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Visão geral de executivos 
A infraestrutura de software das empresas modernas deve estar alinhada às 
necessidades dinâmicas dos negócios. Conforme uma empresa muda através do 
crescimento, redução ou variação sazonal, seu middleware deve ser flexível, de baixo 
custo e facilmente modificável para acomodar essa flutuação. O Oracle Fusion 
Middleware 11g é uma base de infraestrutura de aplicativos moderna. Seus princípios de 
design exclusivos, completos, integrados, de fácil conexão e de última geração, 
melhoram a agilidade e a inteligência dos aplicativos corporativos e, ao mesmo tempo, 
maximiza a eficiência de TI e reduz os custos. O Oracle WebLogic Suite, um elemento 
fundamental do Oracle Fusion Middleware, oferece a combinação ideal de desempenho, 
escalabilidade e eficiência operacional para suportar os requisitos modernos de TI 
gerados pelas necessidades dos negócios em constante mudança. 

Introdução 
Antes de discutir os benefícios do Oracle WebLogic Suite 11g, é importante entender 
uma abordagem de TI essencial que o produto suporta: Grid Computing. Ela permite que 
computadores em rede sejam agrupados e fornecidos sob demanda para atender às 
necessidades de negócios em constante mudança. Em vez de servidores e 
armazenamento dedicados para cada aplicativo, Grid Computing permite que diversos 
aplicativos compartilhem a infraestrutura de computação, resultando em muito mais 
flexibilidade, baixo custo, baixo consumo de energia, desempenho, escalabilidade e 
disponibilidade, tudo ao mesmo tempo. 

Quem precisa de Grid Computing? Tanto as empresas pequenas como as grandes se 
beneficiam com Grid Computing. Elas se beneficiam com Grid Computing como 
resultado de: 1) melhor utilização do hardware existente frequentemente reduzindo 
despesas de capital; 2) menores custos de administração uma vez que todo o sistema é 
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gerenciado holisticamente em vez de servidor por servidor; e 3) mais usuários satisfeitos 
uma vez que o desempenho dos aplicativos é consistente e confiável. Se os aplicativos e 
serviços da sua empresa exigem mais que um único servidor de aplicação autônomo, 
você poderá tirar proveito de Grid Computing. Não há mais como justificar a fraca 
economia obtida através do modelo de infraestrutura por aplicativo. A eficiência e o 
tempo de resposta superior dos aplicativos são indispensáveis. Grid Computing é a base 
para se obter as duas coisas.  

A Oracle foi pioneira em Grid Computing começando na camada de banco de dados de 
softwares de TI corporativos. Grid Computing existe na camada de banco de dados há 
muitos anos. Recentemente, a Oracle levou a abordagem de Application Grid para o 
middleware. Essa iniciativa traz os elementos de Grid Computing para o Oracle Fusion 
Middleware. Application Grid permite o agrupamento e o compartilhamento de servidores 
de aplicação e outros recursos para obter benefícios semelhantes àqueles encontrados 
nos Data Grids. O Oracle WebLogic Suite 11g é uma oferta de base essencial sobre a 
qual é possível desenvolver e implantar aplicativos corporativos em uma arquitetura de 
Application Grid. Por trás dele, está o Oracle WebLogic Server 11g, o servidor de 
aplicação Java EE mais confiável e com melhor desempenho em todo o mundo. Além 
disso, o Oracle Coherence e o Oracle Enterprise Manager estão incluídos para fornecer 
novos níveis de escalabilidade, desempenho e gerenciabilidade. Resumindo: 

• Grid Computing agrupa e compartilha recursos em rede para ajudar a habilitar 
negócios dinâmicos 

• Application Grid é uma abordagem de TI que traz Grid Computing para o Oracle 
Fusion Middleware 

• O Oracle WebLogic Suite 11g é a base fundamental para Application Grid 
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• Benefícios para as empresas: uma infraestrutura de softwares corporativos flexível e 
ágil ajuda a superar a concorrência enquanto reduz os custos operacionais 

Aumente significativamente a utilização da infraestrutura de software corporativo e 
forneça qualidade de serviço superior para o usuário final adotando Application Grid. 
Implemente Application Grid com o Oracle WebLogic Suite 11g com o suporte de 
serviços e aplicativos com base em Java. 

