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Oracle Data Provider for .NET 11g  

INTRODUÇÃO 
Uma das grandes vantagens de usar produtos Oracle é que eles oferecem suporte 
para várias estruturas de programação. Com o suporte para aplicativos .NET, 
Java/J2EE, PHP e C/C++, todos os desenvolvedores podem utilizar os avançados 
recursos de banco de dados da Oracle, fornecendo real flexibilidade para as 
empresas de desenvolvimento. Cada driver de acesso a dados da Oracle foi 
projetado para maximizar o desempenho da respectiva estrutura e permitir o acesso 
aos mais recentes recursos de banco de dados.  

No âmbito do .NET, a Oracle oferece uma grande quantidade de produtos para 
desenvolvimento de aplicativos com o banco de dados Oracle, que incluem  Oracle 
Developer Tools for Visual Studio .NET, Oracle Database Extensions for .NET, 
Oracle Providers for ASP.NET e Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET).  

ODP.NET é um provedor de acesso a dados .NET nativos para bancos de dados 
Oracle. Ele oferece acesso a dados ADO.NET padrão para .NET Framework 1,x, 
2,0 e superior. Para desenvolvedores que já utilizaram outro provedor ADO.NET, 
o acesso a dados do ODP.NET básico requer poucas novidades a aprender. Ele 
pode ser utilizado com construções existentes, como o Microsoft Data Access 
Application Blocks (DAAB) for .NET. Dessa forma, os desenvolvedores de 
ADO.NET podem começar a utilizar as origens de dados do Oracle rapidamente. 

Embora o ODP.NET tenha alguns elementos básicos em comum com outros 
provedores ADO.NET, o diferencial do ODP.NET é sua perfeita integração com 
o banco de dados Oracle. O ODP.NET demonstra muitos dos recursos exclusivos 
do banco de dados, como o ajuste do Real Application Clusters (RAC), segurança 
avançada e tipos de dados complexos, para desenvolvedores de .NET. Esses 
elementos permitem que as camadas intermediárias .NET aproveitem os recursos 
exclusivos do banco de dados Oracle. 

Este artigo se concentra no acesso a dados do ODP.NET e seus recursos 
exclusivos, discutindo os elementos de desenvolvimento .NET que fazem parte do 
Oracle Database 11g e suas versões anteriores. Muitos recursos do ODP.NET 11g 
são ativados com versões mais antigas do servidor de banco de dados Oracle, como 
o Oracle Database 10g e o Oracle Database 9i. Este artigo não abrange os recursos 
do ODP.NET lançados após o Oracle Database 11g no Windows, como o 
ODP.NET 11.1.0.6.20. 
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ORACLE DATA PROVIDER FOR .NET 11G  
Como ocorre com outros provedores de dados .NET, qualquer aplicativo .NET, 
incluindo C# .NET, Visual Basic .NET e ASP.NET, pode solicitar serviço do 
ODP.NET. Embora costume ser mais empregado em camadas intermediárias, o 
ODP.NET também pode ser utilizado no próprio servidor de banco de dados, por 
meio de procedimentos armazenados .NET. 

O Oracle Data Provider for .NET acelera o 
desempenho do acesso a dados dos 
bancos de dados Oracle. Ele oferece 

suporte para as mais recentes 
funcionalidades de banco de dados 

disponíveis no Oracle Database 11g. 

 O ODP.NET oferece melhor desempenho e maior capacidade de acesso aos 
recursos do banco de dados Oracle que qualquer outro provedor de dados .NET. 
O ODP.NET foi especificamente projetado para maximizar os recursos do banco 
de dados Oracle.  

O ODP.NET 11g apresenta novos recursos de desempenho disponíveis no Oracle 
Database 11g, além de aperfeiçoar a funcionalidade existente no banco de dados 
Oracle. Dessa forma, todos os desenvolvedores se beneficiarão ao utilizar a versão 
mais recente do ODP.NET, independentemente de estarem implementando novos 
aplicativos de banco de dados ou aperfeiçoando os aplicativos existentes. Esses 
recursos exclusivos do Oracle incluem ajuste de desempenho do acesso a dados, 
notificação de alteração do banco de dados, pooling de conexão do RAC, suporte a 
XML, suporte a tipos de dados nativos do Oracle e vários outros, que serão 
descritos posteriormente neste artigo. 

Desempenho 
Entre os principais diferenciais do ODP.NET em relação a outros provedores 
estão o desempenho imediato e a quantidade de opções de ajuste. De forma 
discreta, várias otimizações automaticamente asseguram um acesso .NET rápido a 
origens de dados do Oracle, sem a necessidade de codificações de desempenho 
específicas. Além do mais, o ODP.NET possui muitos parâmetros ajustáveis para 
cenários específicos de recuperação e atualização de dados. Muitas dessas 
otimizações foram desenvolvidas para a recuperação e manipulação de tipos de 
dados historicamente grandes, como LOBs e Cursores REF. 

