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Oracle Database 11g no Windows:  
Desenvolvimento e Disponibilização 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
O Oracle Database 11g é uma solução de banco de dados completa para a 
plataforma Windows que torna o desenvolvimento e a implantação do Oracle no 
Windows e no .NET mais fácil, rápida e econômica. 

O Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET é um “add-in” eficiente para o 
Microsoft Visual Studio 2005 e o Visual Studio .NET 2003 que torna o processo de 
criação de aplicações Oracle mais simples e rápido para desenvolvedores .NET. Ele 
está fortemente integrado ao Visual Studio e inclui recursos avançados, como 
designers, geração automática do código .NET e um editor e um depurador de 
PL/SQL totalmente integrados. 

Os desenvolvedores .NET podem acessar o banco de dados Oracle através do 
Oracle Data Provider for .NET (ODP.NET). O ODP.NET é um provedor de 
dados nativo do .NET que oferece o melhor desempenho e a maior parte da 
funcionalidade do banco de dados Oracle disponível em um ambiente .NET. Nas 
versões mais recentes, o ODP.NET dá suporte ao .NET Framework de 64 bits 
(Windows x64 e Itanium), proporciona desempenho mais rápido em consultas e 
recuperação LOB e suporta transações locais para System.Transactions. 

Como parte do Oracle Database 11g, o Oracle Database Extensions for .NET é 
uma opção do banco de dados para disponibilizar procedimentos armazenados e 
funções criados em uma linguagem gerenciada por .NET para o Oracle Database 
no Windows. Um procedimento armazenado .NET pode ser chamado de dentro 
do código .NET; de uma instrução ou de um gatilho SQL; de outro procedimento 
armazenado .NET, PL/SQL ou Java ou de qualquer outro lugar em que são 
permitidas chamadas de procedimento armazenado ou de função. 

O Oracle Database 11g no Windows inclui novos recursos para o Active Directory 
e o Serviço de Cópias de Sombra de Volume. O Oracle integra-se à segurança 
nativa do Windows e ao Active Directory e, por isso, pode funcionar em ambientes 
de sistema operacional e diretório heterogêneos. O banco de dados e as 
ferramentas de configuração Oracle podem usar as credenciais de log-in de um 
usuário do Windows para se conectar ao Active Directory sem ter de informar as 
credenciais novamente. Além disso, agora a configuração da autenticação Kerberos 
para usuários Oracle no Active Directory está mais flexível e simples.  
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O novo gravador Serviço de Cópias de Sombra de Volume (VSS) da Oracle 
permite que bancos de dados Oracle participem de operações de backup e 
recuperação iniciadas pelo VSS no Windows Server 2003 e versões posteriores. Os 
administradores podem fazer backup e recuperar dados do Oracle de uma maneira 
confiável junto com fornecedores de solicitantes e de provedores VSS conhecidos. 

O Oracle Fail Safe oferece soluções de alta disponibilidade para software Oracle em 
um ou mais clusters do Windows com um console de gerenciamento fácil de usar. 

ORACLE NO WINDOWS 
Por ser a primeira a ter um banco de dados relacional no Windows NT em 1993, a 
Oracle assumiu um compromisso de oferecer as melhores soluções de 
gerenciamento de informação disponíveis na plataforma. Desde então, a tecnologia 
Oracle se adaptou às mudanças mais recentes do Windows, desde as primeiras 
soluções de cliente/servidor até as aplicações de Internet e agora à tecnologia grid. 
Hoje, a Oracle continua sendo líder na plataforma Windows através de seu banco 
de dados de categoria internacional e de sua estreita integração com as tecnologias 
subjacentes do sistema operacional e do .NET Framework. A Oracle tem mais de 
25 anos de experiência em gerenciamento de dados e é o maior fornecedor da 
tecnologia, da experiência e dos serviços necessários para disponibilizar aplicações 
críticas para os negócios no Windows — seja em uma intranet corporativa ou na 
Internet.  

O Oracle Database 11g para Windows oferece todos os recursos necessários para o 
gerenciamento de dados, seja ele usado em uma disponibilização departamental ou 
em toda a empresa. Ele permite que os usuários aproveitem a economia e a 
facilidade de uso do Windows e, ao mesmo tempo, oferece a escalabilidade, a 
confiabilidade e o desempenho tradicionalmente disponíveis em produtos Oracle. 
Este novo banco de dados Oracle contém outras melhorias em termos de 
integração de aplicações na plataforma Windows. 

Duas dessas áreas de enfoque são o desenvolvimento e a disponibilização de 
aplicações no Windows. O Oracle Database 11g fez progressos significativos no 
sentido de melhorar o desempenho, a facilidade de uso e a flexibilidade de 
gerenciamento para desenvolvedores e administradores do Windows. 

Um dos grandes benefícios de se usar produtos Oracle é o suporte de vários 
padrões de programação. Com o suporte para aplicações Java, .NET, PHP e 
C/C++, a Oracle assegura que todos os desenvolvedores possam usar os 
avançados recursos de banco de dados da Oracle, que proporcionam verdadeira 
flexibilidade para organizações de desenvolvimento. Cada um dos drivers de acesso 
a dados da Oracle foi projetado para maximizar o desempenho e dar acesso aos 
últimos recursos de banco de dados. Este artigo concentra-se especificamente no 
desenvolvimento em .NET com o banco de dados Oracle e na integração do 
servidor de banco de dados Oracle com o Windows. 
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DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES EM .NET 
Os desenvolvedores Oracle .NET normalmente devem executar diversas tarefas de 
banco de dados, como modificar os designs de tabela ou de view do banco de 
dados, atualizar dados e editar e depurar procedimentos armazenados PL/SQL. O 
Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET (ODT) facilita essas tarefas. O 
ODT é um “add-in” fortemente integrado para Microsoft Visual Studio 2005 e 
Visual Studio .NET 2003 que inclui recursos eficientes, como designers e 
assistentes, geração automática de código .NET e um editor e um depurador de 
PL/SQL totalmente integrados. 

A Oracle tem diversos produtos para 
programação em .NET. O Oracle Developer 

Tools for Visual Studio .NET é um plug-in 
para uso na fase de elaboração. O Oracle 

Data Provider for .NET viabiliza o acesso a 
dados para todos os principais recursos 

de banco de dados da Oracle. O Oracle 
Database Extensions oferece suporte para 

procedimentos armazenados .NET.  

 A Oracle oferece suporte para acesso a dados ADO.NET via ODP.NET. O 
ODP.NET é um provedor de acesso a dados nativo do .NET para bancos de 
dados Oracle. Ele pode ser usado a partir de qualquer linguagem .NET, tais como 
C# .NET, Visual Basic .NET e ASP.NET, e de servidores de aplicações .NET ou 
de procedimentos armazenados .NET. O ODP.NET oferece os melhores 
desempenho e acesso a mais recursos do banco de dados Oracle do que qualquer 
outro provedor de dados. O ODP.NET foi projetado especificamente para 
permitir que os desenvolvedores .NET maximizem os recursos do banco de dados 
Oracle.  

O ODP.NET 11g introduz recursos de desempenho que utilizam tanto a nova 
funcionalidade disponível no Oracle Database 11g quanto aperfeiçoam a 
funcionalidade já existente no banco de dados Oracle. Assim, os desenvolvedores 
serão beneficiados pelo uso da versão mais recente do ODP.NET, 
independentemente de estarem disponibilizando novas aplicações de banco de 
dados ou melhorando aplicações legadas.  

O Oracle Database Extensions for .NET é uma opção do banco de dados que 
permite disponibilizar procedimentos armazenados e funções escritos em uma 
linguagem gerenciada por .NET, como C# ou VB.NET, no servidor de banco de 
dados no Windows. Um procedimento armazenado .NET pode ser chamado de 
dentro do código .NET; de uma instrução ou de um gatilho SQL; de outro 
procedimento armazenado .NET, PL/SQL ou Java ou de qualquer outro lugar em 
que são permitidas chamadas de procedimento armazenado ou de função.  

Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET 
O Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET é um “add-in” eficiente para o 
Visual Studio .NET que torna o processo de criação de aplicações Oracle mais 
simples e rápido para desenvolvedores .NET. Agora disponível como download 
gratuito na Oracle Technology Network, é fortemente integrado ao Visual Studio 
2005 e ao Visual Studio .NET 2003 e inclui recursos eficientes, como designers, 
geração automática de código .NET e um editor/depurador de PL/SQL. 

Com o Oracle Developer Tools for Visual 
Studio .NET, os desenvolvedores .NET 
podem criar aplicações Oracle de uma 

forma mais simples e rápida. 

 

Todos esses recursos foram criados para tornar o desenvolvimento para Oracle no 
Windows o mais intuitivo e fácil possível. Os desenvolvedores que vêm de uma 
experiência com o SQL Server o considerarão familiar e intuitivo, minimizando 
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qualquer curva de aprendizado. E, no caso daqueles que são novatos em 
desenvolvimento Oracle, esta é uma maneira fácil de aprender. 