 

Figura 1: Application Grid – uma abordagem de TI para maior eficiência, competitividade e simplificação do middleware. 
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Facilidade de operação, confiabilidade sem falhas, liderança tecnológica, segurança impermeável, conformidade, controle e 

monitoramento claros são todos pré-requisitos para a Plataforma de pagamento da VocaLink. O Oracle WebLogic Server 

fornece tudo isso e ainda simplifica e unifica a infraestrutura. 

— Nick Masterson-Jones, VocaLink 

Supere a concorrência 

Velocidade é importante. Seja oferecendo suporte a aplicativos para contato direto com clientes 
ou softwares que serão usados somente atrás do firewall, o tempo de resposta dos aplicativos é 
um ponto crítico. Garantir que os aplicativos permaneçam disponíveis (e rápidos) pode 
determinar o sucesso de uma empresa. Quando os clientes são os usuários finais, eles esperam 
respostas instantâneas, sempre ativas, de seus aplicativos. Eles encontrarão e utilizarão outro 
fornecedor se os seus sistemas de TI não atenderem às suas necessidades.  O Oracle WebLogic 
Suite 11g inclui os componentes necessários para fornecer alto desempenho. O desempenho de 
um servidor de aplicação afeta inversamente as despesas de capital: conforme o desempenho 
aumenta, as despesas de capital e operacionais diminuem com a eficiência. 

Oracle WebLogic Server, o mais rápido servidor de aplicação 

O Oracle WebLogic Server 11g fornece o melhor desempenho comprovado. Seja executando 
uma, duas ou muitas instâncias de servidores de aplicação para o suporte aos seus aplicativos, o 
Oracle WebLogic Server fornece o desempenho mais rápido. Muitos data centers estão 
implantando as mais recentes arquiteturas de hardware incluindo chips com múltiplos núcleos, 
memória de 64 bits e conexões de rede de alta velocidade. O Oracle WebLogic Server 11g tira 
proveito de hardwares modernos para fornecer resultados superiores aos usuários finais. A 
velocidade do servidor de aplicação não somente beneficia os usuários finais, mas também ajuda 
a reduzir o custo na forma de economia de hardware (mais transações por servidor) e sobrecarga 
de gerenciamento (menos servidores para gerenciar). 

Oracle JRockit, o motor embaixo do capô 

Uma Máquina Virtual Java (JVM) é o núcleo de softwares corporativos com base em Java. Ela é 
o mecanismo essencial fazendo a interface entre o hardware e o servidor de aplicação. Incluído 
no Oracle WebLogic Server 11g está o Oracle JRockit; a JVM mais eficiente do mercado. Ele é 
ajustado e otimizado para fornecer desempenho do lado do servidor em sistemas com memória 
de 32 bits e 64 bits através dos mais populares tipos de chips. Enquanto outras JVMs são 
suportadas pelo WebLogic Server, somente o Oracle JRockit fornece a velocidade para deixar os 
concorrentes para trás.  Além disso, há uma variante em tempo real que fornece desempenho 
previsível ajudando a garantir aos usuários uma experiência de aplicativos consistente. 
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Podemos dizer com certeza que, em comparação às nossas experiências com outros servidores de aplicação, o Oracle 
WebLogic Server é um produto de software que pode ser instalado sem problemas.” 

—  Ilaria Doria, Grupo Pirelli 

Oracle Coherence, velocidade em escala 

Em muitos casos, os aplicativos são limitados pela quantidade de memória disponível na máquina 
local em que estão sendo implantados.  O Oracle Coherence, como parte do WebLogic Suite 11g, 
agrupa toda a memória disponível nos sistemas e a disponibiliza para os aplicativos. Esse 
conjunto de memória disponível pode hospedar dados necessários para uso dos aplicativos.  Ao 
fazer com que os dados fiquem mais próximos dos aplicativos para processamento, o 
desempenho aumenta substancialmente, reduzindo as consultas ao banco de dados.  O Oracle 
Coherence também inclui o recurso de clusters de forma que os dados são replicados e não ficam 
suscetíveis a perdas caso ocorra falha em algum sistema.  Além de melhorar a velocidade dos 
aplicativos, o Oracle Coherence também ajuda a acomodar mais usuários sem comprometer o 
desempenho. Isso significa obter o máximo do seu investimento em hardware existente e reduzir 
as despesas de capital. 

