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Introdução 

A computação em nuvem permite que os usuários tenham acesso a uma grande variedade de recursos 
de computação e armazenamento pela Internet. Ao contrário do que ocorre tradicionalmente em TI, 
os usuários da nuvem geralmente têm pouca percepção ou pouco controle sobre a infraestrutura 
subjacente; eles devem interagir com os recursos de computação e armazenamento por meio de uma 
API (Interface de programação de aplicativo, Application Programming Interface) fornecida pelos 
fornecedores de nuvem. Para compensar essas restrições, os usuários da nuvem se beneficiam do baixo 
custo, da escalabilidade e da confiabilidade. Além disso, podem realizar o autoprovisionamento 
dinâmico e pagar somente pelo que usarem.  

A capacidade de fazer o backup do banco de dados Oracle em nuvem é uma questão essencial da 
oferta de nuvem da Oracle. Os clientes podem utilizar as nuvens de armazenamento, como o S3 
(Simple Storage Service) da Amazon, como o destino de armazenamento de backup fora do local de 
última geração. Em comparação com o armazenamento em fita tradicional fora do local, os backups 
em nuvem são mais acessíveis, mais rápidos de serem restaurados na maioria das circunstâncias e mais 
confiáveis.  E também são a proteção certa para bancos de dados executados na nuvem de 
computação.
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Por que armazenar o backup em nuvem? 

A prática Good Disaster Recovery (DR) requer a manutenção de backups críticos para o negócio fora 
do local.  Esse procedimento tem sido tradicionalmente realizado pelas organizações, que gravam os 
backups em fitas e as enviam para outro local para armazenamento. Esse procedimento é caro e 
operacionalmente complexo, pois requer hardware, funcionários e procedimentos sólidos para garantir 
que os backups fora do local permaneçam atualizados, seguros e possam ser usados em caso de 
emergência. Embora o envio e armazenamento seguro sejam frequentemente terceirizados, a 
organização de TI da empresa é responsável por garantir a integridade dos backups e procedimentos. 

O preço e as características operacionais do armazenamento em nuvem tornam essa alternativa 
bastante atraente se comparada ao envio de fitas para fora do local. O armazenamento em nuvem 
oferece uso pré-pago, autoprovisionamento flexível, com preços baixos1

 O Amazon Web Services (AWS) é o primeiro fornecedor de nuvem que se associou à Oracle para 
oferecer backup de bancos de dados em nuvem. O Simple Storage Service (

 por armazenamento de 
unidade de acordo com o tempo, o que facilita a previsão de custos, o controle e mapeamento das 
cargas de trabalho dos ativos de TI de uma organização. A infraestrutura Good Cloud oferece 
redundância de armazenamento, segurança, disponibilidade e escalabilidade com distribuição 
geográfica, o que possibilita a inclusão de uma ampla variedade de eventos adversos com o mínimo de 
perda de disponibilidade ou nenhuma perda. Essas características tornam o armazenamento em nuvem 
uma excelente alternativa à gravação de fitas e ao seu envio para um local seguro para armazenamento. 
Por último, mas não menos importante, os backups são criados e atualizados na rede, com o mínimo 
ou nenhum envolvimento do operador, simplificando drasticamente os procedimentos operacionais. 

S3) é a principal oferta de 
armazenamento do AWS. A interface simples de serviços de Web do S3 permite que as aplicações 
armazenem e recuperem qualquer quantidade de dados de qualquer local da Internet. O S3 é uma 
infraestrutura de armazenamento de dados altamente escalável, confiável, rápida e barata, à qual 
milhares de empresas de pequeno e grande porte recorrem para atender às suas necessidades de 
armazenamento de produção, desde o armazenamento barato até o fornecimento de um conteúdo 
multimídia rico em tempo real para clientes no mundo todo. 

O envio de backups pela Internet para armazenamento em nuvem se beneficia da flexibilidade na 
capacidade e nas despesas operacionais comuns a serviços de nuvem. Também pode simplificar sua 
própria infraestrutura, pois você não precisará mais fornecer e gerenciar o armazenamento (por 
exemplo, fitas que precisem ser giradas, enviadas, etc.). 