Os principais recursos incluem: 

• Oracle Explorer – Localize e altere o esquema Oracle por meio de um 
controle de árvore 

• Designers e Assistentes (como o Designer de Tabela) - Facilitam as tarefas 
de banco de dados 

• Geração Automática de Código – Arraste e solte para criar um código que 
funcione. 

• Editor e depurador de PL/SQL – Edite e depure procedimentos 
armazenados, funções, pacotes e triggers PL/SQL  

• Teste de Procedimento Armazenado – Execute procedimentos 
armazenados e funções 

• Janela de Dados Oracle – Visualize e edite seus dados Oracle 

• Janela de Consulta SQL – Execute qualquer instrução ou script SQL ad-
hoc 

• Sistema de Ajuda Integrado - Manuais de Referência de SQL, PL/SQL e 
Erros 

• Assistente de Disponibilização .NET - Disponibilize procedimentos 
armazenados .NET facilmente 

Oracle Explorer 

O Oracle Explorer é um controle de árvore que permite visualizar a estrutura do 
esquema Oracle. Todos os vários tipos de esquema Oracle, como tabelas e 
procedimentos armazenados, estão incluídos aqui. Metadados como tipos de dados 
de coluna ou tipos de parâmetro de procedimento são exibidos no “painel de 
propriedades” do Visual Studio .NET quando um objeto do esquema é 
selecionado. Um menu de contexto referente a cada esquema oferece mais 
recursos: é possível gerar Scripts SQL para objetos do esquema, são fornecidos 
filtros para limitar o que é mostrado e é possível gerar designers e assistentes para 
alterar o esquema. Por exemplo, enquanto você exibe a estrutura de uma tabela, o 
menu de contexto pode ser usado para gerar o “Oracle TableDesigner” a fim de 
modificar o design da tabela.  

Designers e Assistentes 

O Oracle Developer Tools tem uma variedade de designers e assistentes que 
oferecem ajuda passo a passo para criar ou alterar objetos de banco de dados, como 
tabelas, views, procedimentos armazenados, funções armazenadas, pacotes 
PL/SQL, seqüências, índices, restrições, triggers, sinônimos e muito mais. Por 
exemplo, o designer de tabela tornou a procura por tipos de dados ou a 
memorização da sintaxe SQL em algo do passado. No caso do designer de tabela, o 
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usuário simplesmente fornece o nome da tabela e os nomes das colunas e escolhe o 
tipo de dados apropriado em uma caixa drop-down. Pressionar o botão “salvar” 
faria com que a tabela fosse criada ou alterada. Desse modo, um objeto de esquema 
recém-criado será imediatamente exibido no Oracle Explorer. 

Qualquer código SQL gerado por um designer para criar ou modificar um objeto 
de esquema é exibido tanto em uma janela “Visualizar” (antes de uma alteração ser 
submetida a commit) quanto na janela Oracle Database Output (depois que a 
alteração é submetida a commit). 

Geração Automática do Código .NET 

Arrastar e soltar um objeto de esquema do Oracle Explorer no form de uma 
aplicação faz com que o código .NET seja gerado automaticamente para operações 
SELECT, UPDATE, INSERT e DELETE nesse objeto de esquema. O código 
utiliza a classe OracleDataAdapter fornecida pelo Oracle Data Provider for .NET, 
o provedor de dados .NET robusto da Oracle. DataAdapter pode então ser usada 
para conectar elementos da UI (como DataGrid) no form da aplicação ao banco de 
dados Oracle, sendo necessária uma codificação adicional mínima. Este uso de 
DataAdapter é padrão e será muito familiar para qualquer pessoa que tenha 
experiência de programação em outros bancos de dados. 

Arrastar e soltar um objeto de esquema do 
Oracle Explorer no form de uma aplicação 

faz com que o código .NET seja gerado 
automaticamente para operações SELECT, 

UPDATE, INSERT e DELETE nesse objeto 
de esquema. 

O usuário também tem a opção de gerar código para um conjunto de dados 
tipificado ou não tipificado com base em uma tabela ou view do Oracle. Esses 
conjuntos de dados podem ser vinculados como uma origem de dados a elementos 
de UI ou ser usados de outras formas padrão em todo o Visual Studio .NET (por 
exemplo, com o designer de Esquema XML do Visual Studio). 

Editor de PL/SQL 

O editor de PL/SQL oferece um ambiente de desenvolvimento fortemente 
integrado para desenvolvedores Oracle, e com ele os desenvolvedores não precisam 
sair do Visual Studio .NET quando é necessário desenvolver procedimentos 
armazenados. Os recursos padrão do Visual Studio incluem sintaxe em cores, para 
melhorar a capacidade de leitura, e regiões redutíveis, para ocultar funções ou 
procedimentos armazenados que fazem parte de um pacote muito grande e 
complexo - isso ajuda que a atenção se concentre no procedimento ou função em 
que se está trabalhando. Além disso, à medida que instruções SQL ou PL/SQL 
forem inseridas, aparecerá uma lista drop-down de tabelas ou colunas para fins de 
auto-preenchimento da instrução. 

Quando o código PL/SQL é compilado e são encontrados erros, eles são 
relacionados na lista de tarefas do Visual Studio .NET. Se clicar neles, o 
desenvolvedor será levado até a linha de código com problema. Pressionar a tecla 
de ajuda contextual abrirá o manual de mensagens de erro no código de erro em 
questão. 
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Depurador de PL/SQL Totalmente Integrado 

Um dos recursos introduzidos no ODT 10.2.0.2 é um depurador de PL/SQL 
totalmente integrado ao Visual Studio. Agora você pode depurar o código PL/SQL 
dentro de procedimentos armazenados, funções ou triggers exatamente da mesma 
maneira que depura código VB.NET ou C#. Você pode percorrer todo o código 
PL/SQL, ver e modificar valores de variáveis, verificar a pilha de chamada, definir 
pontos de interrupção e muito mais.  

Agora, com o depurador de PL/SQL 
integrado do ODT, você pode percorrer 
todo o código PL/SQL, ver e modificar 

valores de variáveis, verificar a pilha de 
chamada, definir pontos de interrupção e 

muito mais. Você pode sair do seu código 
de aplicação VB.NET ou C# diretamente 

para o código PL/SQL e voltar. Você também pode sair do seu código de aplicação VB.NET ou C# diretamente 
para o código PL/SQL e voltar. Por exemplo, se o seu código C# está chamando 
um procedimento ou uma função PL/SQL usando o Oracle Data Provider for 
.NET, você poderá depurar o código C# e voltar para o código PL/SQL para 
continuar depurando. É possível examinar todos os valores de parâmetro passados 
para a função ou o procedimento armazenado, inclusive tipos de dados e arrays 
complexos de dentro do depurador de PL/SQL. Quando a execução do código 
PL/SQL é concluída, você é levado de volta ao código C# para continuar 
depurando.  

Você também pode definir pontos de interrupção e depurar procedimentos 
armazenados, funções ou triggers PL/SQL chamados por qualquer aplicação 
localizada em qualquer plataforma sem precisar fazer modificações ou recompilar 
essa aplicação. Por exemplo, uma aplicação PHP em execução no Linux chama o 
procedimento armazenado PL/SQL FOO e passa um array de valores. Depois que 
você define uma variável de ambiente no ambiente da aplicação PHP, pode definir 
um ponto de interrupção no FOO no Visual Studio e começar a depurar quando 
FOO for executado.  

Teste de Procedimento Armazenado 

Funções e procedimentos armazenados podem ser testados rapidamente através do 
menu de contexto “Executar” no Oracle Explorer. São necessários parâmetros de 
entrada, e então o procedimento é executado. Parâmetros de saída são fornecidos 
em um formato fácil de ler. Tipos de saída complexos, como REF CURSOR, 
geram um link que, quando clicado, abre uma grade contendo os dados complexos. 

Janela de Dados Oracle 

A Janela de Dados Oracle exibe dados de tabela ou view em uma grade de fácil 
leitura e permite que o desenvolvedor insira, atualize ou exclua dados sem ter de 
sair do ambiente de desenvolvimento do Visual Studio .NET. No caso de tabelas 
grandes, o usuário pode informar um número de linha e saltar para essa linha 
específica. 

Janela de Consulta SQL 

Instruções SQL ad-hoc, como as que contêm SELECT, CREATE, ALTER etc., 
podem ser executadas a partir da Janela de Consulta SQL. Se a saída da instrução 
SQL é uma tabela ou view, o usuário pode escolher entre saída em texto ou em 
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grade. É possível realçar várias instruções e executá-las como um grupo. O 
operador de script “@” pode ser usado para executar scripts SQL. 

Também é possível arrastar e soltar objetos de esquema do Oracle Explorer para a 
superfície da Janela de Consulta SQL a fim de gerar o código SQL apropriado 
automaticamente. 

Ajuda On-line Integrada 

O Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET inclui uma importante 
documentação sobre o Oracle que foi convertida para o formato da ajuda do Visual 
Studio. O Guia de Referência da Linguagem SQL, o Guia de Referência e do 
Usuário de PL/SQL e os manuais Mensagens e Códigos de Erro foram incluídos. 

