  
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simplesmente fazer o escalamento horizontal em seu cluster de banco de dados por um baixo 
custo incremental adicionando outros servidores padrão.  

Consolide Todo o Processamento de Dados em Nuvens Privadas 
de Baixo Custo 

O Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) permite que um cluster de servidores 
padronizados de baixo custo funcione como um único  grid de banco de dados compartilhado 
ou nuvem privada. As aplicações podem ser implantadas sem modificações para tirar proveito 
da consolidação, maior disponibilidade, desempenho mais rápido e escalabilidade sob demanda. 

Como todos os recursos podem ser alocados em uma nuvem privada para pools de diferentes 
servidores , a consolidação de várias aplicações se torna fácil. Por exemplo, um pool de nós de 
servidores de front-office (equipe operacional) pode ser alocado para executar todos os bancos de 
dados de sistemas de CRM e sites da Web. Da mesma forma, um pool de servidores de back-office 
pode ser alocado para bancos de dados de ERP. Os nós também podem ser alocados para um 
datawarehouse e um pool de geração de relatórios. Qualquer nó não alocado é gerenciado como 
um pool de servidores de recurso livre. 

Se, por motivos de desempenho ou disponibilidade, forem necessários nós adicionais para 
qualquer pool de servidores, eles poderão ser atribuídos dinamicamente do pool livre ou atribuídos 
novamente de outro pool de servidores com prioridade baixa para atender aos requisitos de nível 
de serviço em ambientes de nuvem privada. 

Oracle RAC One Node 

As consolidações não servem apenas para aplicações de missão críticas . Várias organizações de 
TI desejam usar essa infraestrutura para implantar as diversas aplicações de departamentos e de 
linha de negócios em seus portfólios de gerenciamento. O Oracle RAC One Node permite que 
as organizações consolidem seus bancos de dados de pequeno a médio porte em uma 
nuvem privada. Os usuários obtêm a tolerância à falhas e a flexibilidade do Oracle RAC, 
mas os bancos de dados são executados em apenas um único servidor. O Oracle RAC One 
Node oferece suporte ao failover de clusters, atualizações contínuas de hardware e software, 
além da capacidade de mover um banco de dados entre servidores em uma nuvem privada. 

Os novos recursos de plug and play de grid  do Oracle Database 11g Release 2 também facilitam a 
provisão de ambientes  em grid , bem como a adição (ou remoção) de servidores para acomodar 
maior consolidação e o futuro crescimento dos negócios. 

Com o Oracle Database 11g Release 2 e o Oracle Real Application Clusters, os profissionais 
de TI podem extrair o valor agregado do hardware padrão de baixo custo e implantar uma 
plataforma de consolidação confiável e de baixo custo para todas suas necessidades de 
processamento de dados. Essas soluções podem reduzir os custos de hardware resultantes 
de superprovisionamento e subutilização de ambientes de hardware autônomos, além de extrair 
o diferencial de preço entre SMP e o hardware padrão. Eles também podem se beneficiar dos 
recursos de gerenciamento do desempenho e disponibilidade fornecidos pelo Oracle RAC.  
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Reduza o  ”Time to Market” com o Oracle Exadata Database Machine 

Muitos clientes Oracle constroem  seus próprios  grids ou nuvens privadas aos poucos, 
adquirindo servidores, armazenamento e switches, além de projetarem uma solução a partir 
do zero. Essa abordagem personalizada para a implantação de hardware pode ser cara, 
além de apresentar uma complexidade desnecessária. Também pode ser difícil construir 
esses sistemas em uma configuração equilibrada que seja otimizada para obter o máximo 
de desempenho dos processadores e dispositivos de armazenamento usados.  

 

 

A Oracle oferece o Oracle Exadata Database Machine para clientes 
que desejam implantar um ambiente otimizado da forma mais rápida 
possível. O Oracle Exadata Database Machine oferece desempenho 
de banco de dados extremo para o processamento de transações on-line 
(OLTP), data warehousing e cargas de trabalho mistas. Criado usando 
o hardware padrão do mercado, o Oracle Database 11g, e o Oracle 
Exadata Storage Software, o Oracle Exadata Database Machine 
é um pacote de software, servidores e armazenamento otimizado  
e pré-configurado que fornece a plataforma ideal para a consolidação 
do banco de dados da nuvem privada. Ao consolidar em um ambiente 
de computação compartilhado e extrair a vantagem da relação 
preço/desempenho do hardware padrão, as organizações de TI podem 
reduzir significativamente os custos de infraestrutura. 
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MELHORE O DESEMPENHO EM UM FATOR DE 10X 

Os usuários corporativos estão sempre procurando obter mais desempenho de seus sistemas 
do dia a dia. O Oracle Database 11g Release 2 permite que aprimoramentos de desempenho 
sejam realizados a partir dos recursos de hardware existentes. Por exemplo, usar o Oracle 
Automatic Storage Management para utilizar integralmente a largura de banda de I/O dos 
arrays de armazenamento proporciona desempenho aprimorado e um retorno instantâneo 
do investimento.  