Super rodovia de mensagens 

Os aplicativos não trabalham isolados. Conectar-se e comunicar-se com outros serviços e 
aplicativos é imprescindível. A Oracle Enterprise Grid Messaging é uma arquitetura confiável de 
alto desempenho para a comunicação entre aplicativos com base no JMS (Java Message Service). 
A integração com outros sistemas de mensagens, incluindo o .NET e o Oracle Advanced 
Queuing (AQ), garante que as mensagens de aplicativos serão trocadas de forma confiável. 
Mensagens persistentes aumentam o desempenho mesmo em uma arquitetura já de alto 
desempenho do WebLogic Suite.  Em vez de adquirir um produto de mensagens autônomo, 
aproveitar a infraestrutura incorporada do JMS não é somente mais rápido, mas também implica 
em menores custos. 

A agilidade é também essencial para superar 

Não é o bastante simplesmente ter os aplicativos com maior velocidade de resposta. Para 
realmente superar seus concorrentes, você também precisa oferecer suporte à agilidade, a 
capacidade de alterar rapidamente os aplicativos e implantar aplicativos novos. O WebLogic Suite 
11g tira proveito e amplia o longo histórico de vantagens de deployment do WebLogic Server: 
gerenciamento rápido e fácil do ciclo de vida de aplicativos, deployment de novas versões sem 
tempo de inatividade, patches ou componentes individuais e reversão rápida e confiável. Tudo 
isso significa que você pode iterar, atualizar, manobrar e competir com agilidade e confiança. 
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Os benefícios de desempenho impactam os seus clientes 
No final das contas, a velocidade beneficia os usuários finais. Ao fazer transações de negócios 
localmente, a velocidade ajuda a aumentar o tempo de resposta de forma que os clientes não 
abandonem os carrinhos de compra ou outras atividades e vão para os seus concorrentes. O alto 
desempenho reduz os atrasos e ajuda a facilitar o processo de fazer negócios com você, 
aumentando a satisfação do cliente e ajudando a garantir visitas de retorno e referências. 

O custo operacional mais baixo 

O custo é importante. A área de TI precisa de um servidor de aplicação que não exija muito 
capital humano para mantê-lo funcionando. É imprescindível ter um sistema altamente confiável. 
Implantar aplicativos e a infraestrutura da qual eles precisam deve ser fácil. A realocação de 
infraestruturas subjacentes também deve poder ser realizada sem dificuldades. Obter informações 
de aplicativos implantados para garantir o desempenho máximo também é essencial. O Oracle 
WebLogic Suite 11g inclui as ferramentas necessárias para abranger todo o conjunto mantendo os 
custos lá embaixo e os sistemas funcionando.  
 

 
Figura 2: Tela de logon do Console de Administração do Oracle WebLogic Server 11g  
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Real Operations Insight 

Para os administradores, obter as informações de que eles precisam sobre a execução dos 
sistemas para garantir uma operação tranquila pode ser um desafio. Os custos também podem 
aumentar se o sistema ou o aplicativo for executado de forma insatisfatória. O Oracle WebLogic 
Suite 11g fornece o Real Operations Insight que inclui recursos poderosos para monitorar e 
diagnosticar problemas. Por exemplo, as equipes de operação podem tirar proveito do Oracle 
Enterprise Manager Diagnostics Pack incluindo o Grid Control para gerenciar diversos nós do 
Oracle WebLogic Server a partir de um único console: iniciar e interromper serviços, monitorar e 
gerenciar aplicativos entre domínios, visualizar os componentes mais acessados, e muito mais.  
Está incluída a tecnologia AD4J (Application Diagnostics For Java) que permite o 
monitoramento detalhado, gerenciamento e otimização dos aplicativos sendo executados em 
Máquinas Virtuais Java. 
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Figura 3: Oracle Enterprise Manager e Application Diagnostics for Java 