Os capítulos desses manuais podem ser lidos em seqüência através do painel de 
ajuda do Visual Studio .NET. Além disso, a documentação foi integrada à ajuda 
contextual do Visual Studio. Por exemplo, enquanto desenvolve um procedimento 
armazenado, o desenvolvedor pode realçar uma palavra-chave SQL ou PL/SQL, 
como “SELECT”, pressionar a tecla da ajuda contextual e acessar automaticamente 
a página apropriada no Guia de Referência da Linguagem SQL. Além desses 
manuais, a documentação do Oracle Developer Tools contém capítulos úteis de 
introdução e “orientações” e um guia de referência. 

Oracle Data Provider for .NET 
O ODP.NET é um driver de acesso a dados nativo do .NET para o banco de 
dados Oracle. Como foi desenvolvido tendo em mente origens de dados específicas 
do Oracle, o ODP.NET é otimizado para rápido desempenho e para acessar a mais 
recente funcionalidade do banco de dados. Por isso, o ODP.NET torna o uso de 
bancos de dados Oracle mais flexível, rápido e estável do que muitas outras 
soluções de acesso a dados para Oracle. A partir da versão 10.2.0.2, o ODP.NET 
tornou-se compatível com ADO.NET 1.x e 2.0. O ODP.NET dá suporte a todas 
as versões do .NET Framework atualmente disponíveis, inclusive o .NET 
Framework 3.0. 

O Oracle Data Provider para .NET oferece 
rápido desempenho de acesso a dados 

para bancos de dados Oracle. Ele dá 
suporte à mais recente funcionalidade de 

banco de dados, como notificação de 
alteração do banco de dados, banco de 

dados, XML DB, tipos de dados nativos do 
Oracle e Real Application Clusters. 

 

Outros provedores de dados .NET para Oracle têm o objetivo de oferecer o 
máximo em portabilidade para acesso a diferentes origens de dados. O que se perde 
quando esses provedores são usados é a capacidade de aproveitar os recursos de 
desempenho e gerenciamento de dados inerentes do banco de dados. Por exemplo, 
um dos recursos exclusivos do ODP.NET é o suporte para tipos de dados nativos 
do Oracle, como Cursores REF e LOBs. Esses tipos de dados proporcionam maior 
flexibilidade na recuperação de dados do que suas contrapartes de tipo de dados 
.NET. Os desenvolvedores podem escolher os tipos de dados mais adequados para 
suas necessidades de desempenho e uso de dados. Por exemplo, os Cursores REF 
retardarão a recuperação do conjunto de resultados até que os dados sejam 
efetivamente lidos, uma importante otimização de desempenho usada com 
freqüência. Com os tipos de dados LOB do Oracle, uma aplicação pode optar por 
recuperar todos os dados LOB de um conjunto de resultados em uma única viagem 
de ida e volta ao banco de dados ou retardar a recuperação até um momento 
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posterior, quando os dados LOB forem efetivamente consumidos pelo cliente. 
Então, quando os dados LOB forem lidos, o desenvolvedor poderá decidir quanto 
dos dados será recuperado. Talvez a aplicação só precise dos últimos 100 KB de 
um CLOB muito grande, e não do CLOB inteiro. Este é um exemplo de como o 
ODP.NET oferece maior controle sobre o ajuste de desempenho e aproveita 
recursos nativos do banco de dados.  

Com o advento do ADO.NET 2.0, até mesmo a portabilidade de código deixou de 
ser um problema. Os desenvolvedores podem criar um único conjunto de códigos 
capaz de acessar bancos de dados de vários fornecedores com muito mais facilidade 
agora através das classes de factory do provedor de dados ADO.NET.  

O ODP.NET 11g fornece uma infinidade de recursos para o banco de dados 
Oracle, tais como ajuste de desempenho do acesso a dados; notificação de alteração 
do banco de dados; pool de conexões para RAC e Data Guard; suporte XML; 
suporte para tipos de dados nativos do Oracle; suporte para ADO.NET 2.0 e 
muitos outros recursos. 

Desempenho 

Um dos principais diferenciais do ODP.NET em relação a outros provedores é seu 
desempenho de fábrica e as inúmeras opções de ajustes. Sutilmente, foram feitas 
muitas otimizações para assegurar o rápido acesso do .NET a origens de dados 
Oracle. Além disso, o ODP.NET tem vários parâmetros ajustáveis para 
recuperação de dados específicos e cenários de atualização de dados. Muitas dessas 
otimizações foram desenvolvidas para recuperar e manipular tipos nativos do 
Oracle, como LOBs e Cursores REF. 

O ODP.NET inclui inúmeros recursos de 
ajuste de desempenho para otimizar a 
recuperação e as alterações de dados. 

Algumas dessas opções de ajuste incluem 
o uso do pool de conexões; 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 tem 

suporte no Windows x64 e no Windows 
Itanium. 

Pool de Conexões e Cache de Instruções 

Uma das otimizações de desempenho mais utilizadas é o pool de conexões, 
fundamental para aplicações com muitos usuários que se conectam e desconectam 
do banco de dados. O ODP.NET cria um pool de conexões com configurações 
ajustáveis que incluem vida útil e timeout da conexão, tamanhos mínimo e máximo 
do pool e os números de conexões a incrementar ou diminuir do pool de uma só 
vez. Esses parâmetros conferem aos desenvolvedores maior controle sobre a forma 
como suas aplicações lidam com grandes populações de usuários e as alterações que 
ocorreram nelas ao longo do tempo. Isso basicamente melhora o tempo de resposta 
das aplicações e a qualidade de serviço para os usuários finais. 

Se uma determinada consulta ou instrução PL/SQL é executada várias vezes, o 
ODP.NET pode usar o cache de instruções para agilizar a execução da instrução. 
Ao armazenar em cache o cursor de servidor criado durante a execução inicial da 
instrução, o cache de instruções elimina a necessidade de submeter cada instrução a 
um novo parse antes das próximas execuções. A execução subseqüente de cada 
instrução reutiliza as informações submetidas a parse salvas e, em seguida, executa a 
instrução. Os dados do conjunto de resultados propriamente ditos não são 
armazenados no cache, somente as informações de instrução submetidas a parse. O 
ODP.NET continuará recuperando os dados mais recentes do servidor de banco 
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de dados. O cache de instruções apenas permite que essas consultas sejam 
executadas mais rapidamente.  

Quando o cache de instruções é disponibilizado, as instruções SQL ou PL/SQL 
devem usar parâmetros em vez de valores literais. Dessa maneira, você aproveita 
todas as vantagens do cache de instruções, uma vez que as informações submetidas 
a parse de instruções parametrizadas podem ser reutilizadas mesmo que os valores 
de parâmetro sejam alterados nas próximas execuções. Se fossem usados valores 
literais e esses valores fossem alterados, as informações submetidas a parse não 
poderiam ser reutilizadas e o banco de dados precisaria submeter a instrução a 
parse mais uma vez. 

Por padrão, o ODP.NET armazenará em cache as dez últimas instruções 
executadas. O número de instruções a serem armazenadas em cache e quais 
instruções devem ser armazenadas são informações que podem ser configuradas no 
nível da aplicação .NET ou do computador.  

Controlando o Tamanho da Extração de Dados 

Para ajustar o desempenho da recuperação de dados, o ODP.NET pode especificar 
uma quantidade de dados definida a ser retornada em cada viagem de ida e volta ao 
banco de dados. Muitas vezes, é provável que um desenvolvedor não precise 
recuperar as consultas de dados de uma só vez, porque o usuário final está 
consumindo os dados ao longo de um período.  

As extrações de dados da consulta podem ser espaçadas em blocos distintos 
definidos pelo desenvolvedor por meio de duas propriedades OracleCommand do 
ODP.NET: FetchSize e RowSize. FetchSize informa ao ODP.NET qual volume de 
dados deve ser recuperado por viagem de ida e volta ao banco de dados. RowSize 
indica o tamanho de cada linha de dados. RowSize é uma propriedade somente 
leitura definida após a execução de uma consulta. Se um desenvolvedor deseja 
extrair dez linhas de dados por viagem de ida e volta ao banco de dados, tudo o que 
ele precisa é definir FetchSize = 10 x RowSize. O que há de incrível em RowSize é 
que seu valor é determinado no runtime. Portanto, se houver uma alteração no 
esquema ou na consulta posteriormente, não será preciso modificar o código para 
assegurar a extração de dez linhas de dados por viagem de ida e volta. 

Otimizando Dados LOB 

Existe um recurso de ajuste de extração semelhante para tipos de dados LOB. 
Esses tipos de dados são usados para armazenar imagens e documentos, que às 
vezes podem estar na faixa dos gigabytes. Para aplicações LOB, o desempenho 
costuma ser um grande problema devido aos tamanhos de dados em potencial do 
LOB e à maneira como os dados LOB são consumidos. Enviar gigabytes de dados 
entre o servidor e o cliente pode parar uma rede, a menos que a recuperação de 
dados seja administrada com inteligência.  