Uma objeção importante ao backup em nuvem pela rede é a capacidade limitada da banda larga de 
redes na Internet pública, que impede a transferência rápida de um alto volume de dados, como o 
backup completo de um banco de dados de uma grande produção. O Amazon Web Services resolve 
esse problema, oferecendo serviços de importação e exportação de dados do S3 que possibilitam a 
movimentação em massa de dados para dentro e para fora do S3 com o envio de discos portáteis. Por 

                                                 
1 O armazenamento em nuvem se beneficia dos baixos preços dos discos padrão da infraestrutura 
subjacente e da economia de escala do operador da nuvem. 

http://aws.amazon.com/s3/�
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exemplo, após um desastre, o S3 pode enviar por correspondência expressa um disco rígido portátil 
com todos os dados de backup de um determinado banco de dados. Isso torna a oferta do 
armazenamento em nuvem comparável ao armazenamento em fitas fora do local, principalmente 
quando isso é feito como parte de uma estratégia de backup completo, que inclui a manutenção de 
backups dentro e fora do local. 

Módulo de nuvem do Oracle Secure Backup 

O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup (OSB) permite que um banco de dados Oracle envie 
seus backups para o S3 da Amazon. Ele é compatível com as versões do banco de dados Oracle 9i 
Release 2 e superior e exige uma conexão de rede com a Internet e provisionamento das formas de 
pagamento aos Serviços da Web da Amazon.2

O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup é implementado por meio da interface SBT do Oracle 
Recovery Manager (RMAN). A interface SBT permite que bibliotecas de backup externas sejam 
perfeitamente integradas com o RMAN. Consequentemente, os administradores do banco de dados 
podem continuar a usar suas ferramentas de backup existentes (Enterprise Manager, scripts do RMAN 
e outros, etc.) para realizar backups em nuvem. 

  O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup também 
poderá ser usado quando o banco de dados estiver sendo executado no Amazon Elastic Compute 
Cloud (EC2). Nesse caso, ele se beneficia da maior largura de banda da rede interna e da ausência de 
custos de transferência para dentro ou para fora do S3. 

O módulo de nuvem do OSB está disponível para Linux 32 e 64, SPARC 64 e Windows 32.  

Segurança completa de dados com criptografia integrada 

O Oracle Secure Backup aproveita a capacidade do RMAN para criptografar backups e garantir a 
segurança dos dados. A segurança e a privacidade dos dados são especialmente importantes em 
ambientes compartilhados, acessíveis publicamente, como a nuvem de armazenamento. Enquanto a 
maioria dos fornecedores de nuvens de armazenamento fornece segurança robusta para garantir que 
somente os usuários autorizados possam acessar dados, a criptografia feita pela Oracle nos dados de 
backup antes mesmo de sua saída do banco de dados atenua ainda mais o risco de furto ou acesso não 
autorizado, pois os dados de backup permanecem criptografados tanto em trânsito quanto no 
armazenamento em nuvem.  

Backups comprimidos para um melhor desempenho 

A integração com o mecanismo do banco de dados Oracle permite que o Oracle Secure Backup 
identifique e ignore o espaço não utilizado (blocos) no banco de dados. Os usuários também se 
beneficiam dos recursos sofisticados de compressão do RMAN. No momento de transmissão de 
                                                 
2 O Cloud Backup Module é parte da família de produtos Oracle Secure Backup e é licenciado por 
cada canal RMAN. O Oracle Secure Backup é parte da solução de gerenciamento de backup em fita de 
última geração da Oracle e agora proporciona aos clientes a flexibilidade de fazer backup de dados em fita 
ou nuvem. 

http://download.oracle.com/docs/cd/E14812_01/doc/doc.103/e12836/editions.htm#BABDJGGI�
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backups em redes mais lentas, como a Internet pública, qualquer redução no tamanho do backup é 
percebida diretamente como um aumento no desempenho do backup. 

Suporte à versão do banco de dados 

O módulo de nuvem do Oracle Secure Backup pode ser usado para fazer backup das seguintes versões 
do banco de dados Oracle: Oracle Database 9i Release 2 ou uma versão superior, incluindo o Oracle 
Database 11g. 