Desloque o Processamento OLTP para a Tier Intermediária 

Os departamentos de TI podem aproveitar os recursos subutilizados que podem estar 
disponíveis na tier de aplicações (ou intermediária). O Oracle In-Memory Database Cache 
permite que os dados sejam colocados em cache e processados na memória das próprias 
aplicações, descarregando o processamento de dados para recursos da tier intermediária. 
Qualquer latência de rede entre a tier intermediária e o banco de dados de back-end é removida do 
caminho da transação, de forma que cada transação possa ser executada até 10 vezes mais rápida. 
Isso é útil quando são necessárias taxas muito altas de processamento de transações, como as 
encontradas em sistemas do mercado de ações, sistemas de intercâmbio de telecomunicações e 
ambientes de fabricação em tempo real. Todos os dados na tier intermediária estão totalmente 
protegidos através da recuperação local e envio  assíncrono para o Oracle Database de back-end. 

Com o Oracle Database 11g Release 2, a capacidade de implantar o Oracle In-Memory Database 
Cache com as aplicações Oracle existentes se torna muito mais fácil, com tipos de dados comuns, 
suporte a SQL e PL/SQL, além de suporte nativo à Oracle Call Interface (OCI). 

Aumente a Paralelização e a Execução In-memory das Consultas de Dados 

A Oracle tem liderado de forma consistente o mercado de data warehouses e continua 
a adicionar otimizações inteligentes ao mecanismo do banco de dados. Essas otimizações 
incluem técnicas avançadas, como operações em paralelo, índices bitmap, materialized views e 
summary management, além de recursos integrados de ETL, OLAP e data mining. O Oracle 
Database 11g Release 2 adiciona ainda mais otimizações, incluindo recursos para determinar 
automaticamente o melhor nível de paralelização para uma consulta com base nos recursos 
disponíveis. Com isso, vem o enfileiramento automatizado de statements em paralelo, no qual o 
banco de dados usa a disponibilidade de recursos atual para determinar se é mais eficaz enfileirar 
uma consulta para execução posterior quando os recursos necessários forem liberados.  

O Oracle Database 11g Release 2 também pode aproveitar os recursos de compressão avançados, 
além do aumento de memória do servidor em uma nuvem de servidores de baixo custo. 
O Oracle Database 11g Release 2 distribui automaticamente uma grande tabela comprimida 
(ou uma tabela menor não comprimida) na memória disponível em todos os servidores 
da nuvem. Em seguida, localiza o processamento de consulta paralelo aos dados na memória em 

“As consultas existentes são executadas em média 16 a 17 vezes mais rápido no Oracle Exadata.” 

Jim Duffy, Arquiteto Sênior de Data Warehouse 

BNP Paribas 
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nós individuais. Isso aumenta drasticamente o desempenho de consulta e é útil quando grandes 
tabelas podem ser comprimidas por inteiro na memória disponível. 

Desempenho Extremo com os Servidores de Armazenamento Oracle Exadata 

O Oracle Exadata Database Machine oferece uma plataforma otimizada para obter desempenho 
extremo dos bancos de dados, de 10 a 100 vezes mais rápido do que os clientes obtêm no 
momento em suas infraestruturas atuais. A tecnologia exclusiva que guia essa vantagem de 
desempenho é o Oracle Exadata Storage Servers em cada Oracle Exadata Database Machine.  

Conforme os volumes de dados continuam a crescer 
exponencialmente, os arrays de armazenamento 
convencionais lutam para processar terabytes de 
dados de forma eficiente e enviá-los por redes de 
armazenamento rápidas o suficiente para aplicações 
de bancos de dados exigentes. Toda Oracle Exadata 

Database Machine inclui Servidores de Armazenamento inteligentes Oracle Exadata, oferecendo 
uma solução de armazenamento em paralelo intensa e com alta largura de banda, fornecendo até 
500 GB por segundo de largura de banda de I/O e até 1 milhão de operações de I/O por segundo. 

Cada Servidor de Armazenamento Oracle Exadata armazena até 10,75 terabytes de dados 
de usuário não comprimidos, além de vir com 384 GB de cache Flash solid state. Esse cache Flash 
armazena automaticamente em cache os dados ativos dos discos magnéticos no Servidor de 
Armazenamento Oracle Exadata, oferecendo ganhos de desempenho para operações de leitura e 
gravação em aplicações OLTP. 

O Oracle Database 11g Release 2 também envia o processamento de consultas para os Servidores 
de Armazenamento Oracle Exadata, onde todos os discos operam em paralelo para processar a 
consulta, retornando somente as linhas e colunas relevantes para o servidor de banco de dados. 
Isso significa que os usuários corporativos frequentemente notam um desempenho 10 vezes mais 
rápido ao executar grandes consultas em bancos de dados. 
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REDUZA OS CUSTOS DE ARMAZENAMENTO EM ATÉ 10X 

Todas as organizações estão enfrentando uma explosão de informações. Os usuários corporativos 
exigem o acesso imediato às informações sobre consumidores, produtos, serviços e competidores. 
E, com o aumento do número de normas e regulamentações, todas as informações comerciais 
precisam ser mantidas on-line por mais tempo. Isso resultou em um crescimento astronômico 
do armazenamento dentro das empresas nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as taxas de 
utilização de armazenamento caíram conforme a capacidade de armazenamento se tornou mais 
densa, enquanto o tempo de busca e o throughput de I/O não melhoraram. 