Com o ODP.NET, os desenvolvedores podem especificar como os dados LOB 
devem ser recuperados. Ao executar uma consulta LOB, os desenvolvedores 
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podem optar por extrair todos os dados LOB imediatamente em um número 
mínimo de viagens de ida e volta ao banco de dados ou adiar a extração de LOB até 
que o usuário tente ler os dados. Se os desenvolvedores optarem por adiar a 
extração de LOB, poderão especificar quanto dos dados deverá ser recuperado em 
cada chamada de LOB read. Se o usuário final só precisar ler 10 KB de dados por 
vez, os desenvolvedores poderão recuperar apenas 10 KB de dados para cada LOB 
read. 

Além disso, os desenvolvedores ODP.NET podem recuperar qualquer parte de um 
LOB via acesso aleatório. Talvez eles só precisem dos últimos 100 MB de dados de 
um LOB de 1 GB. Os desenvolvedores podem ajustar a recuperar de LOB para 
extrair somente os últimos 100 MB sem retornar dados dos primeiros 900 MB para 
o cliente. Estas opções de ajuste conferem aos desenvolvedores .NET a 
flexibilidade necessária para criar aplicações de maior desempenho. 

Como os dados LOB muitas vezes podem ser grandes, por padrão, a extração deles 
é adiada para depois da execução de uma consulta. Quando são recuperados muitos 
conjuntos de LOBs grandes, este comportamento é ideal para evitar a sobrecarga 
da rede com dados LOB entregues ao cliente. Entretanto, no caso de LOBs 
pequenos, este comportamento pode ser lento, levando a mais viagens de ida e 
volta ao banco de dados do que deveria ser necessário.  

Para permitir que todos os dados LOB pequenos sejam extraídos imediatamente, o 
ODP.NET tem uma propriedade InitialLOBFetchSize nas classes 
OracleCommand e OracleDataReader. Se InitialLOBFetchSize for definida com 
um valor maior do que zero, os dados LOB iniciais de todos os LOBs consultados 
serão extraídos em uma viagem de ida e volta até o número de caracteres ou bytes 
especificado nesta propriedade. Por exemplo, se InitialLOBFetchSize foi definida 
como 10 KB, os primeiros 10 KB de todos os LOBs selecionados serão 
recuperados para o cliente em uma viagem de ida e volta ao banco de dados. Isso 
pode acelerar consideravelmente as aplicações que usam muitos LOBs pequenos. 

Dados de Array 

Um dos recursos exclusivos do ODP.NET é a capacidade de passar arrays entre o 
banco de dados e o .NET Framework. Os arrays tornam bem mais fácil o 
compartilhamento de grandes conjuntos de dados do mesmo tipo de dados entre o 
banco de dados e o cliente. O ODP.NET usa arrays associativos PL/SQL no 
banco de dados para passar dados para dentro e fora de arrays .NET. 

.NET Framework de 64 bits 

Com a introdução do .NET Framework de 64 bits, os desenvolvedores .NET 
podem ter acesso a sistemas de hardware mais escalonáveis e de alto desempenho. 
Eles podem escolher entre processadores AMD64 e Intel EM64T para Windows 
x64 e processadores Itanium para Windows Itanium. Os sistemas de 64 bits têm a 
capacidade de trabalhar diretamente com volumes maiores de memória do que os 
sistemas de 32 bits e otimizaram componentes de hardware para oferecer melhor 
desempenho. A partir da versão 10.2.0.3, o ODP.NET oferece suporte para ambos 
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.NET Frameworks de 64 bits com um driver de acesso a dados nativo de 64 bits 
para cada plataforma. Agora os desenvolvedores podem disponibilizar suas 
camadas intermediárias do Oracle .NET como uma aplicação de 64 bits para 
aproveitar as vantagens de um hardware mais escalonável. 

Desempenho – Novo no ODP.NET 11g 

O Oracle Database 11g introduz novas otimizações de desempenho, muitas das 
quais podem ser usadas por desenvolvedores de aplicações .NET sem fazer 
qualquer alteração no código do cliente. Esses novos recursos incluem um cache de 
resultados de cliente, recuperações de LOB mais rápidas e cache de instruções 
aprimorado. 

O Oracle Database 11g tem novos 
recursos que aperfeiçoam o desempenho 
do ODP.NET. Esses recursos incluem um 
cache de resultados de cliente, extração 
de LOB mais rápida e desempenho mais 

veloz com o cache de instruções. 

 Cache de Resultados de Cliente 

Com o servidor e o cliente do Oracle Database 11g, as aplicações ODP.NET 
podem usar o cache de resultados de cliente Oracle para melhorar os tempos de 
resposta de consultas executadas repetidamente. Este recurso possibilita armazenar 
na memória do cliente os conjuntos de resultados de consultas SQL. O cache de 
resultados de cliente é completamente transparente para as aplicações ODP.NET, e 
seu cache de dados de conjuntos de resultados é mantido automaticamente 
consistente com quaisquer alterações de sessão ou do servidor de banco de dados 
que alterariam os resultados. 

As aplicações .NET que chamam a mesma consulta várias vezes observam melhor 
desempenho, uma vez que os resultados da consulta são recuperados localmente. O 
processamento de cliente local é mais rápido do que fazer uma viagem de ida e 
volta ao banco de dados para reexecutar uma consulta e extrair resultados. Se as 
aplicações executarem as mesmas consultas com freqüência, elas observarão uma 
melhora significativa do desempenho quando seus resultados são armazenados no 
cache do cliente, além de uma redução da carga do servidor de banco de dados. 

No servidor de banco de dados, o cache de cliente reduz a carga de tráfego na CPU 
do servidor e na rede necessária para processar e retornar os resultados da consulta, 
o que aumenta a escalonabilidade do servidor. As instruções ODP.NET de várias 
sessões podem corresponder ao mesmo conjunto de resultados armazenado na 
memória de processo do cliente se têm configurações semelhantes de esquema, 
texto SQL, valores de bind e sessão. Caso contrário, a execução da consulta ocorre 
no servidor. Isso significa que vários usuários do ODP.NET têm acesso ao mesmo 
cache de resultados, o que minimiza as redundâncias de cache e economiza 
memória.  

Como o cache do cliente permanece consistente com os dados do servidor de 
banco de dados automaticamente, os desenvolvedores não precisam escrever 
código para garantir a sincronia entre o cache e o servidor. Se ocorrer uma alteração 
no servidor que invalide os dados armazenados no cliente, o cliente Oracle 
automaticamente invalidará o cache e o atualizará na próxima vez que a consulta 
for executada. 
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Extração de LOB Mais Rápida 

O ODP.NET melhora o desempenho da recuperação de LOBs pequenos através 
da redução do número de viagens de ida e volta ao banco de dados necessárias para 
pré-extrair os metadados do LOB. Este aperfeiçoamento está disponível a partir do 
Oracle Database 11g. Ele é transparente para o desenvolvedor e não requer 
alterações no código para ser usado. 

Cache de Instruções Aprimorado 

O ODP.NET 11g melhorou a infra-estrutura de cache de instruções existente e 
agora também armazena contextos de parâmetros do ODP.NET em cache. Esta 
melhoria funciona com todas as versões do servidor de banco de dados Oracle 
atualmente suportadas. Os desenvolvedores .NET observarão um melhor 
desempenho quando executarem consultas armazenadas no cache de instruções. 
Este aprimoramento é transparente para os desenvolvedores e não requer 
alterações no código. 

Notificação de Alteração do Banco de Dados 

A notificação de alteração do banco de dados permite que aplicações clientes 
recebam notificações quando alterações de DML ou DDL são feitas em um objeto 
de banco de dados de interesse, mesmo quando o cliente não tem mais uma 
conexão com o servidor de banco de dados. Os desenvolvedores .NET agora 
podem armazenar seus dados na camada intermediária, sem ter de se preocupar que 
os dados em cache fiquem fora de sincronia com o banco de dados. Se uma 
alteração for feita em um dos objetos de dados ou em uma das filas de dados em 
cache, o ODP.NET receberá uma notificação do banco de dados. Este recurso 
pode ser usado nas versões 1.x e 2.0 do .NET Framework. 

Um desafio constante para caches de 
cliente é manter os dados em sincronia 
com as alterações feitas nos dados do 

servidor. Através da notificação de 
alteração do banco de dados, os clientes 
ODP.NET são alertados quando os dados 

contidos no servidor sofrem modificações, 
mesmo que não haja uma conexão ativa 

com o banco de dados. Dessa maneira, o 
cliente assegura que seu cache de dados 
permaneça sincronizado com o banco de 

dados. 

 

Para usar a notificação de alteração do banco de dados, a aplicação cliente registra 
uma consulta no banco de dados. Quando uma consulta tem dependências ou 
objetos de banco de dados subjacentes e uma alteração feita em um objeto é 
submetida a commit, o banco de dados publica uma notificação de alteração para a 
aplicação cliente. A notificação contém apenas metadados sobre quais dados ou 
objetos foram alterados; ela não contém os dados alterados. Os desenvolvedores 
.NET podem criar um handler de eventos de cliente para reemitir a consulta 
registrada e obter os dados alterados.  