O ODP.NET inclui vários recursos de 
ajuste de desempenho para otimizar a 

recuperação e a alteração de dados. Essas 
opções de ajuste incluem o pooling de 

conexão, o cache de instruções, o uso de 
tipos de dados LOB e o emprego de arrays 

associativos PL/SQL. O ODP.NET de 64 
bits é compatível com Windows x64 e 

Windows Itanium. 
Pooling de conexão e cache de instrução 

Uma das otimizações de desempenho mais utilizadas é o pooling de conexão, 
imprescindível em aplicativos com um grande número de usuários que se conectam 
e desconectam do banco de dados. O ODP.NET cria um grupo de conexões com 
configurações ajustáveis, que incluem a duração e tempo limite da conexão, 
tamanhos mínimo e máximo do grupo e o número de conexões a acrescentar ou 
subtrair do grupo de cada vez. Esses parâmetros proporcionam aos 
desenvolvedores maior controle sobre como o aplicativo trabalha com grandes 
populações de usuários e as alterações nessas populações com o tempo. Isso acaba 
por melhorar o tempo de resposta do aplicativo e a qualidade do serviço para os 
usuários finais. 

Quando determinada consulta ou instrução PL/SQL é executada várias vezes, o 
ODP.NET pode utilizar o cache de instrução para acelerar a execução da instrução. 
Ao armazenar em cache o cursor do servidor criado durante a execução inicial da 
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instrução, o cache de instrução elimina a necessidade de analisar novamente cada 
instrução antes de execuções posteriores. A cada execução posterior da instrução, 
as informações da análise salvas são reutilizadas e a instrução é executada. Os dados 
do conjunto de resultados em si não são armazenados em cache, somente as 
informações da instrução analisada. O ODP.NET ainda recupera os dados mais 
recentes do servidor de banco de dados. O armazenamento de instruções no cache 
simplesmente permite que essas consultas sejam executadas com mais rapidez.  

Com o emprego do cache de instrução, as instruções SQL ou PL/SQL devem 
utilizar parâmetros, e não valores literais. Isso permite aproveitar melhor o cache de 
instrução, já que as informações analisadas das instruções parametrizadas podem 
ser reutilizadas, mesmo que os valores dos parâmetros mudem em execuções 
posteriores. Se fossem utilizados valores literais e esses valores mudassem, não seria 
possível reutilizar as informações analisadas e o banco de dados precisaria analisar a 
instrução novamente. 

Por padrão, o ODP.NET armazena em cache as dez últimas instruções executadas. 
O número de instruções e quais instruções devem ser armazenadas no cache 
podem ser configurados para o aplicativo ou para a máquina.  

Controle do tamanho da extração de dados 

Para ajustar o desempenho da recuperação de dados, o ODP.NET pode especificar 
uma quantidade definida de dados a serem retornados a cada percurso completo 
pelo banco de dados. Muitas vezes, um desenvolvedor não precisa recuperar os 
dados consultados imediatamente. O usuário final pode consumir partes dos dados 
durante um período de tempo.  

As extrações de dados da consulta podem ser espaçadas em partes distintas 
definidas pelo desenvolvedor por meio de duas propriedades OracleCommand do 
ODP.NET: FetchSize e RowSize. FetchSize informa ao ODP.NET a quantidade 
de dados a serem recuperados a cada percurso completo pelo banco de dados. 
RowSize indica o tamanho de cada linha de dados. RowSize é uma propriedade 
somente de leitura, definida após a execução de uma consulta. Se o desenvolvedor 
pretende extrair dez linhas de dados por percurso completo do banco de dados, 
basta configurar FetchSize como igual a dez vezes RowSize. A grande vantagem do 
RowSize é que o valor pode ser determinado no tempo de execução. 
Conseqüentemente, se houver uma alteração no esquema ou na consulta no futuro, 
não é necessário modificar o código para assegurar a extração de dez linhas de 
dados por cada percurso completo. 

Otimização de dados LOB 

Existe um recurso de ajuste semelhante ao tamanho da extração para os tipos de 
dados LOB. Esses tipos de dados são utilizados para armazenar imagens e 
documentos, que às vezes chegam à ordem dos gigabytes. Para aplicativos que 
trabalham com LOBs, o desempenho muitas vezes se torna uma preocupação, em 
virtude do potencial de tamanho dos dados LOB e de como esses dados são 
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consumidos. Enviar gigabytes de dados entre o servidor e o cliente pode saturar a 
rede, a menos que a recuperação dos dados seja trabalhada com inteligência.  

Com o ODP.NET, os desenvolvedores podem especificar como os dados LOB 
devem ser recuperados. Na execução da consulta de LOB, os desenvolvedores 
podem optar por extrair todos os dados LOB imediatamente ou adiar a extração de 
LOB até que o usuário tente ler os dados. O usuário final pode não precisar ler os 
dados diretamente após a execução da consulta. Se os desenvolvedores optarem 
por adiar a consulta de LOB, poderão especificar a quantidade de dados a serem 
recuperados para cada chamada de leitura de LOB. Se o usuário final só precisar ler 
10KB de dados de cada vez, os desenvolvedores podem recuperar apenas 10KB de 
dados para cada leitura de LOB. Isso otimiza o uso dos recursos de rede entre o 
servidor e o cliente. 