 
Figura 1. Oracle Database backup in the Cloud  

Benefícios do backup em nuvem da Oracle 

A funcionalidade de backup em nuvem da Oracle fornece vantagens em relação aos tradicionais 
backups em fita fora do local: 

• Acessibilidade contínua: os backups armazenados em nuvem estão sempre acessíveis, da mesma 
forma que os backups em discos locais. Desse modo, não há necessidade de entrar em contato com 
qualquer pessoa nem de enviar ou carregar fitas para que uma restauração seja executada. Os 
administradores podem iniciar operações de restauração usando ferramentas padrão (Enterprise 
Manager, scripts, etc.) como se o backup fora do local estivesse armazenado localmente. Em muitos 
casos, isso pode ajudar a agilizar a restauração e reduzir o tempo de inatividade de dias para 
horas/minutos. No caso de bancos de dados grandes que requerem o envio de um disco portátil da 
nuvem, a restauração não leva mais tempo do que levaria a recuperação de uma fita armazenada fora 
do local. 

• Alta confiabilidade: as nuvens de armazenamento são baseadas em disco e, portanto, mais 
confiáveis por natureza do que as fitas. Além disso, os fornecedores de nuvem geralmente mantêm 
várias cópias redundantes de dados para fins de disponibilidade e escalabilidade. (Consulte o 
Contrato de serviço do S3 e as Perguntas frequentes do AWS.)  

• Redimensionamento ilimitado e ausência de despesas iniciais de capital: a nuvem fornece 
capacidade praticamente ilimitada sem despesas iniciais de capital. Consequentemente, os usuários 
não precisam se preocupar com o provisionamento de fitas ou armazenamento local adequados para 

http://aws.amazon.com/s3-sla/�
http://aws.amazon.com/s3/faqs/#How_reliable_is_Amazon_S3�
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manter os dados de backup necessários. A nuvem se redimensiona perfeitamente e os usuários 
pagam somente pelo que usam, quando usam. 

• Custo reduzido de backup em fita e armazenamento fora do local: como o backup em nuvem 
reduz ou elimina a necessidade de fitas, isso pode gerar economias significativas nos custos de 
licenciamento/suporte de software de backup em fita e de armazenamento em fita fora do local. 

• Fácil provisionamento de ambientes de teste e desenvolvimento: como os backups em nuvem 
são acessíveis de qualquer lugar via Internet, podem ser usados para clonar rapidamente bancos de 
dados e criar ambientes personalizados de teste, desenvolvimento e controle de qualidade. Por 
exemplo, os backups em nuvem armazenados no S3 da Amazon podem ser clonados para máquinas 
em execução no Amazon EC2 executando-se um script simples incluído nas Amazon Machine 
Images (AMIs) fornecidas pela Oracle. Uma AMI é uma imagem de máquina virtual que permite o 
provisionamento rápido de um ambiente de banco de dados Oracle pré-instalado e pré-configurado 
no Amazon EC2. 

Introdução ao backup em nuvem 

Esta seção explica como fornecer formas de pagamento para a Amazon para usar o armazenamento 
em nuvem e como obter e configurar o módulo de nuvem do OSB com seu banco de dados Oracle.  

Cadastro no S3 da Amazon 

A primeira etapa da introdução ao módulo de nuvem do Oracle Secure Backup é o cadastro no S3 da 
Amazon. Isso pode ser feito visitando-se o site S3 da Amazon (http://aws.amazon.com/s3). Após o 
registro bem-sucedido, será fornecido aos usuários,  identificadores de acesso, chamados Access Key 
ID e Secret Access Key. 

Registro em uma conta Oracle.com ou Oracle Technology Network (OTN) 

É necessária uma conta Oracle.com ou OTN para a instalação do módulo de nuvem do Oracle Secure 
Backup. Novas contas podem ser criadas visitando-se o site OTN (http://otn.oracle.com). 