A notificação de alteração do banco de dados é particularmente útil para aplicações 
que usam resultados armazenados em cache. Tradicionalmente, o cache de dados 
por si só é eficiente para melhorar a escalabilidade de aplicação, uma vez que 
possibilita o rápido acesso a dados sem fazer dispendiosas viagens de ida e volta ao 
banco de dados. Mas essa escalabilidade tem uma desvantagem, pois não existe 
mais uma garantia de que os dados permanecerão consistentes com o servidor de 
banco de dados após a consulta inicial. Portanto, os dados armazenados no cliente 
correm o risco de se tornaram obsoletos. 

A notificação de alteração do banco de dados resolve o problema de obsolescência 
dos dados armazenados em cache. Embora ela seja semelhante a um trigger no 
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sentido de que responde a um evento específico, um trigger toma providências 
imediatamente, enquanto uma notificação de banco de dados é apenas um alerta, 
não uma ação. Fica a critério da aplicação determinar que medida deve ser tomada 
quando e se aplicável. A aplicação pode renovar imediatamente os objetos 
obsoletos, adiar a renovação ou ignorar a notificação. Cada aplicação .NET pode 
responder de maneira diferente a uma determinada alteração do banco de dados. 
Além disso, conforme são adicionadas outras aplicações ao banco de dados, muitas 
vezes é mais fácil modificar o handler de eventos da aplicação cliente do que um 
trigger do banco de dados. A modificação do trigger pode exigir um novo teste de 
como as aplicações funcionam com o novo código do trigger de banco de dados, 
enquanto modificar somente a nova aplicação .NET isola melhor os limites do 
teste. 

As aplicações Web com freqüência armazenam em cache uma variedade de dados, 
e nem todos precisam ser atualizados em tempo real. Por exemplo, uma previsão 
do tempo só pode ser atualizada periodicamente. Os usuários finais não precisam 
consultar o banco de dados sempre que a página Web é visitada. Como muitas 
pessoas solicitarão os mesmos dados, o desempenho e a escalabilidade da aplicação 
tornam-se sensivelmente melhores com o armazenamento dos resultados e a 
recuperação dos dados do cache. Em algum momento, a previsão do tempo é 
atualizada, e o cache deve ser renovado. Isso pode ser feito no instante em que a 
previsão do tempo atual no servidor de banco de dados é alterada.  

Para que o usuário da aplicação receba notificações de alteração do banco de dados, 
é necessário que o administrador do banco de dados lhe conceda o privilégio 
NOTIFICAÇÃO DE ALTERAÇÃO. Depois de se conectar ao banco de dados, 
os usuários do .NET podem registrar suas consultas de interesse específicas para 
receber notificações de alteração. O desenvolvedor cria um handler de eventos do 
cliente .NET para mostrar o que a aplicação deve fazer quando receber uma 
notificação de alteração do banco de dados. Normalmente, o handler de eventos 
fará uma nova consulta ao servidor de banco de dados e renovará o cache. 

As seguintes classes do ODP.NET são usadas para criar aplicações que tenham o 
recurso de notificação de alteração: 

• OracleDependency – Cria uma dependência entre uma aplicação e um 
banco de dados Oracle. Ela permite que a aplicação receba uma 
notificação de alteração de dados (por exemplo, a instrução UPDATE), de 
alteração de esquema (como ALTER TABLE) ou de evento global (por 
exemplo, desativação do banco de dados). O handler de eventos 
OnChange desta classe fornece a lógica de cliente sobre o que deve ser 
feito após o recebimento da notificação.  

• OracleNotificationEventArgs – Mostra todos os detalhes do evento 
quando ocorre uma notificação de alteração. 
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• OracleNotificationRequest – Especifica as características de uma 
solicitação de notificação e da notificação relacionada, tais como o valor de 
timeout do registro da notificação. 

A notificação de alteração do banco de dados Oracle tem inúmeros recursos que 
não estão disponíveis no SQL Server. O Oracle dá suporte a todos os tipos de 
junções, enquanto o SQL Server não dá suporte a consultas que contêm junções 
externas ou autojunções. O SQL Server não dá suporte a notificações referentes a 
instruções usando views, ao passo que a notificação de alteração do banco de dados 
Oracle tem suporte para views, exceto para views fixas (por exemplo, tabelas V$) e 
views materializadas. As notificações do SQL Server também exigem referências de 
colunas explícitas, enquanto as notificações do Oracle Database dão suporte a 
referências de colunas explícitas e SELECT *. 

As notificações do SQL Server não são persistentes. Quando uma notificação do 
SQL Server é publicada, seu handler de notificação é removido do banco de dados. 
Se o handler de notificação continua sendo necessário, a aplicação deve registrar 
um novo handler de notificação. A notificação de alteração do banco de dados 
Oracle oferece a opção de insistir no registro mesmo após repetidas alterações. Isso 
é possível configurando OracleNotificationRequest.IsNotifiedOnce como false. 

Real Application Clusters (RAC) 

O RAC é um banco de dados de cluster com uma arquitetura de cache 
compartilhado que supera as limitações das tradicionais abordagens sem 
compartilhamento e de banco de dados federados. O banco de dados de cluster do 
RAC é hospedado em vários nós de computação, o que permite melhor 
escalabilidade e maior disponibilidade do que um único servidor de computadores. 
Como não são exigidas alterações especiais no hardware ou na aplicação .NET, o 
RAC pode ser montado com itens de hardware como o backend de aplicações 
existentes sem exigir alterações no código. 

O ODP.NET tem dois recursos de pool de 
conexões para bancos de dados RAC: as 

conexões ODP.NET têm sua carga 
automaticamente balanceada entre os nós 

existentes com base em métricas de 
cluster em tempo real, e as conexões de 

banco de dados separadas são 
automaticamente removidas do pool de 

conexões. 

 O ODP.NET sempre deu suporte ao acesso de dados para RAC de maneira 
transparente. Para melhorar o gerenciamento de conexões ODP.NET com base 
nas informações de carga de trabalho do banco de dados em tempo real, a Oracle 
introduziu duas propriedades de pool de conexões para o ODP.NET 10.2. O 
primeiro recurso, denominado balanceamento de carga de conexão runtime, 
melhora a carga de trabalho do balanceamento de carga em instâncias do RAC, 
principalmente depois que nós são adicionados ou removidos de um cluster. O 
segundo recurso, chamado failover de conexão rápida, remove automaticamente do 
pool de conexões as conexões RAC separadas. 

Com o balanceamento de carga de conexão runtime, a alocação das conexões 
ODP.NET baseia-se na recomendação de balanceamento de carga do banco de 
dados e no objetivo de serviço durante o runtime. O balanceamento de carga 
distribui o trabalho entre todas as instâncias disponíveis do banco de dados RAC. 

Em termos gerais, as conexões são criadas raras vezes e duram bastante tempo. O 
trabalho chega ao sistema com alta freqüência, usa essas conexões do pool e tem 
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duração relativamente curta. A recomendação de balanceamento de carga mostra 
para quais instâncias RAC o ODP.NET deve alocar o trabalho recebido para 
oferecer qualidade de serviço ideal. O balanceamento de carga minimiza a 
necessidade de posteriormente realocar o trabalho para outra instância e assegura 
que os jobs existentes sejam concluídos com rapidez. 

A métrica que baseia a distribuição desse trabalho entre instâncias é determinada 
pelo objetivo de serviço. O administrador do banco de dados define o objetivo de 
serviço para tempo de serviço ou throughput.  

A métrica de tempo de serviço baseia-se em quanto tempo o banco de dados é 
capaz de executar tarefas, que essencialmente é seu tempo de resposta. Os dados da 
recomendação de balanceamento de carga baseiam-se no tempo decorrido para o 
trabalho feito no serviço, bem como na largura de banda disponível para o serviço. 
O tempo de serviço é mais útil para as aplicações de banco de dados nas quais as 
tarefas de trabalho são concluídas com diferentes graus de velocidade, como é o 
caso de um sistema de compras na Internet. 

A métrica de throughput também monitora a rapidez com que as tarefas de banco 
de dados são executadas, alocando mais trabalho para os nós onde elas são 
concluídas mais rapidamente. Diferentemente do tempo de serviço, a métrica de 
throughput visa determinar a eficiência de cada instância. Ela mede a quantidade de 
recursos de processador disponíveis para assumir tarefas adicionais. Quando é 
recebida uma nova operação, ela pode ser direcionada para o nó com mais tempo 
de processador disponível. Esta métrica é mais bem usada para tarefas 
relativamente uniformes, como executar processos de batch homogêneos.  

Utilizando esses objetivos de serviço, o feedback é incorporado ao sistema. O 
trabalho é encaminhado visando oferecer os melhores tempos de serviço em 
termos globais, e o roteamento responde tranqüilamente a condições de sistema 
que se modificam. Quando um nó RAC é adicionado ao cluster ou removido dele, 
o balanceamento de carga permite que o trabalho seja distribuído mais rapidamente 
e com uniformidade entre todos os nós para responder às alterações do sistema. 
Dessa forma, os usuários finais experimentarão menos interrupções ou menor 
lentidão no serviço. Em um estado estável, o sistema busca equilíbrio com melhor 
throughput em todas as instâncias RAC. 

Para usar este recurso no ODP.NET, a aplicação deve ativar o pool de conexões e 
definir o parâmetro de pool de conexões, Balanceamento de Carga, como true.  

