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O Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 é um elemento básico padrão de 

componentes de computação integrada, armazenamento e rede para de 

datacenters, desenvolvido para oferecer uma plataforma ideal, pronta 

para usar, para a mais ampla variedade de cargas de trabalho de 

aplicativos empresariais típicos – de programas personalizados 

baseados em middleware e pacotes de aplicativos Oracle até software e 

clouds privadas seguras de outros fornecedores.

Criando o Datacenter do Século XXI 

O Exalogic X2-2 é a plataforma de hardware padrão da Oracle para o Oracle Fusion 
Middleware, aplicativos Oracle e o portfólio de tecnologia de clouds privadas da Oracle.

O Oracle Exalogic Elastic Cloud X2-2 é:

• Um produto que vem pré-integrado, testado e 
pronto para usar.

• Uma solução com todas as unidades de uma 
determinada configuração idênticas para todos 
os clientes.

• Uma plataforma aberta, baseada nos padrões 
de mercado que oferece suporte a milhares de 
aplicativos existentes.

• Projetado para excelência em termos de 
confiabilidade, capacidade de manutenção e 
desempenho dos aplicativos.

• Equilibrado e otimizado para a maior 
variedade possível de cargas de trabalho de 
aplicativos empresariais típicos.

• Um equipamento que oferece suporte no nível 
do fabric para isolamento, segurança e 
qualidade de serviço dos aplicativos.

• Escalável, flexível e proporciona simplicidade 
na gestão de recursos.

O Pacote Exalogic X2-2

O modelo Oracle Exalogic X2-2 inclui:

• Software: Oracle Linux 5.5, Unbreakable Enterprise Kernel de 64-bits, Oracle 
Solaris 11 Express e ferramentas de configuração especializadas.

• Hardware: Nós de computação (servidores), appliance de armazenamento 
integrado, fabric de I/O interno, todos os cabos necessários e peças sobressalentes.

Para mais informações:

Para mais informações, entre em contato com seu profissional de vendas da Oracle ou 
visite o site do Exalogic em http://www.oracle.com/exalogic

1  

VISÃO GERAL

• Cada configuração de hardware 
do Exalogic X2-2 consiste em:

• Nós de computação:
Até (30x) servidores de dois 
soquetes e seis núcleos (six-core) 
Intel Xeon de 2.93GHz com 96GB 
de RAM, possuindo conectividade 
InfiniBand, discos em “estado 
sólido” e alimentação de energia 
totalmente redundantes

• Fabric (estrutura) de I/O 
(entrada e saída):
Até (4x) gateway/IB switches 
QDR InfiniBand para 10GbE 
(fibra), (1x) QDR InfiniBand 
switch e (1x) GbE management 
switch proporcionam 
conectividade extremamente 
escalável, confiável e de alto 
desempenho entre todos os 
componentes

• Armazenamento integrado:
Cada configuração de hardware 
do Exalogic inclui cluster de 
armazenamento ZFS com 
InfiniBand conectado que pode 
ser usado para arquivos de log, 
mídia, binários de aplicativos ou 
qualquer outra aplicação que 
demande armazenamento em 
disco de alto desempenho e 
disponibilidade
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Exalogic X2-2 Rack de ¼ Rack de ½ Rack completo

Especificações agregadas

  96 192 360

• RAM de 1333 MHz 768 GB 1.5 TB 2.9 TB

• Armazenamento em disco 40 TB 40 TB 40 TB

Potência

• Máxima

• Típica

Arrefecimento

• Máximo

• Típico

Fluxo de ar (de frente para trás)

• Máximo 1198CFM 1812 CFM 2922 CFM

• Típico 874 CFM 1322 CFM 2133 CFM

Peso

• Instalado

• Embalado

Portas de rede de 10 GbE (Máx) 16 16 32

Unidades de Distribuição de Força (PDUs)

• HV Trifásico 24kVA S S S

• LV Trifásico 24kVA S S S

• HV Trifásico 15kVA S S N

• LV Trifásico 15kVA S S N

• HV Monofásico 15kVA S S N

• LV Monofásico 15kVA S S N

Management Switch 1 1 1

• (48x) portas GbE (BASE-T)

