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Alcançando os novos imperativos de TI com eficiência na camada de aplicações 
  

Resumo executivo  
A eficiência no data center é um novo imperativo dos negócios. Os produtos Oracle 
Fusion Middleware, inclusive o Oracle WebLogic Server e o Oracle Coherence, podem 
reduzir drasticamente a desordem no data center e os custos operacionais instituindo uma 
metodologia de grade de aplicações. Uma abordagem de grade de aplicações automatiza 
significativamente o processo de adição, redução ou modificação de implantações de TI 
existentes em suporte a sistemas altamente escaláveis que têm menos tempo de inatividade e 
menor consumo de recursos.  

 

Uma abordagem de grade de aplicações 
Uma abordagem de grade de aplicações para o middleware empresarial é uma inovação 
significativa na tecnologia de grid computing. Ela toma o conceito de recursos virtuais de 
computação agrupados da grid computing e o estende à camada de aplicação, o que 
confere agilidade comercial e continuidade de serviço muito maiores.  
 
Três "megatendências" de negócios impulsionam a importância da abordagem de grade 
de aplicações: 

• Consolidação de data centers  
• Cloud computing 
• Green computing 

 
O Oracle WebLogic Suite 11g, como a base de uma série de tecnologias Oracle Fusion 
Middleware que compõem uma solução de grade de aplicações, fornece os recursos de 
eficiência e as inovações técnicas que podem tornar essas iniciativas bem-sucedidas.  
 
Os benefícios de uma abordagem de grade de aplicações usando o Oracle WebLogic 
Suite incluem:  
 

• Maior utilização de recursos computacionais por meio do agrupamento e do 
compartilhamento deles 

• Alta disponibilidade 
• Desempenho excepcional e previsível 



 
 

• Escalabilidade flexível 
• Gerenciamento eficiente e centralizado, incluindo provisionamento dinâmico e 

automatizado dos recursos 
• Menor consumo de espaço, energia e refrigeração 

 
Este sumário de TI analisa com atenção as pressões que os data centers modernos enfrentam 
e as tendências e tecnologias importantes que impulsionam essas mudanças. Além disso, 
ele demonstra como partes específicas da plataforma Oracle Fusion Middleware se unem 
para oferecer uma infraestrutura excepcionalmente eficiente e flexível para as organizações 
que enfrentam exigências de eficiência de TI. 

Exigências do data center moderno 
As empresas dependem de um data center funcionando corretamente para dar apoio  
aos principais negócios com serviço contínuo e eficiente. Os requisitos básicos de alto 
desempenho, confiabilidade e disponibilidade de todos os sistemas e aplicações são os 
pilares do compromisso da TI. Mais especificamente, a principal obrigação da TI representa 
a continuidade dos negócios e o suporte a novas iniciativas comerciais com o máximo de 
agilidade.  
 
Porém, a definição subjacente de sucesso tem sido inegavelmente influenciada nos últimos 
anos por novos imperativos comerciais orientados à eficiência, inclusive a consolidação, 
a cloud computing e a green computing. 
 
As empresas em todo o mundo estão repensando suas estratégias de data center tendo em 
mente padrões altos para essas megatendências de eficiência. E, ainda que essas não sejam as 
únicas tendências que influenciam a estratégia de data center recentemente, elas incluem 
a maioria das demais tecnologias e tendências perturbadoras.  
 
Vamos considerar cada megatendência separadamente e analisar o modo como cada uma 
delas exerce influência sobre o data center moderno:  

Consolidação 
Por unidade, os data centers maiores são simplesmente mais econômicos que os menores. 
Além das instalações maiores possibilitarem o aproveitamento total das vantagens do 
hardware de baixo custo, as despesas gerais com manutenção de uma só instalação podem 
ser uma fração do custo do mesmo nível de supervisão em várias instalações. Consolidar 
os recursos de dois ou mais data centers menores em uma única instalação deve ser uma 
estratégia primordial de redução de custos na maioria das organizações.  
 
De acordo com uma pesquisa com mais de 200 organizações de TI, realizada pela Computer 
Economics, a consolidação de data centers é uma das maneiras mais fundamentais de 
diminuir os custos das operações de TI, com um "retorno de investimento extremamente 
positivo".  
 