Além do mais, os desenvolvedores do ODP.NET podem recuperar qualquer parte 
de um LOB por acesso aleatório. É possível que o usuário final só precise dos 
últimos 100MB de dados de um LOB de 1GB. Os desenvolvedores podem ajustar 
a recuperação de LOB para extrair somente os últimos 100MB, sem retornar os 
dados dos primeiros 900MB ao cliente. Essas opções de ajuste trazem aos 
desenvolvedores de .NET flexibilidade para criar aplicativos com desempenho 
superior. 

Como os dados LOB muitas vezes são grandes, por padrão, a extração de dados 
LOB é adiada após a execução de uma consulta. Ao recuperar muitos conjuntos de 
LOBs grandes, esse comportamento é ideal para evitar a sobrecarga da rede com os 
dados LOB fornecidos ao cliente. No entanto, para LOBs pequenos, esse 
comportamento pode ser lento, acarretando mais percursos completos pelo banco 
de dados do que são necessários.  

Para permitir a extração imediata de dados LOB pequenos, o ODP.NET possui 
uma propriedade InitialLOBFetchSize nas classes OracleCommand e 
OracleDataReader. Se InitialLOBFetchSize for definido como um valor maior que 
zero, os dados LOB iniciais de todos os LOBs consultados são extraídos em um 
percurso completo até o número de caracteres ou bytes especificado nessa 
propriedade. Por exemplo, se InitialLOBFetchSize for definido como 10 KB, os 
primeiros 10 KB de todos os LOBs selecionados serão recuperados para o cliente 
em um percurso completo do banco de dados. Isso acelera significativamente os 
aplicativos que consomem muitos LOBs pequenos. 

Dados de array 

Um dos recursos exclusivos do ODP.NET é a capacidade de transmitir arrays entre 
o banco de dados e o .NET Framework. Os arrays facilitam muito o 
compartilhamento de grandes conjuntos de dados do mesmo tipo entre o banco de 
dados e o cliente. O ODP.NET utiliza arrays associativos PL/SQL no banco de 
dados para transmitir dados para e dos arrays .NET. 
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.NET Framework de 64 bits 

Com o .NET Framework de 64 bits, os desenvolvedores de .NET têm acesso a 
sistemas de hardware mais escaláveis e com desempenho superior. Eles podem 
escolher entre processadores AMD64 e Intel EM64T para o Windows x64 e 
processadores Itanium para o Windows Itanium. Os sistemas de 64 bits têm 
capacidade de endereçar diretamente quantidades maiores de memória que os 
sistemas de 32 bits. Eles incluem componentes de hardware otimizados para 
processamento de dados de alto desempenho. Desde a versão 10.2.0.3, o 
ODP.NET oferece suporte para os dois .NET Frameworks de 64 bits com um 
driver de acesso a dados nativo de 64 bits para cada plataforma. Os 
desenvolvedores já podem implementar a camada intermediária ODP.NET como 
aplicativo de 64 bits para poder utilizar um hardware mais escalável. 

Desempenho – Novidades no ODP.NET 11g 
O Oracle Database 11g apresenta novas otimizações de desempenho, muitas das 
quais os desenvolvedores de aplicativos .NET podem utilizar sem alterações ao 
código do cliente existente. Esses novos recursos incluem um cache de resultados 
do cliente, recuperações mais rápidas de LOBs e um cache de instrução 
aperfeiçoado. 

Há novos recursos do Oracle Database 
11g  disponíveis para aperfeiçoar o 

desempenho do ODP.NET. Esses recursos 
incluem um cache de resultados do 

cliente, extração mais rápida de LOBs e 
desempenho mais rápido com o cache de 

instrução. 

 

Cache de resultados do cliente 

Como o servidor e o cliente do Oracle Database 11g , os aplicativos ODP.NET 
podem utilizar o cache de resultados do cliente Oracle para melhorar os tempos de 
resposta de consultas executadas muitas vezes. Esse recurso permite o 
armazenamento na memória cache do cliente de conjuntos de resultados de 
consultas SQL. O cache de resultados do cliente é completamente transparente 
para aplicativos ODP.NET, e o cache de dados do conjunto de resultados é 
automaticamente mantido em consistência com quaisquer alterações de sessão ou 
banco de dados no servidor que poderiam alterar os resultados. 

Os aplicativos .NET que fazem a mesma consulta várias vezes terão um 
desempenho aperfeiçoado, porque os resultados da consulta são recuperados no 
local. O processamento no cliente local é mais rápido que percorrer o banco de 
dados inteiro para executar novamente uma consulta e extrair os resultados. Se os 
aplicativos executam as mesmas consultas com freqüência, eles verão uma melhora 
significativa no desempenho, quando os resultados são armazenados no cache do 
cliente, além de uma redução na carga do servidor de banco de dados. 

No servidor de banco de dados, o cache do cliente reduz a carga de CPU e tráfego 
de rede do servidor que seria consumida no processamento e retorno dos 
resultados da consulta, melhorando a escalabilidade do servidor. As instruções de 
várias sessões do ODP.NET podem corresponder ao mesmo conjunto de 
resultados armazenado em cache na memória de processamento do servidor se o 
esquema, texto SQL, valores de ligação e configurações de sessão forem 
semelhantes. Caso contrário, a execução da consulta ocorre no servidor. Isso 
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significa que vários usuários do ODP.NET têm acesso ao mesmo cache de 
resultados, o que minimiza redundâncias de cache e economiza memória.  