Baixe o Custo do Gerenciamento de Armazenamento 

Várias organizações de TI estão implantando ambientes de armazenamento compartilhados 
(na forma de grandes arrays de disco) sob as plataformas de processamento de dados 
consolidadas. Antigamente, os  DBAs e administradores de sistemas gastavam um bom tempo 
determinando como colocar os dados da melhor forma possível nesses arrays de disco para obter 
o máximo desempenho e disponibilidade. O melhor procedimento para disposição dos dados 
é simplesmente dividir e espelhar tudo; dividir blocos de dados igualmente entre todos os discos 
em um array e, em seguida, espelhar os blocos em pelo menos dois discos. Essa abordagem 
proporciona o equilíbrio perfeito entre desempenho, utilização em disco e facilidade de uso. 

O Automatic Storage Management (ASM), um recurso do Oracle Database 11g, automatiza 
a divisão e o espelhamento do banco de dados sem necessitar de softwares de gerenciamento 
de volume de terceiros. Conforme o volume de dados cresce, outros discos podem ser 
adicionados, e o ASM dividirá novamente e reequilibrará os dados automaticamente entre os 
discos disponíveis para garantir o desempenho ideal. Da mesma forma, os discos que relatarem 
erros podem ser removidos do array de disco e o ASM irá fazer o reajuste corretamente.  

O Oracle Database 11g Release 2 melhora o ASM em áreas significativas. Os novos recursos 
de disposição de dados inteligente armazenam os dados acessados com menos frequência nos 
anéis mais internos dos discos físicos, enquanto os dados acessados com mais frequência são 
colocados nos anéis externos, oferecendo melhor otimização do desempenho.  

Oracle Cloud File System 

Agora, os novos recursos do Oracle Cloud File System significam que o armazenamento 
gerenciado pelo ASM pode ser usado para Oracle Databases e também para sistemas de arquivos 
de uso geral, oferecendo uma plataforma de armazenamento única para arquivos do Oracle 
Database, binários de software Oracle e arquivos não relacionados à Oracle. Snapshots somente de 
leitura também são suportados, com até 64 cópias de um determinado momento dos dados 
do sistema de arquivos disponíveis. 

  

“A opção do modo de consulta do Hybrid Columnar Compression proporciona de 10 a 15 vezes mais compressão, 
além de grandes melhoras na velocidade, na resposta e no desempenho.” 

Douglas Millar, Diretor das Operações de Bancos de Dados  

R L Polk 



Baixando seus Custos de TI com o Oracle Database 11g Release 2 

 

8 

Particione para Obter Desempenho e Redução no Custo de Armazenamento 

Conforme os bancos de dados se tornam maiores, eles se tornam mais complicados de gerenciar. 
O que funciona bem com alguns gigabytes raramente funciona com terabytes de informação. 
Pensando nisso, a Oracle tem aprimorado os recursos de particionamento por mais de 10 anos. 
O Oracle Partitioning permite que tabelas muito grandes (e seus índices associados) sejam 
particionadas em unidades menores e mais fáceis de gerenciar, fornecendo uma abordagem 
do tipo “dividir e conquistar” para o gerenciamento de bancos de dados muito grandes. 
O particionamento também melhora o desempenho, pois o otimizador usa somente as partições 
relevantes de uma tabela ou índice em uma pesquisa. O Oracle Database 11g Release 2 fornece 
diversos métodos para particionar dados e também proporciona diferentes níveis de 
particionamento na mesma tabela, de forma que uma única estratégia de particionamento 
pode ser usada para melhorar tanto o desempenho como a gerenciabilidade. 

O Oracle Partitioning pode também gerenciar o ciclo de vida da informação. Normalmente, 
todos os bancos de dados têm dados ativos; as informações processadas durante o mês 
ou trimestre e os dados históricos que são essencialmente somente de leitura. As organizações 
podem tirar proveito do ciclo de vida inerente dos dados para implementar uma solução 
de armazenamento multi-tier e baixar seu custo total de armazenamento. Por exemplo, uma tabela 
grande dentro de um sistema de entrada de pedidos poderia conter todos os pedidos processados 
nos últimos sete anos. O Oracle Partitioning pode ser usado para configurar partições mensais, 
com os últimos quatro meses de pedidos particionados em um array de armazenamento de última 
geração, com todas as outras partições dispostas em uma solução de armazenamento de baixo 
custo, com custos normalmente variando de um terço à metade dos do ambiente de 
armazenamento de última geração. 

Com esta abordagem, a necessidade de adquirir continuamente armazenamento de última 
geração pode ser amenizada, pois o crescimento está limitado a uma solução de armazenamento 
redimensionável mais barata. Além disso, todos os dados estão on-line, portanto os usuários 
corporativos têm acesso a todas as suas informações dentro de suas aplicações, resultando 
em vantagens significativas em relação ao arquivamento de dados off-line. 
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Reduza o Uso do Armazenamento por meio de Técnicas de Compressão 
Avançadas 

O Oracle Database 11g também fornece técnicas de compressão avançadas para reduzir ainda 
mais os requisitos de armazenamento. O Oracle Advanced Compression usa o recurso de 
compressão contínua de tabela, obtendo uma taxa de compressão de duas a quatro vezes 
com pequenos impactos de desempenho nas cargas de trabalho de OLTP ou data warehousing. 
Essa tecnologia de compressão substitui valores duplicados em uma tabela por um único valor 
e adapta continuamente às alterações dos dados ao longo do tempo, de forma que as proporções 
de compressão são sempre as mesmas.  