 
 

Além da redução dos custos, há outras motivações para a consolidação de data centers:  
• Mais ecológico — reduz o uso de recursos, inclusive de consumo de energia e de 

pessoal 
• Mais simples — menor complexidade de gerenciamento e despesas gerais com 

manutenção menores 
• Mais controle — a supervisão mais eficaz leva a tomadas de decisão melhores 
• Maior utilização do servidor — elimina o desperdício da valiosa capacidade de 

computação 
• Maior nível de padronização — melhora a conformidade com padrões com melhor 

visibilidade e auditoria 
 

Cloud computing 
"Cloud computing" pode parecer um desses termos da moda que não param de ser usados, 
mas, na verdade, a arquitetura em nuvem é a escolha mais comum, tanto de data centers 
como de fornecedores, para atender às suas necessidades de terceirização, redução de 
custos, escalabilidade, flexibilidade e capacidade elástica.  
 
No nível mais básico, a cloud computing é a forma extrema de dissociação entre o consumidor 
e o provedor de recursos de computação e serviços de TI. Ela usa uma infraestrutura pública 
ou privada para hospedar um ambiente de computação distribuído e de longa distância. 
 
Os benefícios da cloud computing são enormes do ponto de vista dos custos, da 
escalabilidade e da eficiência. Para ajudar a quantificar os benefícios de custo da cloud 
computing, observe a comparação da estrutura de custos mostrada na Tabela 1. Esses 
dados da Forrester Research mostram o custo para um servidor na oferta de nuvem EC2 
da Amazon em comparação com o custo de manutenção mensal de um servidor empresarial 
tradicional.  
 
Tabela 1. Custos de nuvem versus servidor tradicional 
EC2 da Amazon (nuvem)  Custos do servidor empresarial 

tradicional 
Capacidade de computação 0,10/hora + 
armazenamento 0,15/GB = US$ 70 a 
US$ 150/mês (utilização total)  

Aprox. US$ 400/mês 

 
 
Além do custo menor, há outros motivadores para a cloud computing: 

• Nenhum ou baixo custo inicial, pague conforme usar 
• Escalabilidade instantânea/infinita 
• Sem provisionamento 



 
 

Green computing 
A transformação dos data centers em data centers "verdes" não é mais apenas uma aspiração 
de boa vontade. A redução de custos alcançada por meio da utilização menor de recursos 
faz com que a green computing se torne uma exigência e isso está acontecendo hoje em 
larga escala. De acordo com a pesquisa "2009-2010 Data Center Trends" (Tendências de 
data centers 2009-2010), realizada pela AFCOM, 71 por cento dos data centers em todo o 
mundo relataram uma participação ativa em uma iniciativa ecológica.1

 
  

Ignorar a pressão para reduzir o uso de energia traz altos riscos. A AFCOM relata que, ao 
longo dos próximos 5 anos, interrupções de energia irão paralisar as operações de data center 
em 90 por cento das empresas.  
 
 
Outros motivadores para a green computing incluem:  

• Menor custo 
• Melhor imagem pública e ação social 
• Redução de dependência de energia 
• Conformidade com regulamentações  

 
Em um esforço para demonstrar e comparar seu sucesso em diminuir o uso de recursos, 
muitas empresas líderes começaram a medir o desempenho de seus data centers em termos 
de desempenho por watt. AMD, Intel e alguns OEMs de servidores/componentes estão 
fazendo referência ao desempenho por watt de suas ofertas de plataforma. Enquanto isso, 
a Google alega ter o data center mais verde do mundo, com base em métrica semelhante.  
 
Todos os grandes fornecedores têm estratégias verdes internas e muitos dos maiores deles 
desenvolveram ofertas de produtos ecológicos para aproveitar a oportunidade do mercado. 
Por exemplo, a Microsoft lançou uma versão do Windows Server que pode reduzir o consumo 
de energia em até 20%.  
 
Além disso, em breve entrarão no mercado ferramentas para medir o consumo de energia 
de servidores específicos em vários momentos do dia. Por exemplo, a Oracle criou o Oracle 
Document Manager Green Calculator,2

 

 uma ferramenta on-line que permite que as empresas 
calculem os efeitos ambientais benéficos de colocar informações impressas on-line.  