O segundo recurso configurável para o pool de conexões RAC, o failover de 
conexão rápida, permite que o ODP.NET libere automaticamente os recursos 
associados a conexões separadas provocadas por um serviço RAC, membro de 
serviço ou nó desativado. Sem este recurso, se um nó RAC falhasse, o pool de 
conexões reteria os recursos da conexão que não eram mais válidos. Os usuários 
finais podem tentar usar essas conexões separadas do pool. Sem uma forma de 
identificar essas conexões, os administradores teriam de reiniciar todas as conexões 
ODP.NET do pool sempre que ocorresse falha em alguma parte do cluster RAC. 
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Essas conexões ODP.NET separadas agora são automaticamente removidas sem 
exigir a intervenção do administrador no runtime. Para ativar este recurso do 
ODP.NET, use o pool de conexões e defina o parâmetro do pool de conexões, 
Eventos HA, como true. 

Recursos XML  

Como XML é uma linguagem popular para integração de dados e serviços Web, 
muitos programadores .NET a incorporam como parte integrante de suas 
aplicações. XML é uma parte fundamental do banco de dados Oracle e do .NET 
Framework. O ODP.NET permite que desenvolvedores explorem estas duas 
tecnologias juntas: Oracle XML DB e serviços .NET System.XML.  

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

ODP.NET pode trabalhar com XML 
baseado e não baseado em esquema e 

oferece suporte para tipos de dados XML 
nativos do Oracle usando OracleXMLType 

e OracleXMLStream. 

 

XML DB é a tecnologia de recuperação e armazenamento XML nativa e de alto 
desempenho da Oracle, disponível no servidor de banco de dados. Ela oferece a 
capacidade exclusiva de armazenar e gerenciar dados estruturados e não 
estruturados em um modelo de dados W3C XML padrão. O XML DB proporciona 
total transparência e capacidade de intercâmbio entre as metáforas XML e SQL. O 
ODP.NET disponibiliza a funcionalidade do XML DB para clientes .NET, assim 
os desenvolvedores podem compartilhar e fazer alterações no XML entre o banco 
de dados e o .NET. Este suporte se estende ao XML baseado e não baseado em 
esquema, para oferecer flexibilidade para diferentes requisitos de aplicação. Além 
disso, o ODP.NET contém dois tipos de dados XML nativos (OracleXMLType e 
OracleXMLStream) para facilitar o gerenciamento de dados XML de cliente. O 
XML pode ser compartilhado facilmente entre o XML DB e os serviços 
System.XML da Microsoft. 

System.XML é um conjunto de interfaces para manipular conjuntos de dados XML 
de 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 oferece serviços XML onde os dados residem, no 
servidor de banco de dados, enquanto o segundo manipula o XML no cliente. 
Assim, o ODP.NET é uma opção melhor para os programadores, que podem 
escolher a tecnologia XML mais adequada para suas necessidades de projeto.  

Com o ODP.NET, dados relacionais e relacionais de objeto podem ser acessados 
como XML a partir de uma instância do banco de dados Oracle em um ambiente 
Microsoft .NET. As alterações no XML podem ser feitas e salvas no servidor como 
dados XML ou relacionais. O ODP.NET inclui suporte para OracleXMLType 
baseado em esquema e para XML não baseado em esquema. 

ADO.NET 2.0  

A partir do ODP.NET 10.2.0.2, o ODP.NET dá suporte para o ADO.NET 2.0. O 
ADO.NET 2.0 introduz um novo nível de abstração para a Camada de Acesso a 
Dados (DAL). Em vez de usar classes específicas de provedor que implementam 
uma interface genérica, o ADO.NET 2.0 oferece as classes DbCommon, que 
herdam do namespace System.Data.Common e permitem aos desenvolvedores usar 

O ODP.NET dá suporte a recursos do 
ADO.NET 2.0, incluindo factories de 

provedor, builder de string de conexão, 
API de descoberta de esquema e 

atualizações de batch de DataAdapter. 
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classes de factory. As classes de factory do provedor de banco de dados são uma 
forma mais fácil de criar um conjunto de código de acesso a dados genérico para 
qualquer banco de dados. 

A classe OracleClientFactory dá suporte à criação de todas as classes em 
System.Data.Common. Como essas classes concretas herdam das classes de base 
abstratas DbCommon, é possível criar um código DAL genérico usando nomes de 
objetos de classes de base DbCommon. Existem algumas áreas da DAL que 
continuam sendo específicas da origem de dados, como a string de conexão, SQL e 
chamadas de procedimento armazenado. 

Um importante recurso incluído no ADO.NET 2.0 é o gerenciamento aprimorado 
das strings de conexão. A classe DbConnectionStringBuilder tem um dicionário 
que mapeia nomes de parâmetros genéricos para nomes de parâmetros específicos 
de provedor. A classe OracleConnectionStringBuilder herda da classe genérica 
DbConnectionStringBuilder e a estende para expor propriedades de string de 
conexão específicas do Oracle. Os programadores podem usar 
OracleConnectionStringBuilder dinamicamente para definir parâmetros de string de 
conexão no runtime e/ou obter parâmetros de string de conexão do arquivo 
app.config. 

As APIs de descoberta de esquema do ADO.NET 2.0 são uma maneira genérica de 
recuperar metadados de qualquer origem de dados. Os desenvolvedores podem 
obter metadados Oracle usando uma chamada ao método 
OracleConnection.GetSchema. Existem cinco tipos de metadados comuns que 
podem ser expostos: MetaDataCollections, Restrictions, DataSourceInformation, 
DataTypes e ReservedWords. Além disso, é possível recuperar mais informações 
sobre origens de dados específicas do ODP.NET.  

Quando trabalham com DataSets grandes, os desenvolvedores desejarão minimizar 
o número de viagens de ida e volta ao banco de dados necessárias para executar 
atualizações. Utilizando a propriedade OracleDataAdapter.UpdateBatchSize, os 
programadores podem especificar o número de linhas a serem atualizadas por 
viagem de ida e volta. Para atualizar todas as linhas modificadas em uma única 
viagem de ida e volta, UpdateBatchSize pode ser definida como zero.  

Tipos Oracle Nativos  

A Microsoft introduziu um conjunto de tipos de dados unificados entre as 
diferentes linguagens de programação do .NET. Com o ODP.NET, os 
programadores .NET têm acesso a tipos de dados .NET e a tipos de dados Oracle 
no .NET. Os tipos Oracle podem ser totalmente manipulados em uma aplicação 
.NET e podem interoperar com tipos de dados .NET. Os tipos Oracle nativos 
oferecem funcionalidade avançada para monitorar e manipular estruturas de dados 
do banco de dados, como XML, conjuntos de resultados, imagens ou documentos 
do Microsoft Word. Mesmo com tipos escalares, como OracleDecimal, o 
equivalente ao tipo decimal do .NET, os tipos Oracle oferecem funcionalidade 

O ODP.NET dá suporte a tipos nativos do 
banco de dados Oracle, como Cursores 

REF, no ambiente .NET. Outros recursos 
importantes incluem a capacidade de usar 

qualquer tipo de PL/SQL; transações 
locais e distribuídas; e aplicações 
internacionalizadas com Unicode. 
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adicional. No exemplo de OracleDecimal, este tipo de dados oferece um nível de 
precisão de 38 dígitos maior que o decimal do .NET, com precisão de 28 dígitos. 

O ODP.NET dá suporte à variedade de tipos Oracle avançados no ambiente 
.NET, incluindo tipos de dados Cursores REF, XMLType, LOBs (CLOBs, 
BLOBs, NCLOBs), BFILEs, LONGs, RAWs, LONG RAWs e N. Uma das 
limitações de se usar outros provedores é que os usuários podem ficar limitados em 
termos da funcionalidade de tipo de dados. Por exemplo, no ODP.NET, vários 
conjuntos de resultados retornados de um procedimento armazenado como 
parâmetros de saída Cursor REF podem ser acessados de maneira arbitrária. Uma 
pessoa pode ler os resultados do segundo Cursor REF sem recuperar os resultados 
do primeiro. No caso de outros provedores .NET, talvez os dados tenham de ser 
acessados de forma linear, em que os dados do primeiro conjunto de resultados 
devem ser recuperados antes de acessar os do segundo. Isso teria um efeito 
negativo sobre o desempenho. 

A partir do ADO.NET 2.0, os tipos de dados Oracle podem ser armazenados 
nativamente no DataSet do .NET. Antes, somente os tipos de dados .NET 
poderiam ser usados em DataSet. Ao se definir 
OracleDataAdapter.ReturnProviderSpecificTypes como true, o DataSet será 
preenchido com tipos de dados específicos do ODP.NET quando 
OracleDataApdater.Fill for chamado. 