Os Exadata Storage Servers em cada Oracle Exadata Database Machine permitem uma nova 
tecnologia de compressão híbrida em colunas que fornece até 10 vezes a taxa de compressão, 
sem perda de desempenho de consulta. E, para dados de histórico, um novo nível de 
arquivamento da compressão híbrida em colunas pode ser usado, possibilitando taxas 
de compressão de até 50 vezes. 

 

Exemplo de particionamento e compressão usados para reduzir os custos de armazenamento 

 

Considerando um modelo no qual 5 por cento dos dados em uma sistema estão ativos e 
os 95 por cento restantes são históricos somente de leitura e dados de arquivos, é possível obter 
facilmente uma redução de 10:1 ou mais nos custos de armazenamento. Essas reduções derivam 
dos recursos de particionamento e compressão do Oracle Database 11g e do Oracle Exadata, 
resultando em uma necessidade reduzida de compras de armazenamento futuras, com o 
mesmo desempenho ou, provavelmente, um desempenho maior das aplicações. Além disso, 
as economias se propagam pela empresa, uma vez que os backups e as cópias dos bancos 
de dados também usam menos espaço. 
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MAXIMIZE A DISPONIBILIDADE  

Um dos principais motivos pelos quais as organizações de TI consolidam seus ambientes é para 
tornar mais fácil o gerenciamento da disponibilidade de suas aplicações de negócios. O acesso 
ininterrupto às aplicações de negócios exige proteção contra tempo de dowtime não planejado e a 
redução do tempo de operações de manutenção planejadas. Além disso, as organizações devem 
ser capazes de se recuperarem de erros humanos. 

A proteção contra o tempo de downtime não planejado requer uma arquitetura com componentes 
redundantes. São necessários discos adicionais para o espelhamento dos dados, hardware 
adicional para o processamento de failover de servidores e datacenters adicionais para a 
recuperação em caso de desastres. Toda essa redundância é muito cara e normalmente só oferece 
valor quando há falha de componente, sendo essencialmente um seguro dispendioso. Além disso, 
é quase sempre necessário que uma grande quantidade de softwares integre esses diferentes 
componentes, normalmente advindos de diferentes fornecedores. Isso apresenta uma 
complexidade adicional e um risco ainda maior de erro humano. 

Simplifique Ambientes de Alta Disponibilidade 

 
  

“O [Oracle] Active Data Guard permitirá uma redução dos custos com sistemas de até US$ 100.000 em nossos maiores 
sistemas críticos.” 

Aris Prassinos, Ilustre membro da equipe técnica 

MorphoTrak 
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Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) 

A Oracle fornece uma estrutura completa, a Maximum Availability Architecture, que inclui todos 
os componentes de software necessários para proteger o banco de dados e reduz a complexidade 
no datacenter. 

Elimine a Redundância Ociosa 

A principal vantagem da Maximum Availability Architecture da Oracle é o uso de componentes 
redundantes para não somente fornecer proteção contra o tempo de inatividade não planejado, 
mas também para melhorar o desempenho e a eficiência dos sistemas de produção. Por exemplo, 
conforme outros discos são adicionados a um ambiente do ASM para fornecer mais 
armazenamento para os dados espelhados, a largura de banda de E/S adicional fornecida 
por esses discos é também aplicada no ambiente de produção. As áreas de backup em disco e 
recuperação no disco permitem que as operações de backup e recuperação sejam automatizadas, 
enquanto a exclusiva  incremental change tracking e o backup image merging garantem que tanto os 
objetivos de backup como de recuperação possam ser atendidos. 

O mesmo software integrado usado para realizar operações de backup em disco e recuperação 
pode também ser usado para fazer backup de forma segura para fita e agora também para 
armazenar na Nuvem da Amazon. 

O Oracle Real Application Clusters não somente fornece proteção contra falhas no servidor, 
mas também fornece escalabilidade adicional para aplicações comerciais. 

Para a recuperação em caso de desastre, a tecnologia Data Guard integrada pode ser usada para 
fornecer sincronização de baixo custo entre os bancos de dados de produção e os bancos de 
dados em standby. E o Oracle Active Data Guard permite que operações de relatório e backup 
sejam offloaded da produção para sistemas em standby. Esse processo utiliza integralmente os 
antigos recursos redundantes para melhorar o desempenho dos sistemas de produção, enquanto 
continua a proteger contra desastres. 

Elimine o Downtime Planejado 

Para muitas organizações, o verdadeiro desafio está na eliminação da necessidade do tempo 
de inatividade planejado e a Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) fornece 
recursos exclusivos para isso também. 

Qualquer componente de hardware em um grid da Oracle ou nuvem privada pode ser adicionado 
ou removido de forma dinâmica conforme necessário. Os discos podem ser adicionados ou 
removidos on-line por meio do ASM e os dados são automaticamente reequilibrados por meio da 
nova infraestrutura de discos. Servidores adicionais podem também ser facilmente adicionados 
ou removidos de um cluster Oracle RAC, com usuários conectados a esses nós reequilibrados na 
infraestrutura. 