Virtualização e grid computing 
Essas megatendências são os novos imperativos de TI. Vale a pena notar que as três 
tendências estão altamente inter-relacionadas. A consolidação pode resultar em excesso 

                                                 
1 2009/2010 AFCOM Data Center Trends Survey Results & Analysis 
http://www.afcom.com/files/PDF/AFCOM_2009-2010_Data_Center_Trends_Survey_Results_Analysis_-_FINAL.pdf 
2 Go Green with Oracle Content Management, novembro de 2009 
http://www.oracle.com/products/middleware/content-management/docs/oracle-content-management-green-
whitepaper.pdf 
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de capacidade de computação e em uma arquitetura otimizada para utilização de nuvem 
privada. Além disso, com a redução geral do consumo de recursos, tanto a consolidação 
como a cloud computing são compatíveis com a green computing.  
 
Esse nível impressionante de inter-relação não é coincidência. A grid computing e a 
tecnologia de virtualização criam uma teia que une todas as três. A grid computing e a 
virtualização dão suporte a iniciativas verdes por meio da utilização maior e do consumo 
menor de recursos. E, de maneira previsível, essas tecnologias são um facilitador significativo 
tanto da cloud computing como das iniciativas de consolidação.  
 
 
 
Setenta por cento de todos os data centers utilizarão alguma forma de grid computing ou 
outra tecnologia de processamento virtual até 2010, de acordo com o Data Center Institute.3

Arquitetura em grade 

 
Claramente, qualquer organização que opte hoje por não realizar uma investigação 
significativa sobre a tecnologia de grid computing, faz isso colocando sob perigo extremo 
a eficiência e a confiabilidade a longo prazo do data center.  

A infraestrutura computacional tradicional é baseada em grupos isolados de recursos de 
hardware e de software, que são dedicados a diversas funções de data centers ou aplicações. 
Esse projeto inflexível torna impossível direcionar seu excesso de capacidade de computação 
quando a demanda atual está no nível máximo.  
 
Os data centers que utilizam essa arquitetura são forçados a superprovisionar para assegurar a 
disponibilidade em picos de demanda, resultando em recursos subutilizados, ou provisionar 
cuidadosamente para atender à demanda média, tornando a aplicação vulnerável ao tempo de 
inatividade.  
 
A grid computing apresenta uma grande oportunidade de redução de custos em relação à 
arquitetura tradicional ao racionalizar o hardware e o software para aproveitar totalmente 
a capacidade de processamento existente (consulte a figura 1). Com a grid computing, 
ocorre o provisionamento dinâmico e o agrupamento de recursos, que resultam em maior 
eficiência, disponibilidade, escalabilidade e desempenho.  
 

                                                 
3 Five Bold Predictions for the Data Center Industry that Will Change Your Future, Data Center Institute 
http://www.afcom.com/files/PDF/DCI_Keynote_Final.pdf 
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Grid computing virtualiza e agrupa recursos de TI 

 
Figura 1: com a grid computing, a TI pode reduzir os custos em relação à arquitetura tradicional 
racionalizando o hardware e o software para aproveitar totalmente a capacidade de processamento 
existente. 
 
 
 
 
Tabela 2. Infraestrutura tradicional versus grid computing 
Características de uma 
infraestrutura de computação 
tradicional 
 

Características de uma infraestrutura de 
grid computing 
 

Produtos de vários fornecedores 
Capacidade de processamento em 
excesso 
Silos de armazenamento separados 
Sistemas operacionais diferentes 

Servidor e silos de armazenamento de baixo custo 
Recursos de TI agrupados, distribuídos conforme 
o necessário 
Virtualização 
Gerenciamento centralizado 

 

A evolução da grade 
A primeiríssima inovação em grid computing, há mais de cinco anos atrás, foi o Real 
Application Clusters da Oracle, que aplicou o conceito de arquitetura em grade à camada 
do banco de dados. Mais tarde, a Oracle deu prosseguimento a essa estratégia bem 
sucedida com soluções de grid computing otimizadas para a camada de armazenamento 
(Gerenciamento de armazenamento automático) e recursos de gerenciamento 
centralizados (Enterprise Manager Grid Control).  
 