Instalação do módulo de nuvem do Oracle Secure Backup 

A etapa seguinte é baixar a ferramenta de instalação do módulo de nuvem do Oracle Secure Backup da 
página da Web da nuvem do OTN e executá-la para instalar e configurar backups em nuvem. As 
Oracle Amazon Machine Images (AMI) no EC2 do AWS já incluem essa ferramenta de instalação. 
Portanto, se o banco de dados do qual você está fazendo backup estiver em execução no Amazon 
EC2, não há necessidade de baixar a ferramenta de instalação. Ela se encontra no diretório 
/home/oracle/scripts/osbws. 

http://aws.amazon.com/s3�
http://otn.oracle.com/�
http://www.oracle.com/technology/tech/cloud/index.html�
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A ferramenta de instalação pode ser chamada da seguinte forma (você deve fornecer suas credenciais 
OTN e AWS): 

$java -jar osbws_install.jar -AWSID <ID do AWS> -AWSKey <Chave secreta do 

AWS> -otnUser <ID do usuário do OTN> -otnPass <Senha do OTN> -walletDir 

<Diretório do Wallet> -configFile <Nome do arquivo de configuração do 

backup em nuvem> -libDir <Local para armazenar o módulo/biblioteca de 

backup em nuvem> -proxyHost www-proxy.yourcompany.com –proxyPort <a porta 

do proxy> 

Ferramenta de instalação do serviço da Web do banco de dados do Oracle 

Secure Backup 

O ID de usuário do OTN é válido. 

Credenciais do AWS válidas. 

Criação de um novo registro para o usuário do S3. 

Novo fardo de registro criado. 

ID de registro: 0f0a8aac-dad0-6254-7d70-be4ac4f112c4 

Fardo de registro do S3: oracle-log-jane-doe-1 

Criar credencial oracle.security.client.connect_string1 

Wallet de serviços da Web do OSB criado no diretório 

/orclhome/dbs/osbws_wallet. 

Arquivo de inicialização de serviços da Web do OSB 

/orclhome/dbs/osbwst1.ora criado. 

Fazer download da biblioteca do software de serviços da Web do OSB. 

Download de 13165919 bytes em 204 segundos. 

Taxa de transferência de 64538 bytes/segundo. 

Download concluído. 

Arquivo extraído /orclhome/lib/libosbws11.so 

Exemplo 1: Execução da ferramenta de instalação do backup em nuvem 

O exemplo 1 acima mostra como a ferramenta executa automaticamente todas as etapas necessárias 
para instalar e configurar o módulo de backup em nuvem: baixa o software, cria um wallet com os 
identificadores AWS do usuário e cria o arquivo de configuração do backup em nuvem. Mais detalhes 
sobre como executar a ferramenta de instalação e a descrição de todos os argumentos podem ser 
encontrados no documento leia-me da ferramenta de instalação. 
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Configurar o Recovery Manager (RMAN) 

Esta etapa armazena as informações de configuração do módulo de backup em nuvem no depósito do 
RMAN para não haver necessidade de especificá-lo toda vez que um backup for solicitado. 

RMAN> configure channel device type sbt parms 

'SBT_LIBRARY=/orclhome/lib/libosbws11.so 

ENV=(OSB_WS_PFILE=/orclhome/dbs/osbwst1.ora)'; 

uso do arquivo de controle do banco de dados de destino em vez do catálogo 

de recuperação 

novos parâmetros de configuração do RMAN: 

CONFIGURE CHANNEL DEVICE TYPE 'SBT_TAPE' PARMS  

'SBT_LIBRARY=/orclhome/lib/libosbws11.so 

ENV=(OSB_WS_PFILE=/orclhome/dbs/osbwst1.ora)';                                  

novos parâmetros de configuração do RMAN armazenados com êxito 

Exemplo 2: Configurar RMAN 

Quando a configuração do RMAN for concluída, os backups em nuvem poderão ser executados 
usando-se os mesmos comandos do RMAN habitualmente usados. Esta etapa é opcional, mas 
enfaticamente recomendada. 

Catalogação e uso de backups em nuvem 

Todas as operações de backup em nuvem serão catalogadas pelo RMAN da mesma forma como 
ocorre com os backups em fita ou disco locais, garantindo um processo perfeito de 
restauração/recuperação.  Quando uma operação de restauração/recuperação for iniciada, o RMAN e 
o módulo de nuvem do Oracle Secure Backup restaurarão automaticamente os dados necessários da 
nuvem, sem exigir nenhuma intervenção especial do usuário. 
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Práticas recomendadas do backup em nuvem 

Proteção aos dados na nuvem 

A Oracle recomenda enfaticamente a criptografia dos backups em nuvem. A criptografia de backups 
garante que os dados permaneçam seguros e protegidos contra acesso não autorizado. Consulte o Guia 
de Backup e Recuperação da Oracle para saber mais sobre os comandos do RMAN usados para 
configurar a criptografia de backups. A criptografia também pode ser ativada durante o agendamento 
de backups no Enterprise Manager. 