Essa capacidade de migrar usuários de um servidor para outro em um cluster Oracle RAC também 
permite a aplicação contínua de patches do software de banco de dados. Se um patch precisa ser 
aplicado, um servidor pode ser removido do cluster, corrigido através da aplicação do patch e 
colocado novamente no cluster. A mesma operação pode ser repetida para o próximo servidor 
no cluster até que todos sejam corrigidos. 
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Da mesma forma, os usuários podem ser chaveados entre os bancos de dados de produção e 
em standby em um ambiente do Oracle Data Guard. As diferenças de versão do banco de dados 
e do sistema operacional entre os ambientes de produção e standby são suportadas. Isso significa 
que o banco de dados em standby pode ser atualizado para a próxima versão, o novo ambiente 
pode então ser testado e, em seguida, os usuários na versão antiga podem ser chaveados para 
a versão nova, sem downtime. 

Atualização de Aplicações On-line 

A redefinição de tabela on-line é integralmente suportada pelo Oracle Database 11g e agora, com o 
Release 2, as atualizações de aplicação podem ser realizadas on-line. Com a redefinição com base 
na edição, é possível fazer alterações no código do programa de forma privada em uma nova 
edição dentro do banco de dados, separada da edição atual de produção. Uma visualização de 
edição exibe diferentes projeções da mesma tabela em cada edição, garantindo que o código em 
cada edição tenha acesso somente a sua própria visualização da tabela. Os triggers entre edições 
propagam as alterações de dados feitas pela antiga edição de produção para as colunas da nova 
edição e vice-versa. Isso permite então que os ambientes de produção antigos e novos sejam 
usados simultaneamente para testes e permite que os usuários possam ser movidos on-line de uma 
edição para a outra. Após a atualização, a edição de produção antiga pode ser eliminada, as 
colunas de tabela não utilizadas podem ser removidas e a nova edição se torna verdadeiramente a 
edição de produção. 

Elimine a Perda de Dados Causada por Erro Humano 

A verdade lamentável é que a causa nº 1 da perda de dados é o erro humano. Os administradores 
de bancos de dados efetuam logon nos sistemas de desenvolvimento para eliminar e limpar 
tabelas, para somente depois descobrirem que fizeram logon em um sistema de produção por 
engano. Ou um simples erro de código é feito em uma grande tarefa em batch e, de repente, 
muitos milhares de clientes no banco de dados têm o mesmo endereço de correspondência. 

Em ambientes que não são da Oracle, esses tipos de erros exigiriam a desativação do banco 
de dados de produção e uma recuperação pontual. O ambiente de produção ficaria indisponível 
enquanto esse backup estivesse sendo realizado e tanto os erros como qualquer trabalho útil 
feito a partir do momento em que o erro foi feito seriam revertidos, exigindo novas chaves 
de transação. 

O Oracle Database 11g oferece recursos exclusivos on-line para desfazer erros humanos. 
Se um DBA eliminar uma tabela por acidente, ela é enviada para uma lixeira e pode ser 
recuperada através de um simples comando. Da mesma forma, se uma ou mais linhas de uma 
tabela forem excluídas ou alteradas, as versões anteriores dessas linhas podem ser consultadas on-
line e as transações específicas que causaram o erro podem ser desfeitas, sem qualquer perda das 
alterações de dados causadas por transações posteriores. E, se necessário, o banco de dados 
inteiro pode simplesmente voltar no tempo, quase como se estivesse reproduzindo um vídeo 
de trás para frente. 
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MAXIMIZE A SEGURANÇA 

As informações dentro de uma organização estão em situação de risco cada vez maior. A TI 
está agora sujeita a inúmeras regulamentações que exigem um rígido controle e proteção das 
informações de identificação pessoal. Para atender a esses requisitos, o Oracle Database 11g 
Release 2 fornece recursos de segurança detalhada de dados, incluindo criptografia e 
mascaramento de dados, controles de acesso, auditoria e geração de relatórios de alta fidelidade, 
varredura das configurações da empresa e teses judiciais de alteração de dados. 

Um dos maiores desafios para os profissionais de TI é o reconhecimento de vulnerabilidades. 
O Oracle Configuration Management Pack, disponível com o Oracle Enterprise Manager, 
fornece mais de 240 diretivas que implementam e monitoram as melhores práticas de 
gerenciamento de segurança, configuração e armazenamento para todos os Oracle Databases 
em uma empresa. O Oracle Audit Vault fornece uma caixa-forte segura e centralizada de 
informações para auditoria coletadas de diversos bancos de dados (incluindo alguns bancos de 
dados que não são Oracle), habilitando a análise simplificada, detecção de ameaças e geração de 
relatórios de possíveis problemas de conformidade através de toda a infraestrutura de 
gerenciamento das informações. 

O Oracle Total Recall salva todas as alterações realizadas nos dados para fornecer um histórico 
de alterações completo. Isso significa que os auditores podem não somente visualizar quem 
fez o que e quando, mas também visualizar quais eram as informações em um determinado 
momento, algo que anteriormente só era possível por meio da construção na aplicação ou 
de políticas de retenção de backup dispendiosas. 