Como o cache do cliente fica automaticamente consistente com os dados do 
servidor de banco de dados, os desenvolvedores não precisam gravar códigos para 
garantir a sincronia entre o cache e o servidor. No caso de uma alteração no 
servidor que invalidaria os dados armazenados no cache do cliente, o cliente Oracle 
automaticamente invalida o cache e o atualiza na próxima execução da consulta. 

Extração mais rápida de LOBs 

O ODP.NET 11g aperfeiçoa o desempenho da recuperação de LOBs pequenos, 
reduzindo o número de percursos completos no banco de dados necessários para a 
pré-extração dos dados, comprimento e tamanho da parte do LOB. Esse 
aprimoramento está disponível a partir do Oracle Database 11g , para ser utilizado 
com LOBs convencionais ou SecureFiles. Esse aprimoramento é transparente para 
o desenvolvedor. Ele pode ser utilizado como com qualquer outro tipo de dados 
LOB, sem nenhuma alteração no código de LOB existente no ODP.NET LOB. 

Cache de instruções aperfeiçoado 

O ODP.NET 11g aperfeiçoou a infra-estrutura de cache de instrução existente e 
passou a armazenar contextos de parâmetros do ODP.NET no cache. Esse 
aprimoramento funciona com qualquer versão de servidor de banco de dados 
Oracle compatível atualmente. Os desenvolvedores de .NET terão uma grande 
melhora no desempenho ao executar consultas de instrução armazenada em cache. 
Esse aprimoramento é transparente para os desenvolvedores e não requer 
alterações no código. 

Notificação de alteração do banco de dados 
A notificação de alterações do banco de dados permite que os aplicativos do cliente 
recebam notificações sobre alterações na DML ou DDL de um objeto de interesse 
no banco de dados, mesmo quando o cliente deixa de ter conexão com o servidor 
de banco de dados. Os desenvolvedores de .NET já podem armazenar seus dados 
em cache na camada intermediária, sem se preocupar com a perda de sincronia 
entre dados armazenados em cache e o banco de dados. Se ocorrer alguma 
alteração em um dos objetos ou linhas de dados armazenados em cache, o 
ODP.NET receberá uma notificação do banco de dados. Este recurso pode ser 
utilizado no .NET Framework 1,x, 2,0 e versões superiores. 

Um desafio constantemente enfrentado 
com os caches do cliente é manter os 

dados sincronizados com as alterações 
nos dados do servidor. Com a notificação 

de alterações do banco de dados, os 
clientes ODP.NET são alertados das 
modificações de dados do servidor, 

mesmo quando não há conexões ativas 
para o banco de dados. Isso assegura que 

o cache de dados do cliente fique 
sincronizado com o banco de dados. 

 
Para utilizar a notificação de alterações no banco de dados, o aplicativo cliente 
registra uma consulta no banco de dados. Quando uma consulta possui 
dependências em objetos de banco de dados subjacentes e uma alteração em um 
objeto dependente é confirmada, o banco de dados publica uma notificação de 
alteração para o aplicativo cliente. A notificação contém apenas metadados sobre 
quais dados ou objetos foram alterados, mas não contém os dados alterados em si. 
Os desenvolvedores de .NET podem criar um handler de eventos do cliente para 
reemitir a consulta registrada e obter os dados alterados.  
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A notificação de alterações do banco de dados é útil principalmente para aplicativos 
que utilizam resultados em cache. Tradicionalmente, o armazenamento de dados 
em cache, por si só, é eficaz para melhorar a escalabilidade de aplicativos, 
permitindo acesso rápido a dados, dispensando percursos dispendiosos pelo banco 
de dados. Em compensação, essa escalabilidade traz uma desvantagem: perde-se a 
garantia de que os dados continuem consistentes com o servidor de banco de 
dados, após a consulta inicial. Assim, os dados do cliente armazenados em cache 
correm o risco de ficarem desatualizados. 

A notificação de alterações do banco de dados resolve o problema de 
desatualização dos dados do cache. Embora a notificação de alterações do banco de 
dados se assemelhe a um gatilho, por responder a um evento específico, um gatilho 
executa uma ação imediata, enquanto a notificação do banco de dados é apenas um 
alerta, e não uma ação. Cabe ao aplicativo determinar que ação deverá ser 
executada, se for o caso, e quando. O aplicativo pode atualizar objetos antigos 
imediatamente, adiar a atualização ou ignorar a notificação. Cada aplicativo .NET 
poderá responder de forma diferente a determinada alteração do banco de dados. 
Além disso, com a inclusão de mais aplicativos no banco de dados, muitas vezes é 
mais fácil modificar o handler de eventos do aplicativo cliente que modificar um 
gatilho do banco de dados. Para modificar o gatilho, pode ser necessário testar 
novamente como os aplicativos existentes funcionam com o código do gatilho do 
novo banco de dados, enquanto modificar apenas o novo aplicativo .NET isola 
melhor os domínios de teste. 