Otimização do desempenho de backups em nuvem 

Como os backups em nuvem são enviados através da Internet pública, o desempenho depende do 
throughput da rede, normalmente menos de 1 MB/Seg por conexão. Além disso, os fornecedores de 
nuvem podem acelerar sessões para impedir que usuários individuais consumam volumes 
desproporcionais de recursos.  Segundo testes internos feitos na Oracle, o S3 da Amazon limita o 
throughput de leitura/gravação de uma sessão individual a cerca de 2 a 3 MB/Seg. No entanto, usando 
a combinação correta de paralelismo e compressão, velocidades de backup de até 40 a 50 MB/Seg 
foram alcançadas; os resultados do teste estão resumidos na Tabela 1 abaixo. Algumas observações 
decorrentes desses testes:  

• Backups em nuvem de bancos de dados internos (fora da nuvem) são mais lentos do que o de 
bancos de dados executados no EC2. Isso acontece devido às restrições de largura de banda da 
Internet pública. 

• A compressão ajuda a superar as limitações da largura de banda da rede. No caso de um banco de 
dados no Oracle HQ, o uso de compressão quadriplicou a velocidade do backup.  

• A utilização de fluxos paralelos (canais do RMAN) também acelera os backups em nuvem, 
especialmente os de bancos de dados internos. Como pode ser visto na Tabela 1, o desempenho 
máximo de um banco de dados no Oracle HQ foi alcançado com 64 canais. 

A Oracle recomenda o seguinte para otimizar o desempenho de backups em nuvem: 

• Usar vários canais do RMAN para um maior paralelismo, resultando em total utilização da rede. 
• Usar backups em várias seções. O Oracle Database 11g permite que vários canais façam backup de 

um único arquivo em paralelo, aumentando o paralelismo além do número de arquivos de dados 
cujo backup precisa ser feito. Por exemplo, o comando RMAN para especificar uma seção de 
backup de 1 GB é: 

BACKUP DEVICE TYPE SBT DATABASE SECTION SIZE 1g; 

• Usar a opção de Compressão Avançada do Oracle Database 11g. A opção de Compressão do Oracle 
Database 11g é significativamente mais rápida e eficiente (em termos de overhead de CPU) do que a 
compressão anterior à versão 11g. 
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• Considere a realização de backups totais de bancos de dados uma vez por semana e de backups 
incrementais durante os dias de semana. Isso resultará em backups mais rápidos e poderá ajudar a 
economizar um volume significativo de largura de banda de rede. Use o recurso de Rastreamento de 
alteração de bloco do RMAN para otimizar o desempenho de seus backups incrementais diários. 

Ambiente de 
teste 

Velocidade de 
backup de dados 
não comprimidos 
(throughput de 
rede) 

Velocidade de 
backup de 
dados 
comprimidos 

Tempo de 
backup total 
de banco de 
dados (250 GB) 

Tempo de 
backup 
incremental 
(10% delta) 

Banco de 
dados no 
Oracle HQ 

(8 CPUs de 2 GHz, 

16 GB de RAM) 

10 MBPS  

(64 canais do 
RMAN) 

40 MBPS  

(64 canais do 
RMAN) 

2 a 6 horas 30 minutos a 1 
hora 

Banco de 
dados na 
nuvem da 
Amazon  

(Instância 

extragrande do EC2) 

35 MBPS  

(16 canais do 
RMAN) 

50 MBPS + 
Limitado por 
CPU (32 canais 
do RMAN) 

2 horas < 20 minutos 

Tabela 1: Desempenho do backup em nuvem 

Conclusão 

O Oracle Database Cloud Module permite que os clientes usem o S3 (Simple Storage Service) da 
Amazon como o destino de armazenamento de backup fora do local. Em comparação ao 
armazenamento em fita tradicional fora do local, os backups em nuvem são mais acessíveis, mais 
rápidos de serem restaurados na maioria das circunstâncias, além de serem mais confiáveis, pois 
eliminam a sobrecarga associada à manutenção de operações de backup fora do local. 

Os backups em nuvem também são a máxima proteção para os bancos de dados executados na nuvem 
de computação.
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