Os novos requisitos de controle interno encontrados em regulamentações podem ser difíceis e 
caros de implementar em um ambiente com várias aplicações. O Oracle Database Vault permite 
que os controles de acesso sejam aplicados de forma transparente sob as aplicações existentes. 
Os usuários podem ser impedidos de acessar dados de aplicações específicos ou de acessarem o 
banco de dados fora do horário normal. É possível reforçar a separação dos requisitos de tarefas 
por meio de diferentes DBAs  sem exercer os privilégios mínimos que resultam em mais custos. 

O Oracle Advanced Security pode ser usado para criptografar dados de forma transparente em 
todos os níveis: dados em trânsito na rede, no armazenamento físico e em backups. Da mesma 
forma, o Oracle Data Masking Pack pode ser usado para ofuscar dados conforme são movidos 
da produção para o desenvolvimento, reduzindo assim violações em potencial de normas de 
privacidade e o risco de vazamentos de dados importantes. 

Além disso, o Oracle Database Firewall apresentado recentemente fornece aos clientes uma 
primeira linha de defesa para impedir que sofisticados ataques  internos e externos atinjam 
os bancos de dados corporativos. O Oracle Database Firewall estabelece um perímetro defensivo 
ao redor dos bancos de dados, monitorando e reforçando o comportamento normal da aplicação 
em tempo real, ajudando a impedir ataques de injeção SQL e tentativas não autorizadas de 
acessar informações importantes. 

“Isso é criptografia transparente de dados de verdade. Em algumas horas, os componentes básicos foram executados 
e disponibilizados e não percebemos nenhum impacto no desempenho.” 

Sam Lebron, Arquiteto Sênior 

Dress Barn 
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DOBRE A PRODUTIVIDADE DO DBA 
E DO DESENVOLVEDOR 

As empresas dependem cada vez mais da TI e os usuários naturalmente exigem uma maior 
qualidade de serviço; entretanto, os orçamentos de TI estão reduzidos, na melhor das hipóteses. 
Para resolver essa discrepância em crescimento, a Oracle adicionou mais recursos automatizados 
de autogerenciamento nas versões posteriores, fazendo com que o Oracle Database 11g Release 2 
necessitasse de 50 por cento menos de tempo para gerenciar do que as versões anteriores. 

A abordagem de autogerenciamento da Oracle segue por dois caminhos. Primeiramente, 
sempre que possível, as tarefas repetitivas, trabalhosas e suscetíveis a erros foram automatizadas 
no banco de dados. Por exemplo, o gerenciamento do armazenamento, o gerenciamento 
da memória, a coleta de estatísticas, o backup, além da recuperação e do tunning do SQL 
foram todos automatizados. 

Em segundo lugar, nas operações que não podiam ser totalmente automatizadas, foram 
incorporados consultores inteligentes ao banco de dados para orientar os DBAs sobre como 
aproveitar os sistemas ao máximo. Os consultores são fornecidos para o gerenciamento da 
configuração, aplicação de patches, indexação, particionamento, diagnósticos de desempenho, 
recuperação de dados e, como novidade do Oracle Database 11g Release 2, a compressão 
e a máxima disponibilidade. 

A combinação de automação incorporada e consultores inteligentes reduz a discrepância de 
complexidade entre os recursos de administração de banco de dados disponíveis e os objetivos 
de níveis de serviço da empresa. Como a maior parte da análise e da solução de problemas é 
realizada pelo próprio banco de dados, os DBAs agora podem gastar menos tempo monitorando 
as operações diárias de seus bancos de dados e mais tempo gerenciando mais bancos de dados 
em seus ambientes. Estudos recentes realizados por uma empresa de pesquisa independente 
mostram que os DBAs podem esperar gastar 26 por cento menos de tempo gerenciando 
ambientes 11g em comparação com ambientes 10g e até 50 por cento menos em comparação 
com implantações mais antigas do Oracle9i. 

  

“O Oracle Enterprise Manager nos ajudou a resolver os problemas de gerenciamento do sistema de forma proativa, 
automatizando tarefas administrativas manuais e reduzindo a necessidade de treinamento extensivo do DBA.” 

Arup Nanda, Diretor Sênior 

Starwood Hotels & Resorts 
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DESENVOLVA RAPIDAMENTE TAMBÉM 

O Oracle Database 11g Release 2 fornece uma solução de gerenciamento de dados exclusiva 
e integrada suportada por todas as estruturas de desenvolvimento de aplicações conhecidas 
usadas pelos desenvolvedores hoje em dia. Isso protege o investimento da TI em recursos 
de desenvolvimento, aumenta a produtividade e reduz os ciclos de implantação. 

.NET  

O Oracle Developer Tools para Visual Studio .NET é um complemento altamente integrado 
do Microsoft Visual Studio, tornando mais fácil para os desenvolvedores escreverem código 
para Oracle Databases. O Oracle Data Provider para .NET fornece acesso otimizado a dados 
a partir de um ambiente .NET, permitindo que os desenvolvedores aproveitem a funcionalidade 
avançada do Oracle Database 11g Release 2. O Oracle Database 11g Release 2 no Windows 
também oferece suporte ao desenvolvimento, à implantação e à execução de procedimentos e 
funções armazenados e escritos em uma linguagem gerenciada por .NET, como C# ou VB.NET, 
reduzindo a necessidade de programadores .NET terem que aprender outras linguagens. 