Os aplicativos da Web muitas vezes armazenam em cache uma grande variedade de 
dados, e nem todos eles precisam ser atualizados em tempo real. Por exemplo, uma 
previsão do tempo pode ser atualizada apenas periodicamente. Os usuários finais 
não precisam consultar o banco de dados toda vez que a página da Web é visitada. 
Como há muitas pessoas solicitando os mesmos dados, o desempenho e 
escalabilidade do aplicativo melhoram muito com o armazenamento dos resultados 
em cache e a recuperação de dados do cache. Em algum momento, a previsão do 
tempo é atualizada e o cache também deve ser atualizado. Isso pode ser feito no 
instante em que a previsão do tempo atual no servidor de banco de dados é 
alterada.  

Para receber notificações de alterações do banco de dados, é necessário que o 
administrador conceda o privilégio CHANGE NOTIFICATION ao usuário do 
aplicativo. Depois de se conectarem ao banco de dados, os usuários do  .NET 
podem registrar suas consultas específicas de interesse para a notificação de 
alterações. O desenvolvedor cria um handler de eventos no cliente .NET para 
instruir como o aplicativo deve proceder ao receber uma notificação de alteração 
do banco de dados. Normalmente, o handler de eventos consulta novamente o 
servidor de banco de dados e atualiza o cache. 

As classes do ODP.NET a seguir são utilizadas ao criar aplicativos de notificação 
de alterações: 
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• OracleDependency – Cria uma dependência entre um aplicativo e um 
banco de dados do Oracle. Permite que o aplicativo receba uma 
notificação de alteração de dados (por exemplo, instrução UPDATE), 
alteração de esquema (por exemplo, ALTER TABLE) ou evento global 
(por exemplo, desligamento do banco de dados). O handler de eventos 
OnChange dessa classe fornece a lógica do que o cliente deve fazer 
quando receber a notificação.  

• OracleNotificationEventArgs – Fornece todos os detalhes do evento 
quando ocorre uma notificação de alteração. 

• OracleNotificationRequest – Especifica as características de uma 
solicitação de notificação e da notificação, como o valor do tempo limite 
do registro da notificação. 

A notificação de alterações do banco de dados do Oracle possui vários recursos 
que não estão disponíveis no SQL Server. O Oracle é compatível com todos os 
tipos de junção, enquanto o SQL Server não oferece suporte para consultas 
contendo junções externas ou autojunções. O SQL Server não oferece suporte para 
notificações de instruções que utilizem visualizações, enquanto a notificação de 
alterações do banco de dados do Oracle oferece suporte para visualizações, com 
exceção das visualizações fixas (por exemplo, tabelas V$) e visualizações 
materializadas. As notificações do SQL Server também requerem referências de 
colunas explícitas, enquanto as notificações do Oracle Database oferecem suporte 
para SELECT * e referências de colunas explícitas. 

Os handlers de notificação do SQL Server não são persistentes. Quando uma 
notificação do SQL Server é publicada,  respectivo handler é removido do banco de 
dados. Se o handler de notificação ainda for necessário, o aplicativo deve registrar 
um novo handler de notificação. A notificação de alterações do banco de dados 
Oracle oferece a opção de persistir no registro, mesmo após várias mudanças. Isso 
é possível configurando-se OracleNotificationRequest.IsNotifiedOnce como falso. 

Real Application Clusters (RAC) 
O RAC é um  banco de dados em cluster, com uma arquitetura de cache 
compartilhada que supera as limitações de abordagens convencionais como shared-
nothing e bancos de dados federados. O banco de dados em cluster RAC é 
hospedado em vários nós computacionais, permitindo melhor escalabilidade e mais 
disponibilidade que um simples servidor de computadores sozinho. Como não há 
necessidade de hardware especial ou alterações ao aplicativo .NET, o RAC pode ser 
montado com hardware padrão como back end para os aplicativos existentes, 
dispensando alterações na codificação. 

O ODP.NET possui dois recursos de 
pooling de conexão para bancos de dados 
RAC: 1) As conexões do ODP.NET passam 

automaticamente pelo balanceamento de 
carga, em todos os nós existentes, com 
base nas métricas de cluster em tempo 

real e 2) as conexões do banco de dados 
separadas são automaticamente 
removidas do pool de conexão. 

 O ODP.NET sempre foi compatível com acesso a dados para RAC, de forma 
transparente. Para melhorar o gerenciamento da conexão do ODP.NET com base 
em informações de carga de trabalho do banco de dados em tempo real, a Oracle 
introduziu duas propriedades de pool de conexão no ODP.NET 10,2. O primeiro, 
o balanceamento de carga de conexão no tempo de execução, melhora a carga de 
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trabalho do balanceamento de carga em todas as instâncias do RAC, principalmente 
após a inclusão ou remoção de nós de um cluster. O segundo recurso, failover 
rápido de conexão, automaticamente remove conexões RAC separadas do pool de 
conexão. 

Com o balanceamento de carga de conexão no tempo de execução, a forma de 
alocação das conexões do ODP.NET baseia-se na recomendação para o 
balanceamento de carga do banco de dados e na meta de serviço durante o tempo 
de execução. O balanceamento de carga distribui o trabalho por todas as instâncias 
disponíveis do banco de dados RAC. 