Além disso, os clientes da JVM Oracle JRockit podem também tirar proveito do JRockit Mission 
Control para otimizar aplicativos através da análise em tempo de execução e ferramentas de 
detecção de perda de memória. E finalmente, ao aproveitar o Data Grid em memória do 
Coherence, o Enterprise Management Pack para Oracle Coherence fornece ferramentas 
abrangentes para o monitoramento e a geração de relatórios da atividade do Coherence. 
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Figura 4: Tela do Oracle JRockit Mission Control 

Real Operations Automation 
Atender à necessidade das empresas é uma tarefa difícil para a área de TI se as operações são 
manuais. Real Operations Automation possibilita um ambiente do WebLogic Server altamente 
automatizado. Configurar domínios e clusters através de scripts e processos automatizados 
garante que as tarefas repetitivas sejam executadas de forma adequada sem estarem sujeitas a 
erros humanos. O gerenciamento dinâmico de recursos ajuda a consolidar os aplicativos em um 
número menor de servidores conforme necessário enquanto desliga instâncias inativas para a 
economia de custos e de energia. Real Operations Automation tem como entrada as métricas 
exclusivas fornecidas pelo Real Operations Insight para garantir a otimização refinada, precisa e 
em tempo hábil. 

Gerenciamento adaptativo 

Os Acordos de serviço (SLAs) dos aplicativos administram a qualidade das exigências de serviço 
dos aplicativos. Garantir que os SLAs sejam atendidos, realocando sistemas, pode ser uma tarefa 
cansativa e cara. O Oracle WebLogic Operations Control automatiza o gerenciamento adaptativo 
de aplicativos tornando mais fácil manter os aplicativos sendo executados com desempenho 
máximo. Quando condições predefinidas ocorrem, o Oracle WebLogic Operations Control pode 
alocar ou desalocar instâncias do WebLogic Server conforme necessário. Isso libera os 
administradores da tarefa de monitorar e manipular manualmente os servidores, reduzindo os 
custos associados.  

10 



11 

Os benefícios operacionais impactam os seus clientes 

Estando nos bastidores e não diretamente exposta aos clientes, a eficiência operacional influencia 
os seus clientes de maneiras não tão óbvias. Como é necessária uma equipe menor de TI para 
gerenciar e executar os sistemas com um tempo maior de disponibilidade, essas pessoas podem 
ser realocadas para a criação de novos serviços oferecendo suporte aos negócios.  Construir e 
implantar novos aplicativos rapidamente, oferecendo atendimento de maior qualidade e mais 
conveniência aos clientes, fará com que eles retornem ao site e, ao mesmo tempo, com que as 
despesas normalmente alocadas apenas para manter os sistemas sejam reduzidas. 

Flexibilidade e agilidade 

O que você ganha com alto desempenho e gerenciamento simplificado e adaptativo?  Uma 
infraestrutura de softwares corporativos flexível e ágil de forma que você possa implantar e 
ajustar os aplicativos conforme os seus negócios mudam. Com um esforço em marketing bem-
sucedido, como o lançamento de um novo produto, virão novos clientes e usuários que podem 
ser acomodados mais facilmente através do Oracle WebLogic Suite 11g. A realocação rápida de 
recursos para suportar novos usuários pode ser realizada sem longos ciclos de implantação. 
Conforme a demanda varia, alternar esses recursos para outro esforço é um processo rápido e 
fácil.  

Conclusão 

Os negócios são imprevisíveis e estão sujeitos a constantes mudanças. A área de TI moderna 
precisa ser ágil e se adaptar rapidamente. O Oracle WebLogic Suite 11g é a base para a 
construção de aplicativos corporativos rápidos, ágeis e fáceis de gerenciar. Supere seus 
concorrentes e, ao mesmo tempo, reduza os custos operacionais na melhor fundação para a sua 
empresa.  
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