Java  

Da mesma forma, o Oracle Database 11g Release 2 oferece suporte aos desenvolvedores Java. 
Ele inclui uma Java Virtual Machine (Java VM) incorporada que executa Java diretamente no 
banco de dados. As aplicações do cliente e da tier intermediária escritas em Java também podem 
usar o Java Database Connectivity (JDBC), uma interface de programação de aplicação (API) 
padrão de indústria  que permite a incorporação de declarações SQL no código Java.  

PHP 

O PHP é uma linguagem de script interpretada e muito conhecida, usada para a criação 
de aplicações Web 2.0. Ela é usada em mais de 20 milhões de sites da Web e tem uma 
grande comunidade de usuários. A Oracle fez uma parceria com a comunidade de software 
livre para criar um driver PHP para bancos de dados estável e de alto desempenho que 
é totalmente integrado com o Oracle Database 11g Release 2.  

Oracle Call Interface (OCI) 

A Oracle Call Interface fornece uma API de alto desempenho para aplicações escritas 
em linguagens compiladas, como C, C++, Cobol e Fortran.  

PL/SQL  

O PL/SQL é uma linguagem procedural avançada criada especificamente para processar 
perfeitamente os comandos SQL no Oracle Database. Ela pode ser usada para criar 
procedimentos, funções e triggers armazenados que são executados no Oracle Database. Também 
pode ser usada na tier intermediária e em aplicações cliente. 
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Oracle Application Express (Oracle APEX) 

A Oracle Application Express é uma ferramenta de desenvolvimento rápido de aplicações 
Web especificamente para uso com o Oracle Database. Usando somente um navegador 
da Web e experiência limitada em programação, os desenvolvedores podem desenvolver e 
implantar aplicações profissionais rápidas e seguras. A Oracle APEX combina a produtividade 
e a facilidade de uso de um banco de dados pessoal com a segurança, a escalabilidade 
e a disponibilidade de um banco de dados empresarial ao criar aplicações Web.  

Oracle SQL Developer  

A Oracle SQL Developer é uma ferramenta gráfica que melhora a produtividade e simplifica 
as tarefas de desenvolvimento do banco de dados. Projetada para desenvolvedores do 
Oracle Database, a Oracle SQL Developer simplifica os ciclos de desenvolvimento e reduz 
a necessidade de adquirir ferramentas de terceiros para desenvolvimento e depuração de código 
SQL e PL/SQL. Além disso, um modelador de dados integrado fornece um conjunto de 
ferramentas e utilitários de modelagem de dados e bancos de dados, incluindo a modelagem para 
Diagramas de Relacionamento de Entidades (ERD); modelagem Relacional (projeto de banco 
de dados), de Tipo de Dados e Multidimensional; engenharia e engenharia reversa; e a geração 
de códigos de Linguagem de Definição de Dados

  
.  
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SIMPLIFIQUE O PORTFÓLIO DE SOFTWARES 

Assim como uma miscelânea de hardware e armazenamento incorre em custos adicionais de TI, 
o mesmo pode acontecer com um portfólio complicado de software. Ao longo dos anos, as 
organizações têm implantado diversas plataformas de gerenciamento de dados, normalmente 
sob diferentes aplicações de negócios. Portanto, elas podem ter Oracle Databases executados 
em sistemas UNIX e Linux, SQL Server no Windows, DB2 no mainframe, pacotes de bancos de 
dados especializados e antigos para datamarts, além de XML e outras soluções de gerenciamento 
espacial e multimídia.  

Cada uma dessas soluções de gerenciamento de dados tem recursos de diferentes níveis, portanto 
todas dispõem de ambientes de software adicionais e infraestrutura de suporte. Por sua vez, 
elas exigem diferentes soluções de gerenciamento de banco de dados, gerenciamento de volume 
de cluster, failover de clusters, backup e recuperação, integração de dados, replicação de dados 
e muito mais. Ainda assim, o custo de integração de todas essas soluções em uma única solução 
coerente é pago anualmente pelo cliente. Além disso, uma única alteração no nível de versão 
de qualquer um desses componentes exige que toda a integração e todos os testes sejam 
iniciados novamente. 

O Oracle Database 11g Release 2 oferece uma solução integrada única para todos os requisitos 
de gerenciamento de informações. Está disponível em todas as plataformas de sistema aberto 
e é suportado por todas as principais aplicações de terceiros. Além dos dados relacionais, 
armazena documentos, XML, arquivos multimídia, informações de localização e espaciais, 
assim como oferece suporte a tipos de dados avançados, como etiquetas RFID, imagens médicas 
DICOM e dados semânticos. O desempenho é otimizado para esses tipos de dados; por 
exemplo, arquivos armazenados no banco de dados usando o recurso Secure Files podem ser 
fornecidos mais rapidamente do que nos sistemas operacionais normais. A indexação e o acesso 
SQL são fornecidos para todos os tipos de dados estendidos armazenados no banco de dados, 
permitindo a fácil integração dos novos tipos de dados nas aplicações existentes. O acesso nativo 
pelos protocolos normalmente associado ao tipo de dados específico também é fornecido. Por 
exemplo, http e XPath podem acessar dados XML, SPARQL pode acessar dados semânticos 
(novidade no Oracle Database 11g Release 2) e as interfaces nativas do tipo NFS podem acessar 
documentos e imagens armazenados no banco de dados por meio dos recursos Secure File. 