Em geral, as conexões são criadas com pouca freqüência e existem por muito 
tempo. O sistema recebe trabalho com muita freqüência, utiliza essas conexões do 
pool e existe por um tempo relativamente pequeno. A recomendação para 
balanceamento de carga instrui para quais instâncias do RAC o ODP.NET deve 
alocar o trabalho recebido, para otimizar a qualidade do serviço. O balanceamento 
de carga minimiza a necessidade de realocação posterior de trabalho para uma 
instância diferente, e garante que as tarefas existentes possam ser concluídas com 
rapidez. 

A métrica de distribuição desse trabalho pelas instâncias é determinada pela meta 
de serviço. O administrador do banco de dados define a meta de serviço para o 
tempo de serviço ou o throughput.  

A métrica de tempo de serviço baseia-se na rapidez com que o banco de dados é 
capaz de concluir tarefas; essencialmente, o tempo de resposta. Os dados da 
recomendação de balanceamento de carga baseiam-se no tempo decorrido para o 
trabalho executado no serviço, bem como na largura de banda disponível para o 
serviço. O tempo de serviço é mais útil em aplicativos de banco de dados em que as 
tarefas de trabalho são concluídas em taxas diferentes, como um sistema de 
compras pela Internet. 

A métrica de throughput também rastreia a rapidez com que as tarefas do banco de 
dados são concluídas, alocando mais trabalho para os nós em que as tarefas estão 
sendo concluídas mais rápido. Diferentemente do tempo de serviço, a finalidade da 
métrica de throughput é medir a eficiência de cada instância. Ela mede a quantidade 
de recursos do processador disponíveis para assumir outras tarefas. Quando uma 
nova operação é recebida, pode ser direcionada ao nó como o tempo máximo de 
processador disponível. Essa métrica é melhor usada em tarefas relativamente 
uniformes, como a execução de processos homogêneos em lote.  

Utilizando essas metas de serviço, cria-se feedback no sistema. O trabalho é 
roteado para oferecer os melhores tempos globais de resposta, e o roteamento 
responde a condições instáveis do sistema de forma harmoniosa. Quando um nó 
do RAC é adicionado ou removido do cluster, o balanceamento de carga permite 
que o trabalho seja distribuído de forma uniforme com mais rapidez em todos os 
nós para compensar a alteração no sistema. Os usuários finais encontram menos 
interrupções ou períodos de lentidão no serviço. Em condições estáveis, o sistema 
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se aproxima do equilíbrio, com a melhoria do throughput em todas as instâncias do 
RAC. 

Para utilizar esse recurso no ODP.NET, o aplicativo deve ativar o pooling de 
conexão e configurar o parâmetro do pool de conexão, Load Balancing, como 
verdadeiro.  

O segundo recurso configurável do pooling de conexão, o failover rápido de 
conexão, permite que o ODP.NET libere automaticamente recursos associados a 
conexões separadas causadas pela inatividade do serviço, membro do serviço ou nó 
do RAC. Sem esse recurso, se o nó do RAC falhasse, o pool de conexão manteria 
os recursos de conexão que perdessem a validade. Os usuários finais podem tentar 
utilizar essas conexões separadas do pool. Sem uma forma de identificar essas 
conexões, os administradores precisariam redefinir todas as conexões do 
ODP.NET no pool toda vez que alguma parte do cluster RAC falhasse. 

Essas conexões do ODP.NET separadas agora são automaticamente limpas, sem 
necessidade de intervenção do administrador no tempo de execução. Para ativar 
esse recurso do ODP.NET, utilize o pooling de conexão e configure o parâmetro 
do pool de conexão, HA Events, como verdadeiro. 

Recursos XML  
Como a XML é uma linguagem muito usada para integração de dados e serviços da 
Web, ela é incorporada por muitos programadores de .NET como parte integrante 
de seus aplicativos. A XML é uma parte fundamental do banco de dados Oracle e 
do .NET Framework. O ODP.NET permite que os desenvolvedores explorem 
essas duas tecnologias em conjunto: o Oracle XML DB e serviços .NET do 
System.XML.  

O ODP.NET oferece suporte para Oracle 
XML DB e interoperação com System.XML. 

O ODP.NET pode trabalhar com XML 
baseada e não baseada em esquemas, 
com suporte para tipos de dados XML 

nativos do Oracle, utilizando o 
OracleXMLType e o OracleXMLStream. 

 O XML DB é a tecnologia de armazenamento e recuperação de XML nativa de alto 
desempenho disponível no servidor de banco de dados. Ele fornece uma 
capacidade diferenciada de armazenamento e gerenciamento de dados estruturados 
e não estruturados em um modelo de dados XML do W3C. O XML DB oferece 
total transparência e intercambiabilidade entre metáforas XML e SQL. ODP.NET 
expõe a funcionalidade do XML DB aos clientes .NET, permitindo que os 
desenvolvedores compartilhem e façam alterações à XML entre o banco de dados e 
o .NET. Esse suporte se estende à XML baseada e não baseada em esquemas, 
oferecendo flexibilidade para diferentes requisitos de aplicativos. Além do mais, o 
ODP.NET contém dois tipos de dados XML nativos, OracleXMLType e 
OracleXMLStream, para facilitar o gerenciamento de dados XML do cliente. Esses 
recursos facilitam o gerenciamento de XML entre o Oracle XML DB e os serviços 
System.XML da Microsoft. 