 
 

Em setembro de 2008, a Oracle anunciou a estratégia de grid computing, que utiliza as 
inovações agora bem estabelecidas da Oracle no espaço da grid computing e as aplica à 
camada de middleware da TI empresarial. Ela fornece os mesmos benefícios excepcionais 
de eficiência, disponibilidade, escalabilidade e desempenho que os produtos Oracle anteriores 
oferecidos para as tiers de armazenamento e de banco de dados diretamente às aplicações 
e aos serviços executados na tier intermediária.  
 
A grade de aplicações ajuda os clientes a implantar uma arquitetura de middleware que 
oferece alto desempenho e baixos custos operacionais e que pode se ajustar dinamicamente 
para atender às necessidades do negócio. Com a grade de aplicações, a carga de trabalho 
de todas as aplicações — sejam elas aplicações personalizadas ou empacotadas, em Java 
ou não — são executadas nesse ambiente uniforme.  
 

Grade de aplicações e os novos imperativos 
Uma abordagem de grade de aplicações torna muito mais fácil para as organizações 
atingir altos níveis de sucesso em suas iniciativas de consolidação, cloud computing e 
green computing.  
 
• Alcançando a consolidação com grade de aplicações: como a grade de aplicações 

desassocia as aplicações do hardware no qual elas são executadas, é possível provisionar 
mais hardware instantaneamente para dar suporte a um aumento da carga. Essa 
abordagem é altamente favorável à construção de um data center centralizado, onde 
vários hardwares padrão servem a um grupo de aplicações diferentes. A maior 
utilização de recursos de computação e o gerenciamento centralizado se combinam 
para reduzir o custo de manutenção de grandes data centers. Isso é exatamente do que 
as organizações precisam para permitir a consolidação de data centers em qualquer 
escala. 

 
• Grade de aplicações e cloud computing: a capacidade flexível é crucial para a 

abordagem baseada em nuvem, com suas demandas rigorosas por escalabilidade 
ilimitada e tolerância a falhas. Os recursos da grid computing de aplicações, como a 
programação e o provisionamento dinâmicos de recursos e o gerenciamento altamente 
automatizado de clusters e máquinas virtuais, correspondem diretamente aos requisitos 
da cloud computing. Os recursos de automação com base em diretivas da grade de 
aplicações permitem não só o gerenciamento de recursos virtualizados como também 
a cobrança por uso e o chargeback por meio da medição do consumo de recursos.  

 
• Grade de aplicações e green computing: quanto mais transações, page views ou 

consultas seu hardware processa por segundo, melhor é sua utilização de recursos. A 
grade de aplicações consegue exatamente isso por meio do provisionamento dinâmico 
e do agrupamento/compartilhamento de recursos do servidor. Ao melhorar a utilização de 
recursos e ser um facilitador chave da consolidação de data centers e da cloud computing, 
a grade de aplicações minimiza a pegada geral de carbono de qualquer data center, 
reduzindo os requisitos de hardware, espaço, energia e refrigeração.  



 
 

 

Aproveitando a grade com o Oracle WebLogic Suite 
A abordagem de grade de aplicações não depende de um único produto. Ao contrário, ela 
é uma metodologia que combina tecnologias de várias ofertas do Oracle Fusion Middleware. 
Elas incluem:  

• Oracle WebLogic Server — como o hub da camada de middleware da Oracle, o 
servidor de aplicações com base em Java da Oracle é um dos principais facilitadores 
de uma abordagem de grade de aplicações.  

• Oracle Coherence — o Coherence é uma grade de dados em memória exclusiva 
que oferece benefícios extremos de desempenho. 

• Oracle JRockit — como a máquina virtual Java mais rápida do mundo, o JRockit 
fornece previsibilidade de desempenho.  

• Oracle Enterprise Manager — o Enterprise Manager fornece gerenciamento 
uniforme de todos os elementos da grade de aplicações e acelera o tempo de 
geração de valor ao permitir o rápido provisionamento. 