Todos os dados armazenados no banco de dados herdam a redução de custos, a segurança 
e a alta disponibilidade proporcionadas pelo Oracle Database 11g Release 2. Portanto, ao 
usarem o Oracle Database 11g como sua única plataforma padrão de gerenciamento de dados, 
as organizações de TI podem simplificar amplamente seus portfólios de software e reduzir os 
custos de integração e manutenção constantes, simplificando simultaneamente a consolidação, 
a governança e a conformidade, a alta disponibilidade e o gerenciamento de seus ambientes. 

“O Oracle (Database 11g, VM, Unbreakable Linux, Enterprise Manager e Inteligência de negócios) nos permitiu concentrar em 
fornecer a melhor experiência do usuário e continuar a baixar os custos das operações. Nós devemos isso em parte às 
soluções de software comprovadas e consistentes da Oracle.” 

Nicholas Tang, Vice-Presidente de Operações Técnicas 

Interactive One 
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OBTENHA VALOR DE NEGÓCIO EM UM QUARTO DO 
TEMPO 

Um dos maiores desafios para a TI consiste em obter o valor agregado da mudança de forma 
efetiva. Conforme os sistemas se tornam mais complexos e de missão crítica , fica mais difícil 
fazer alterações no datacenter. Embora haja valor agregado ao adotar uma mudança (maior 
desempenho, custos mais baixos ou maior disponibilidade), a alteração em si pode ser arriscada. 
Isso significa que em vez de realizar as melhorias comuns, a TI quase sempre adiará as alterações, 
incorrendo assim em custos adicionais em detrimento das operações dos negócios. 

Novas versões do software de banco de dados e dos sistemas operacionais (SOs) surgem com 
frequência. Antigamente, a atualização do banco de dados e do SO para ambientes individuais 
era cara e interminável; quando todos os sistemas comerciais estavam atualizados, já era tempo 
de começar tudo novamente. A consolidação fornece o benefício de reduzir o custo e o tempo 
necessários para realizar atualizações. E, ao consolidar aplicações em grid de baixo custo ou uma 
nuvem privada, as organizações modernas podem aproveitar a agilidade adicional oferecida por 
essa configuração. Quando necessário, uma nuvem privada com o banco de dados e o software 
do SO mais recentes pode ser fornecida mais facilmente e por um baixo custo. Em seguida, os 
bancos de dados e as comunidades de usuários finais associadas podem ser movidos do ambiente 
consolidado antigo para o novo. Uma vez que todos os bancos de dados tenham sido migrados 
desta forma, o hardware mais antigo pode ser provisionado novamente para a atualização de 
última geração. 

O Oracle Database 11g Release 2 também inclui recursos que reduzem significativamente o custo 
e o risco associados a essas alterações. O Oracle Real Application Testing permite a captura das 
cargas de trabalho de produção do Oracle Database 10g e Oracle9i Database para reprodução 
na versão mais recente do Oracle Database 11g. 

 

 

Captura e reprodução da carga de trabalho de produção no ambiente de testes através do Real Application Testing 

“Cada atualização da Oracle, desde o Database 8 até o 8i, 9i, 10g e agora 11g, apresenta desempenho do sistema, 
estabilidade e disponibilidade cada vez maiores, ao mesmo tempo em que corta a sobrecarga de gerenciamento 
e fornece níveis ainda mais altos de serviços.” 

Charlotte Melén, Gerente de Tecnologia Web 

Comic Relief 
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Isso permite que a TI teste as alterações de infraestrutura com cargas de trabalho de produção 
reais e detecte automaticamente qualquer alteração no comportamento. A TI pode determinar 
rapidamente o impacto das alterações em seu ambiente de produção e saber como amenizar 
qualquer impacto negativo antes que as alterações sejam aplicadas na produção. O Oracle Real 
Application Testing pode reduzir o tempo e o custo de teste de alterações em no mínimo quatro 
vezes. O risco e o tempo associados as atualizações frequentes e adicionais no ambiente do 
banco de dados são reduzidos significativamente, permitindo que a TI forneça inovação contínua 
para a empresa mais rapidamente e sem riscos. 

 

CONCLUSÃO 

O Oracle Database 11g Release 2, a segunda versão do premiado Oracle Database 11g, fornece 
a base necessária para que a TI possa fornecer com sucesso mais informações com maior 
qualidade de serviço, e gerenciar de forma eficaz as alterações dentro de seu ambiente de TI 
para obter maior valor agregado para a empresa.  

Ao implantarem o Oracle Database 11g Release 2 como solução de gerenciamento de dados 
dentro de sua arquitetura de TI, as empresas podem esperar tirar proveito de todas as vantagens 
do banco de dados líder mundial para reduzir custos de hardware e armazenamento, melhorar 
o desempenho de sistemas em até 10 vezes, simplificar drasticamente o portfólio de software, 
dobrar a produtividade da equipe de TI e reduzir o tempo para obter valor agregado. 
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