O System.XML é um conjunto de interfaces para manipulação de conjuntos de 
dados XML dos provedores de dados .NET. O ODP.NET interopera com as 
interfaces de programação System.XML, alimentando dados por meio das 
interfaces  DataAdapter do ODP.NET. Uma das principais diferenças entre o 
XML DB e o System.XML é que o primeiro fornece serviços XML no local onde 
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os dados residem, o servidor de banco de dados; e este último manipula a XML no 
cliente. Assim, o ODP.NET oferece mais opções para que os programadores 
escolham a tecnologia XML mais apropriada para as necessidades do projeto.  

Com o ODP.NET, dados relacionais e objeto-relacionais do banco de dados 
Oracle podem ser acessados como XML e fornecidos a um ambiente Microsoft 
.NET. As alterações na XML do cliente podem ser efetuadas e salvas no servidor 
como XML ou dados relacionais. O ODP.NET inclui suporte para 
OracleXMLType baseada em esquema, bem como XML não baseada em esquema. 

ADO.NET 2,0 
Desde a versão 10.2.0.2, o ODP.NET oferece suporte para o ADO.NET 2,0. O 
ADO.NET 2,0 introduz um novo nível de abstração na camada de acesso a dados 
DAL (Data Access Layer). Em vez de utilizar classes específicas do provedor que 
implementam uma interface genérica, o ADO.NET 2,0 oferece as classes 
DbCommon, que herdam do espaço de nomes System.Data.Common e permitem 
que os desenvolvedores utilizem classes de factory. Utilizar classes de factory de 
provedor de banco de dados é uma maneira fácil de criar um conjunto de códigos 
genéricos de acesso aos dados de qualquer banco de dados. 

O ODP.NET é compatível com os recursos 
do ADO.NET 2,0, incluindo factories de 

provedor, builders de seqüência de 
conexão, APIs de descoberta de esquema 

e atualizações em lote do DataAdapter. 

A classe OracleClientFactory oferece suporte para a criação de todas as classes em 
System.Data.Common. Como essas classes concretas herdam das classes básicas 
abstratas DbCommon, os desenvolvedores podem gravar códigos DAL genéricos 
utilizando nomes de objetos básicos da classe DbCommon. Existem algumas áreas 
da DAL que permanecem específicas da origem de dados, elas incluem a seqüência 
de conexão, SQL e chamadas de procedimentos armazenados. 

Uma importante função incluída no ADO.NET 2,0 é o gerenciamento 
aperfeiçoado de seqüências de conexão. A classe DbConnectionStringBuilder 
possui um dicionário que mapeia nomes de parâmetros genéricos para nomes de 
parâmetros específicos do provedor. A classe OracleConnectionStringBuilder herda 
da classe DbConnectionStringBuilder genérica e a amplia para expor propriedades 
de seqüência de conexão específicas do Oracle. Os programadores podem utilizar a 
OracleConnectionStringBuilder dinamicamente para definir parâmetros de 
seqüência de conexão no tempo de execução e/ou obtê-los do arquivo app.config. 
Esse recurso facilita o gerenciamento de seqüências de conexão, especialmente as 
que possuem um grande número de atributos. 

As APIs de descoberta de esquema do ADO.NET 2,0 oferecem uma maneira 
genérica de recuperar metadados de qualquer origem de dados. Os desenvolvedores 
podem obter metadados do Oracle utilizando uma chamada de método 
OracleConnection.GetSchema. Existem cinco tipos de metadados comuns que 
podem ser expostos: MetaDataCollections, Restrictions, DataSourceInformation, 
DataTypes e ReservedWords. Existe ainda outra informação de origem de dados 
específica do ODP.NET que pode ser recuperada. Com a descoberta de esquema, 
os desenvolvedores contam com uma maneira simples de recuperar metadados de 
qualquer origem de dados do Oracle. 
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Ao trabalharem com grandes DataSets .NET, os desenvolvedores precisarão 
minimizar o número de percursos completos no banco de dados necessários para 
realizar atualizações. Ao utilizarem a propriedade 
OracleDataAdapter.UpdateBatchSize, os programadores podem especificar o 
número de linhas a serem atualizadas por percurso completo. Para atualizar todas as 
linhas modificadas em um percurso completo, UpdateBatchSize pode ser 
configurado como zero. Esse suporte para o processamento em lote permite que as 
atualizações do DataSet sejam executadas muito mais rápido. 

Tipos nativos do Oracle 
A Microsoft introduziu um conjunto de tipos de dados unificados entre as 
diferentes linguagens de programação .NET. Com o ODP.NET, os programadores 
de .NET têm acesso aos tipos de dados .NET e aos tipos de dados do Oracle. Os 
tipos de dados do Oracle podem ser totalmente manipulados em um aplicativo 
.NET e interoperar com os tipos de dados .NET. Os tipos nativos do Oracle 
oferecem funcionalidades avançadas para armazenar e manipular estruturas de 
dados do banco de dados, como XML, conjuntos de resultados, imagens, textos ou 
documentos do Microsoft Office. Mesmo com tipos escalares, como 
OracleDecimal, o equivalente do tipo decimal .NET, os tipos do Oracle oferecem 
funcionalidades adicionais. No exemplo do OracleDecimal, esse tipo de dados 
oferece um nível de precisão 38 dígitos maior que o decimal .NET, com precisão 
de 28 dígitos. 