 
Oracle WebLogic Suite — um conjunto empresarial que inclui o Oracle WebLogic Server 
Enterprise Edition, além do Oracle Coherence Enterprise Edition e uma versão do Oracle 
JRockit para processamento em tempo real — é a principal oferta de solução de grade de 
aplicações. O WebLogic Suite fornece a base necessária para oferecer a maior parte das 
principais funcionalidades de uma grade de aplicações, inclusive:  

• Alta disponibilidade 
• Automação 
• Desempenho 
• Escala 
• Provisionamento 
• Monitoramento e gerenciamento 

 
Como o Oracle WebLogic Suite oferece esses benefícios? No caso da alta disponibilidade, 
por exemplo, podemos analisar vários produtos dentro do Oracle WebLogic Suite, que 
fornecem as peças exclusivas do quebra-cabeça da alta disponibilidade. O Oracle WebLogic 
Server oferece recursos de clustering, failover e rollback  que evitam paradas, além de um 
backbone de mensagens JMS altamente confiável. O Oracle Coherence fornece cache 
distribuído, enquanto o JRockit fornece ajuste fino de JVM. Acrescente as práticas de teste e 
a engenharia de qualidade da Oracle e você terá hoje disponibilidade sem igual em todo o 
setor — mesmo com clusters de servidores pequenos.  

 
A história é semelhante para cada uma das principais categorias da grade de aplicações. 
Por exemplo, a automação é derivada, em parte, da habilidade de aproveitar a WebLogic 
Scripting Tool do Oracle WebLogic Server para criar scripts personalizados que automatizam 
praticamente qualquer tarefa de manutenção.  
 



 
 

Os principais componentes do Oracle WebLogic Suite são responsáveis pelas funcionalidades 
principais de uma abordagem de grade de aplicações e também pelas inovações. Essas 
inovações são desenvolvidas para ajudar os clientes da Oracle a superar a concorrência, 
reduzir os custos operacionais e os riscos na base da TI.  
 
Tabela 3. Inovações oferecidas pelo Oracle WebLogic Suite 
Servidor WebLogic Coherence JRockit 
Personalização de metadados 
Implantação lado a lado 
Integração declarativa do 
RAC 

Grade de computação 
paralela 
Armazenamento de grade 
de dados em terabytes 
Dimensionamento dinâmico 

Otimização para múltiplos 
núcleos/NUMA 
Limpeza determinística 
Diagnósticos sem sobrecarga 

Oracle Coherence: a grade de dados em memória 
A escalabilidade excepcional é um dos traços marcantes da grade de aplicações e o Oracle 
Coherence é a principal tecnologia facilitadora dessa escalabilidade. O Coherence é uma 
grade de dados em memória, que algumas vezes também é chamada de cache distribuído. 
A versão mais recente do Coherence pode oferecer suporte a terabytes de dados em memória.  
 
O Oracle Coherence permite que uma aplicação executada em uma máquina utilize a 
memória de várias máquinas como se toda a memória fosse local. Isso é importante, pois 
muitas aplicações sofrem mais restrições de memória que de CPU ou de armazenamento, 
e permitir que mais dados sejam acionados em memória, sem a demorada busca por unidades, 
acelera significativamente o desempenho dessas aplicações.  
 
Os principais benefícios do Oracle Coherence são: 

• Permite que as aplicações sejam escaladas linearmente. Ou seja, com um custo 
incremental consistente à medida que os nós aumentam de dezenas para milhares 

• Fornece extrema confiabilidade com o armazenamento de informações em cache 
em vários locais redundantes 

• Permite alto desempenho por meio de paralelização 
 
Os principais recursos do Oracle Coherence incluem:  

• Permite o acesso de leitura/escrita aos dados com a velocidade da memória 
principal 

• Captura e preserva atualizações de dados e as impõe aos sistemas back end –— de 
maneira síncrona ou assíncrona 

• Retém em memória informações como catálogos, tarifas e perfis, disponibilizando-as 
à camada da aplicação sem a necessidade de buscá-las em sistemas back end 
como mainframes 

• Adiciona e remove nós dinamicamente 
 



 
 

O Oracle Coherence é projetado para operar como uma camada independente dentro de 
sua arquitetura. Ele pode ficar no mesmo nó do servidor de aplicações ou em uma 
camada completamente independente. 
 