Outros Recursos Importantes  

O ODP.NET expõe muitos outros recursos do banco de dados Oracle, como 
PL/SQL, transações e suporte para Unicode. Os usuários do ODP.NET podem 
executar funções e procedimentos armazenados PL/SQL integralmente no banco 
de dados. PL/SQL pode ser empacotado ou não empacotado ou até mesmo existir 
como PL/SQL anônimo no .NET. PL/SQL anônimo geralmente é empregado 
para agrupar em lote um conjunto de instruções SQL e executar as instruções em 
uma única viagem de ida e volta ao banco de dados. Agrupar instruções em lote é 
uma técnica útil de otimização do desempenho. 

O ODP.NET pode participar de aplicações transacionais com o banco de dados 
Oracle como o gerenciador de recursos. Ele emprega o Coordenador de 
Transações Distribuídas (DTC) da Microsoft para supervisionar transações em um 
ambiente Windows. Os Serviços Oracle para Microsoft Transaction Server 
(OraMTS) funcionam como um proxy entre o ODP.NET, o DTC e o banco de 
dados Oracle para coordenar essas transações. O OraMTS oferece uma arquitetura 
robusta para que as aplicações transacionais dos programadores ODP.NET possam 
manter a alta disponibilidade e a alta escalabilidade. No .NET Framework 2.0 e em 
versões posteriores, o ODP.NET dá suporte a transações locais e distribuídas 
através do namespace System.Transactions. 

O ODP.NET tem suporte completo para Unicode, por isso os usuários do .NET 
podem globalizar suas aplicações facilmente em vários idiomas. Esse suporte para 
globalização permite que os desenvolvedores criem um conjunto de código para 

Oracle Database 11g no Windows: Desenvolvimento e Disponibilização           Página 20 



várias configurações de cultura/idioma. A globalização do ODP.NET extrai a 
configuração de idioma nacional do computador do cliente para exibir informações 
em um formato específico da localidade. Por exemplo, um browser configurado 
para o idioma japonês terá a moeda exibida em iene. Sem codificação adicional, a 
mesma aplicação pode ser disponibilizada na Alemanha para mostrar euros. Isso 
torna o desenvolvimento de aplicações para várias localidades mais fácil e rápido, 
uma vez que não é necessária codificação adicional. 

Oracle Database Extensions for .NET 
O Oracle Database Extensions for .NET é um recurso do Oracle Database 11g no 
Windows que facilita o desenvolvimento, a disponibilização e a execução de 
funções e procedimentos armazenados escritos em uma linguagem gerenciada pelo 
.NET, como C# ou VB.NET. 

O Oracle Database Extensions for .NET é 
um recurso do banco de dados Oracle no 

Windows que facilita o desenvolvimento, a 
disponibilização e a execução de funções 

e procedimentos armazenados escritos em 
uma linguagem gerenciada pelo .NET, 

como C# ou VB.NET. 

 

As funções ou os procedimentos armazenados do .NET são desenvolvidos usando 
o Visual Studio e disponibilizados por meio do Assistente de Disponibilização do 
.NET, que é altamente integrado e está incluído no Oracle Developer Tools for 
Visual Studio .NET. O assistente de disponibilização carrega o assembly .NET 
recém-criado no Oracle e registra o procedimento ou a função no banco de dados. 

Os procedimentos armazenados que exigem acesso a dados podem usar o Oracle 
Data Provider for .NET. Há suporte para o .NET Framework 2.0 e o ADO.NET 
2.0 em procedimentos armazenados .NET. O código usado para o procedimento 
ou a função é quase idêntico ao código escrito para uma aplicação cliente, com a 
exceção de uma “conexão de contexto” opcional, pela qual o procedimento usa a 
mesma conexão que o chamador. Também é possível escrever um código que 
possa ser executado tanto no cliente quanto em um procedimento armazenado, 
sem necessidade de fazer alterações. 

Após a disponibilização, um procedimento armazenado .NET pode ser chamado 
de dentro do código .NET, de uma instrução ou de um gatilho SQL, de outro 
procedimento armazenado .NET, PL/SQL ou Java ou de qualquer outro lugar em 
que são permitidas chamadas de procedimento armazenado ou de função. 

DISPONIBILIZAÇÃO DE APLICAÇÕES 
A disponibilização de aplicações no Windows requer estreita integração com os 
servidores de camada intermediária e os serviços nativos do Windows para 
assegurar a interoperabilidade apropriada das aplicações. O Oracle Database 11g 
proporciona essa estreita integração, permitindo que as organizações aproveitem a 
funcionalidade básica do sistema operacional e do servidor com o conjunto de 
recursos avançados do Oracle. A integração do Oracle assegura uma 
interoperabilidade transparente que é escalonável, segura e está disponível. Dessa 
maneira, as organizações podem concentrar recursos na criação da lógica de 
negócios de suas aplicações, em vez de acomodar incompatibilidades ou 
ineficiências de produtos. 

A Oracle oferece muitos produtos 
diferentes que integram aplicações Oracle 

a ambientes Windows, tais como Oracle 
Fail Safe, Windows Security Integration e 

Active Directory Integration. 
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O Oracle Database 11g inclui muitos conjuntos de ferramentas que asseguram 
ambientes otimizados de disponibilização de aplicações Windows. Na 
disponibilização de servidores Oracle de missão crítica em clusters Windows, o 
Oracle Fail Safe assegura que esses servidores permanecerão disponíveis ao 
oferecer suporte robusto para failover através do Microsoft Cluster Service. O 
Oracle integra-se com as ferramentas de segurança e diretório nativas do Windows 
de uma forma que melhora a segurança do banco de dados e facilita o 
gerenciamento de usuários. 

O Oracle Database 11g no Windows introduz suporta adicional para Active 
Directory, suporte aprimorado para Kerberos e a nova integração com o Serviço de 
Cópias de Sombra de Volume. 

Diretório 
Os servidores de diretórios geralmente facilitam o gerenciamento de usuários e 
recursos ao centralizar sua administração. Mesmo com essa centralização, um 
servidor de diretórios deve ser capaz de se integrar a outras aplicações, 
organizações departamentais ou parceiros comerciais, sendo que cada um pode ter 
seu próprio servidor de diretórios ou repositório de usuários em separado. Por isso, 
as soluções de diretório devem ser capazes de trabalhar com grandes grupos de 
usuários e interoperar com outros repositórios de terceiros. 

A plataforma de gerenciamento de 
identidades da Oracle permite que o 

Oracle Internet Directory (OID) centralize a 
sincronização e o provisionamento com 

outros diretórios, como o Active Directory. 
A Oracle torna possível o sign-on único no 

Windows e facilita o gerenciamento de 
usuários ao permitir que os mapeamentos 
de usuários sejam armazenados no Active 

Directory ou no OID. Além disso, o Net 
Naming (tnsnames.ora) pode ser 

armazenado no Active Directory ou no OID 
para fins de gerenciamento centralizado. 

Novos recursos do Active Directory no 
Oracle Database 11g melhoram a 

segurança porque não autorizam o acesso 
anônimo. 

 

Com o Oracle Internet Directory (OID), as empresas podem centralizar seus 
servidores de diretórios e aproveitar aqueles já existentes, como o Active Directory 
(AD). O Oracle Identity Management consiste em um conjunto de interfaces e 
serviços incorporados que facilitam o controle de acesso, o sign-on único, o 
gerenciamento de perfis de usuários, a sincronização e o provisionamento entre o 
Oracle e outros repositórios. Esses repositórios incluem outros diretórios, como o 
AD; repositórios de usuários de aplicação; ou tabelas de banco de dados que 
contêm informações de recursos humanos. 

Com o Oracle Identity Management, as empresas podem gerenciar todo o ciclo de 
vida de identidades de usuários em todos os recursos empresariais tanto dentro 
como fora do firewall. Administradores podem disponibilizar aplicações mais 
rapidamente, aplicar a proteção mais granular a recursos empresariais, eliminar 
privilégios de acesso latentes de forma automática e muito mais. O Oracle Identity 
Management é membro da família de produtos Oracle Fusion Middleware, que 
confere maior agilidade, melhor tomada de decisões e custo reduzido a diversos 
ambientes de TI hoje. 

Sem o OID e o Oracle Identity Management, a Oracle oferece serviços para 
integração direta do banco de dados com o AD. O banco de dados Oracle vem 
com dois recursos de integração nativos que utilizam o AD: 

• Oracle Single Sign-on por meio de autenticação nativa do AD 

• Gerenciamento de nomes do Oracle Net com AD 
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Esses recursos não exigem o OID, apenas o AD e o banco de dados Oracle. 
Todavia, os administradores têm a opção de usar ambos com o OID se necessário. 

Autenticação Nativa e Active Directory 

Os administradores Oracle com freqüência precisam de gerenciamento de 
segurança e de esquemas em escala corporativa. Isso se aplica principalmente a 
organizações com grandes populações de usuários. O OID foi projetado para lidar 
com esses ambientes corporativos e interoperar com servidores de diretórios 
departamentais, como o Active Directory. A segurança e a administração do Oracle 
estão integradas a esses dois servidores de diretórios para oferecer acesso e 
administração facilmente. 

O Oracle possibilita o sign-on único através de mecanismos de autenticação da 
Microsoft, permitindo que o Active Directory faça a identificação dos usuários para 
bancos de dados Oracle. Com a autenticação nativa ativada, os usuários do banco 
de dados podem aproveitar o sign-on único para acessar o Oracle efetuando log-on 
no Active Directory. Esta integração simplifica a administração de usuários finais e 
elimina credenciais de segurança redundantes.  