O ODP.NET é compatível com os tipos de 
dados nativos do Oracle, como Cursores 

REF, no ambiente .NET. Esses tipos de 
dados nativos podem oferecer um 

desempenho superior e mais flexibilidade 
para a recuperação de dados. 

 

O ODP.NET oferece suporte para a gama de tipos avançados do Oracle no 
ambiente .NET, incluindo Cursores REF, XMLType, LOBs (CLOBs, BLOBs, 
NCLOBs), BFILEs, LONGs, RAWs, LONG RAWs e tipos de dados N. Uma das 
limitações do uso de provedores de dados .NET de terceiros é que os usuários 
podem ficar limitados na funcionalidade dos tipos de dados do Oracle. Por 
exemplo, no ODP.NET, vários conjuntos de resultados retornados como 
parâmetros de saída REF Cursor de um procedimento armazenado podem ser 
acessados de forma arbitrária. É possível ler os resultados do segundo REF Cursor 
sem recuperar os resultados do primeiro. Com outros provedores .NET, pode ser 
necessário acessar os dados de uma forma linear, em que os dados do primeiro 
conjunto de resultados devem ser recuperados antes de acessar os do segundo. Isso 
teria um impacto negativo no desempenho. 

A partir do ADO.NET 2,0, os tipos de dados do Oracle podem ser armazenados 
de forma nativa no DataSet .NET. Antes, somente os tipos de dados .NET podiam 
ser usados no DataSet. Ao configurar 
OracleDataAdapter.ReturnProviderSpecificTypes como verdadeiro, o DataSet será 
preenchido com tipos de dados específicos do ODP.NET ao chamar 
OracleDataApdater.Fill. Esse recurso pode melhorar o desempenho, porque poupa 
o .NET de realizar conversões de tipos de dados. 
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Outros recursos importantes 
O ODP.NET expõe muitos outros recursos de banco de dados do Oracle, como 
PL/SQL, transações e suporte Unicode.  Outros recursos importantes do ODP.NET 

incluem a capacidade de utilizar qualquer 
tipo de PL/SQL; transações locais e 

distribuídas e aplicativos 
internacionalizados com Unicode. 

 

Os usuários do ODP.NET podem executar livremente procedimentos 
armazenados e funções PL/SQL no banco de dados. A PL/SQL pode estar em 
pacote ou não, ou mesmo existir como PL/SQL anônima no .NET. No 
ODP.NET, a PL/SQL anônima em geral é empregada para colocar em lote um 
conjunto de instruções SQL e executar as instruções em um percurso completo 
pelo banco de dados. A disposição das instruções em lote é uma técnica útil de 
otimização do desempenho. 

O ODP.NET pode participar de aplicativos transacionais com o banco de dados 
Oracle como gerenciador de recursos. O ODP.NET emprega o Microsoft 
Distributed Transaction Coordinator (DTC) para supervisionar uma transação em 
um ambiente Windows. O Oracle Services for Microsoft Transaction Server 
(OraMTS) atua como proxy entre o ODP.NET, o DTC e o banco de dados Oracle 
para coordenar essas transações. O OraMTS oferece uma arquitetura robusta para 
manter a alta disponibilidade e escalabilidade dos aplicativos transacionais de 
programadores. No .NET Framework 2,0 e superior, o ODP.NET 10.2.0.3 oferece 
suporte para transações locais e distribuídas através do espaço de nomes 
System.Transactions. 

O ODP.NET possui suporte Unicode completo, para que os usuários do .NET 
possam globalizar facilmente seus aplicativos, em vários idiomas escritos. Esse 
suporte à globalização permite que os desenvolvedores criem um conjunto de 
código para várias configurações de cultura/idioma. A globalização do ODP.NET 
extrai a configuração de idioma nacional do computador cliente para exibir 
informações em um formato específico da localidade. Por exemplo, um navegador 
configurado para japonês exibe moedas em iene. Sem codificações adicionais, o 
mesmo aplicativo pode ser implementado na Alemanha para mostrar moedas em 
euro. Isso facilita e agiliza o desenvolvimento de aplicativos para várias localidades, 
por dispensar codificações adicionais.  

CONCLUSÃO 
No Oracle Database 11g, o ODP.NET oferece novos recursos de desempenho 
para desenvolvedores do banco de dados Oracle que aproveitam seus recursos 
existentes de desempenho, escalabilidade, facilidade de uso e segurança. Com a 
introdução de novos recursos de banco de dados ao Oracle e ao .NET Framework, 
o ODP.NET continua a oferecer suporte para esses novos recursos. 

Para obter mais informações sobre o ODP.NET e Oracle no .NET em geral, visite  

OTN ODP.NET Product Center:  
http://www.oracle.com/technology/tech/windows/odpnet/ 

OTN .NET Developer Center: http://otn.oracle.com/dotnet
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