Além do suporte nativo a Java, o Oracle Coherence também dá suporte a aplicações  
em C/C++ e .NET por meio da integração com o Oracle Tuxedo. Isso significa que os  
dados de ambientes distribuídos heterogêneos podem ser integrados por meio da grade, 
economizando grandes despesas com integração.  
 
Coherence*Web 
O Oracle Coherence em si é um componente do Oracle ActiveCache, novo no Oracle 
WebLogic Server 11g. A tecnologia ActiveCache é ideal para aplicações com: 

• Grandes objetos de dados 
• Restrições de memória 
• Necessidades de redimensionamento voláteis 

 
A Oracle incluiu uma instanciação específica da tecnologia ActiveCache no WebLogic 
Server, otimizada para o gerenciamento de sessões HTTP. Essa instanciação é chamada 
Coherence*Web.  
 
O Oracle Coherence*Web melhora a escalabilidade e a confiabilidade de aplicações Web, 
eliminando os gargalos no middleware causados pelo armazenamento de sessões grandes. 
Ele essencialmente descarrega o gerenciamento do estado da sessão do servidor de aplicações, 
criando uma camada de estado independente (consulte a figura 2). Por exemplo, o 
Coherence*Web permite que conjuntos de dados muito grandes, como os conjuntos de 
resultados de grandes consultas de pesquisa, sejam mantidos em memória, melhorando a 
confiabilidade e a capacidade de resposta.  
 
Clustering de servidores otimizado com o Coherence*Web 
 

 
 



 
 

Figura 2: o Oracle Coherence*Web melhora a escalabilidade e a confiabilidade de aplicações Web 
eliminando os gargalos no middleware causados pelo armazenamento de sessões grandes.  
 
 
Vamos analisar vários casos de uso do Coherence: 
 

• Aplicações Web de missão crítica: o Coherence e o Coherence*Web são ideais 
para empresas que executam aplicações Web de missão crítica, nas quais o tempo 
de atividade e o alto desempenho são um diferencial competitivo. As empresas 
correm o risco de perder clientes imediatamente se uma pesquisa ou outra transação 
demorar até mesmo um segundo. Sites de e-commerce, de viagens, portais e bancos 
relatam saltos impressionantes de desempenho após a implantação do Oracle 
Coherence, particularmente para clusters e sessões grandes.  

 
"Se o processo de pesquisa demora mais que um SEGUNDO, o cliente vai para outro site 
e nós perdemos credibilidade e uma venda em potencial." 
— Sam Peterson, Vice-presidente sênior de tecnologia, Overstock.com 
 
 

• Crescimento rápido: qualquer empresa com atividade significativa com base na 
Web tem preocupações legítimas com a manutenção da continuidade do negócio 
durante períodos de rápido crescimento. O Oracle Coherence é ideal nessas situações, 
pois os clientes não precisam planejar ou investir previamente com base no 
crescimento projetado. Eles podem adicionar nós de memória e os dados operacionais 
crescem com o negócio, sob demanda.  

 
O Oracle WebLogic Server, por sua vez, dá suporte à escalabilidade extrema, o 
que significa que adições modulares de hardware não só aumentarão a capacidade 
de processamento como também darão suporte automaticamente a usuários, transações 
e consultas adicionais. Por último, como o WebLogic Server e o Coherence são 
dimensionados de forma linear, o desempenho das operações de dados continua 
estável, sem sofrer qualquer degradação, mesmo com aumentos voláteis nos 
dados e nas transações.  

 

GridLink for RAC 
Muitas organizações descobrirão que podem utilizar os benefícios de escalabilidade e 
desempenho de uma abordagem de grade de aplicações não apenas na tier intermediária, 
mas também na camada de banco de dados. Para auxiliar esses clientes, a Oracle desenvolveu 
o GridLink for RAC, um novo recurso do WebLogic Server 11g que otimiza a potencial 
integração entre os mecanismos de clustering do Oracle WebLogic Server e do Oracle 
Real Application Clusters (RAC). Essa otimização fornece o melhor aprimoramento de 
desempenho possível para grandes cargas de trabalho.  
 