  1 1 1

• (4x) portas QDR InfiniBand (BASE-T)
• Cache de 4 TB FlashFire SSD (leitura)
• Armazenamento em disco de 40 TB (20x2TB), discos SCSI seriais conectados, 5400 RPM
• Cache de 72 GB FlashFire SSD (gravação)
• (1x) porta de gerenciamento GbE

  0 1 1

• (36x) portas QDR InfiniBand (BASE-T)
• (1x) porta de gerenciamento GbE (BASE-T)

  2 2 4

•  (32x) portas QDR InfiniBand (BASE-T)
•  (8x) portas 10GbE (LC – SFP+)
•  (1x) porta de gerenciamento GbE (BASE-T)

• Núcleos (cores) Intel Xeon 
de 2.93 GHz

 7.206 kW 10.897 kW 17.575 kW
 7.585 kVA 11.47 kVA 18.5 kVA

 5.258 kW 7.952 kW 12.825 kW
 5.535 kVA 8.37 kVA 13.5 kVA

 25881 BTU/hora 39137 BTU/hora 63124 BTU/hora
 27278 kJ/hora 41250 kJ/hora   66533 kJ/hora 
 18886 BTU/hora 28559 BTU/hora 46063 BTU/hora
 19906 kJ/hora 30101 kJ/hora 48551 kJ/hora

 491,240 kg 679,481 kg 966,605 kg
 1083 lbs 1498 lbs 2131 lbs

 490 kg 675,5 kg 1049,09 kg
 1078 lbs 1486 lbs 2308 lbs

Appliance de 
armazenamento 7320

Sun Datacenter InfiniBand 
Switch 36

Sun Network QDR 
InfiniBand Gateway Switch
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Exalogic X2-2 Rack de ¼ Rack de ½ Rack completo

Nó de computação X4170M2  8 16 30

• (2x) processadores  Intel Xeon de 2.93 GHz (6 núcleos)
• 96 GB de RAM 1333 MHz (12x8GB)
• (2x) 32GB SSDs (RAID, ~20 GB utilizáveis, somente para imagem do boot do OS)
• (1x) Dual-port QDR InfiniBand HCA
• (1x) Porta de gerenciamento GbE (BASE-T)
• Fontes de alimentação redundantes

Temperatura de operação

• De 5 a 32 graus Celsius (59 a 89,6 graus Fahrenheit), 10% a 90% de umidade relativa, sem 
condensação

• Altitude da temperatura de operação: até 3048 m, temperatura ambiente máxima é reduzida 
em um grau centígrado para cada 300 m acima de 900 m

Dimensões físicas (fora da embalagem)

• Altura: 42U, 78,66 pol. -1998 mm
• Largura: 23,62 pol.- 600 mm
• Profundidade: 47,24 pol. -1200 mm

Software incluído

• Oracle Exalogic 1.x Compute Node (Sun X4170) Base Image for Exalogic
• Oracle Exalogic 1 .x Configuration Utilities for Exalogic

Regulamentações*

Segurança
• 60950-1 2nd Ed, EN60950-1:2006 2nd Ed, CB – esquema com diferenças de todos os 

países
• RFI/EMI: FCC CFR 47 Part 15 Subpart B Class A, EN 55022:2006+A1:2007 Class A, 

EN 61000-3-11:2000, EN 61000-3-12:2005, ETSI EN 300 386 V1.4.1 (2008)

Imunidade
• EN 55024:1998+A1:2001:+A2:2003
* Em alguns casos, conforme aplicável, certificações e conformidades normativas foram obtidas no nível dos componentes.

Certificações*

• Segurança: UL/cUL, CE, BSML GOST R, S-Mark, CSA C22.2 No. 60950-1-07 2nd Ed, CCC
• EMC: CE, FCC, VCCI, ICES, KCC, GOST R, BSMI Class A, AS/NZ 3548, CCC
• Outras: Em conformidade com as diretivas WEEE (2002/96/EC) e RoHS (2002/95/EC)
* Em alguns casos, conforme aplicável, certificações e conformidades normativas foram obtidas no nível dos componentes.
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