 



 
 

Aumente a eficiência com ActiveCache 
 

 
 
Figura 3: a adição da tecnologia de cache distribuído ao seu servidor de aplicações comerciais 
pode gerar ganhos de desempenho significantes. A comparação realizada pela NS Solutions 
mostra o número de solicitações de throughput aprimorado por segundo com suporte apenas 
do WebLogic Server Enterprise (1a barra), com o Coherence (2a barra) e finalmente com o 
Coherence e o RAC fazendo o caching juntos (3a barra).  
 
 
A otimização do RAC usando o Oracle GridLink for RAC é aproveitada pelas camadas 
superiores da pilha do Fusion Middleware. Essa integração alimenta grandes melhorias 
no desempenho e elimina a necessidade de alterações de configuração programática 
complexas.  
 
O GridLink for RAC é um excelente exemplo de porque o Oracle WebLogic Suite fornece  
a melhor base para toda a sua pilha, especialmente para aquelas organizações que estão 
buscando suporte para iniciativas de consolidação, cloud computing e/ou green computing.  
 

Desempenho de mensagens 
O JMS é a base para a comunicação entre aplicações e o Oracle WebLogic Server 11g 
fornece desempenho de última geração em mensagens de JMS desde o primeiro momento. 
Muitas empresas ainda estão usando soluções pontuais independentes para a implantação 
do JMS, o que limita bastante o desempenho. Com envio de mensagens persistente, o 
Oracle WebLogic Server fornece uma melhoria de 25 a 400 por cento no desempenho em 
comparação com soluções exclusivas para mensagens, dependendo do tamanho da carga 
útil de mensagens (consulte a figura 4).  



 
 

 

 
Figura 4: com envio de mensagens persistente, o Oracle WebLogic Server fornece uma 
melhoria de 25 a 400 por cento no desempenho em comparação com soluções exclusivas 
para mensagens, dependendo do tamanho da carga útil de mensagens. 
 
O desempenho é importante em toda a pilha de middleware e o envio de mensagens não é 
exceção. O desempenho ruim no envio de mensagens cria um gargalo que pode prejudicar 
o potencial de desempenho radical de toda a grade de aplicações. Além do alto desempenho, 
o WebLogic JMS é integrado. Assim, todos os serviços da camada de aplicação podem 
ser gerenciados a partir do mesmo console, com as mesmas ferramentas e tecnologias de 
scripts, em um só lugar.  
 

Operações reais 
Seja uma consolidação de data centers, cloud computing, iniciativa ecológica ou outro 
motivador, suas razões para mudar para uma abordagem de grade de aplicações certamente 
incluirá a redução dos custos totais das operações. Ainda que todos os recursos do Oracle 
WebLogic Suite trabalhem em conjunto para conseguir a redução dos custos, a Oracle 
inclui no WebLogic Server 11g dois níveis de supervisão operacional que diminuirão os 
custos desde o primeiro momento:  

• Real Operations Insight, para fornecer visibilidade do desempenho e diagnósticos 
• Real Operations Automation, para reduzir as despesas gerais de gerenciamento 

com a manutenção de servidores 
 
Tabela 4. Recursos do Oracle Real Operations 
Real Operations Insight Real Operations Automation 



 
 

Monitoramento contínuo 
Diagnósticos em andamento 
Gerenciamento de desempenho 
Gerenciamento no nível dos serviços 

Provisionamento 
Configuração 
Implantação 
Aplicação de patches 

 
 

Resumo 
Iniciativas de eficiência como a consolidação de data center, a cloud computing e a green 
computing hoje são realidade nas organizações de TI empresarial atuais. Para implementar 
essas estratégias, os data centers modernos têm como exigência atingir a eficiência de 
recursos em hardware padrão com desempenho mais rápido e alta disponibilidade. A 
grade de aplicações é uma metodologia extremamente poderosa, ideal para empresas que 
estão tentando criar essas eficiências. 
 
O Oracle WebLogic Suite é a base da melhor plataforma de grid computing de última 
geração da atualidade. Com a potência do WebLogic Server 11g, a grade de dados em 
memória do Coherence e o JRockit, a JVM em memória mais rápida do mundo, o WebLogic 
Suite é uma opção única para concretizar uma abordagem de grade de aplicações e atingir 
os objetivos de desempenho, confiabilidade e disponibilidade do data center moderno.  
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