Os mapeamentos de usuários enterprise do Oracle permitem que vários usuários 
do sistema operacional acessem o banco de dados como se fossem um único 
usuário do banco de dados global. Em ambientes somente Windows, esses 
mapeamentos de usuários enterprise podem ser armazenados no Active Directory. 
Por exemplo, uma unidade organizacional (OU) LDAP inteira no Active Directory 
pode ser mapeada para um usuário do banco de dados. 

O Oracle armazena mapeamentos de atribuições enterprise no LDAP. No 
Windows, esse recurso de armazenamento LDAP é certificado no OID e também 
no Active Directory. Com as atribuições enterprise, é possível gerenciar privilégios 
em vários bancos de dados no nível de domínio através de diretórios. Isso é feito 
designando-se usuários e grupos do Windows às atribuições enterprise do Oracle 
registradas no armazenamento LDAP. 

Oracle Net Naming com Active Directory 

O Oracle aproveita a tecnologia LDAP através do OID e do Active Directory para 
melhorar o gerenciamento das informações sobre conectividade do banco de dados 
do usuário final. Tradicionalmente, os usuários finais fazem referência a servidores 
de banco de dados com nomes ao estilo Oracle Net resolvidos por meio do arquivo 
de configuração TNSNAMES.ORA. Tradicionalmente, esse arquivo deve ser 
administrado em cada máquina cliente. Para facilitar a capacidade de 
gerenciamento, os nomes Oracle Net podem ser armazenados e resolvidos através 
do OID ou do Active Directory. Centralizar essas informações em um diretório 
elimina a sobrecarga administrativa e desobriga os usuários de configurar suas 
máquinas cliente individuais. 

Além disso, ferramentas do Windows (como o Windows Explorer e Usuários e 
Computadores do Active Directory) podem se conectar a bancos de dados para 
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testar sua conectividade. As ferramentas do Oracle também podem participar. O 
Assistente de Configuração do Oracle Database automaticamente registra objetos 
de banco de dados em um diretório LDAP. Entretanto, o Oracle Net Manager 
registra objetos de serviço de rede no diretório. Essas ferramentas simplificam 
ainda mais a administração de diretórios e bancos de dados. 

Recursos do Active Directory – Novo no Oracle Database 11g 

No Oracle Database 11g, os administradores podem optar por não permitir o 
acesso anônimo às informações do serviço de banco de dados de um diretório. Os 
clientes teriam de ser autenticados antes de executar pesquisas de nomes com base 
no diretório LDAP. Com as pesquisas de nomes baseadas no Microsoft Active 
Directory, o Oracle Database usa a autenticação nativa baseada no Windows. Com 
as pesquisas de nomes baseadas no Oracle Internet Directory (OID), o Oracle 
Database realiza a autenticação usando wallets. 

Segurança 
O Oracle Database 11g proporciona estreita integração com o modelo de segurança 
nativo do Windows para melhor proteger a segurança das aplicações. Em um 
ambiente de cliente/servidor, há três opções para sites que desejam aproveitar as 
credenciais ou os serviços de autenticação do Windows para fazer sign-on no banco 
de dados Oracle: 

O banco de dados Oracle dá suporte a 
inúmeros mecanismos de segurança do 

Windows, como sign-on único, Kerberos e 
SSL. A capacidade de armazenar Oracle 

wallets no Registro do Windows elimina o 
armazenamento não seguro de arquivos 

do sistema operacional. O Oracle integra-
se ao Microsoft Certificate Store, 

permitindo que aplicações PKI Oracle e 
PKI Windows operem juntas facilmente. 

Os novos recursos de Kerberos no Oracle 
Database 11g melhoram as opções de 

segurança e a interoperabilidade com o 
Windows. 

 

• O banco de dados Oracle inclui o Adaptador de Autenticação Nativa do 
Windows, que é instalado automaticamente com o Oracle Net no servidor 
e no cliente. Este adaptador permite que usuários do banco de dados 
tenham recursos de sign-on único usando credenciais de usuário do 
Windows para autenticação no banco de dados. Para usar este serviço, os 
usuários do Windows devem ser definidos como usuários de banco de 
dados externo. Esses usuários podem receber atribuições externas no 
Microsoft Active Directory Services que serão respeitadas pelo banco de 
dados.  

• O Oracle Advanced Security, uma opção do banco de dados, dá suporte a 
autenticação no banco de dados usando tickets Kerberos emitidos pelo 
Centro de Distribuição de Chaves da Microsoft (MSKDC). Este recurso 
permite que usuários que receberam um ticket Kerberos válido no 
ambiente Windows façam sign-on em suas contas de banco de dados sem 
ter de fornecer um nome de usuário e uma senha.  

• A opção Oracle Advanced Security também dá suporte para a autenticação 
no banco de dados por SSL usando um certificado X.509v3. O Microsoft 
Certificate Store (MCS) pode emitir esse certificado. Para usar este recurso, 
o certificado deve estar contido em uma Oracle Wallet configurada no 
cliente. A Oracle Wallet pode ser armazenada na área de perfis de usuário 
do Registro do Windows ou em um local de arquivos arbitrário no cliente.  
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Em ambientes Web, a integração com o MCS é possível através do Oracle Fusion 
Middleware (FMW). Além de dar suporte a mecanismos de autenticação baseada 
em senha, o Oracle FMW dá suporte à autenticação baseada em certificado. Esse 
certificado pode ser gerado pelo MCS. Para utilizar a autenticação baseada em 
certificado, o certificado de um usuário deve ser inserido na wallet do browser e na 
entrada de usuário correspondente no Oracle Internet Directory. 

Oracle Wallets no Registro do Windows 

As wallets do banco de dados Oracle podem ser armazenadas no Registro do 
Windows, proporcionando maior segurança em clientes Windows. Sem este 
recurso, muitas vezes as Oracle wallets são armazenadas no sistema de arquivos do 
Windows. Se as permissões de arquivo do sistema operacional não estiverem 
protegidas, as Oracle wallets também não estarão. Permissões de arquivo sem 
proteção podem ser o resultado de uma administração inadequada ou da falta de 
segurança nos arquivos do sistema operacional. Portanto, em sistemas Windows, a 
segurança da infra-estrutura de chave pública (PKI) é aperfeiçoada armazenando-se 
Oracle wallets na área de perfis de usuário do Registro do Windows. Essa área do 
Registro só pode ser acessada pelo usuário devidamente conectado. É possível usar 
e armazenar várias Oracle wallets na área de perfis. 

O sign-on único para aplicações PKI Oracle pode ser configurado através do 
Oracle Wallet Manager e de ferramentas do Assistente de Log-in do Oracle 
Enterprise. O Wallet Manager cria Oracle wallets criptografadas, enquanto o 
Assistente de Log-in do Enterprise cria a wallet decriptografada. Essa wallet é então 
usada pelas aplicações PKI Oracle para fins de autenticação SSL. Ambas as 
ferramentas foram aprimoradas para dar suporte ao armazenamento e à colocação 
de Oracle wallets no Registro e no sistema de arquivos padrão se necessário. 

Integração com o Microsoft Certificate Store 

A integração do banco de dados Oracle com o Microsoft Certificate Store permite 
que aplicações PKI Oracle interoperem com produtos que usam a PKI do 
Windows. Quando este recurso está ativado, a segurança da PKI Oracle usa as 
Microsoft CryptoAPIs para acessar o Microsoft Certificate Store. As CryptoAPIs 
são utilizadas para operações como autenticação, criptografia, decriptografia, 
verificação e validação. O Localizador de Recursos da Wallet (WRL) determina o 
tipo de PKI e fornece todas as informações necessárias para localizar a wallet. 

Com este recurso, as aplicações Oracle e não Oracle podem aproveitar o mesmo 
conjunto de credenciais de PKI (como certificados, chaves, listas de revogação e 
pontos de confiabilidade) para serviços de segurança de chave pública, como 
autenticação e criptografia. 

Recursos de Segurança do Windows – Novo no Oracle Database 11g 

A implementação Kerberos do Oracle Database 11g agora faz uso de algoritmos de 
criptografia seguros, como 3DES e AES, no lugar do DES. Isso torna o uso de 
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Kerberos mais seguro. O mecanismo de autenticação Kerberos do banco de dados 
Oracle agora dá suporte aos seguintes tipos de criptografia: 

• DES3-CBC-SHA (algoritmo DES3 em modo CBC com HMAC-SHA1 
como checksum) 

• RC4-HMAC (algoritmo RC4 com HMAC-MD5 como checksum) 

• AES128-CTS (algoritmo AES com chave de 128 bits em modo CTS com 
HMAC-SHA1 como checksum) 

• AES256-CTS (algoritmo AES com chave de 256 bits em modo CTS com 
HMAC-SHA1 como checksum) 

A implementação Kerberos foi aperfeiçoada para interoperar mais tranqüilamente 
com o Centro de Distribuição de Chaves da Microsoft. Além disso, o nome 
principal do Kerberos agora pode conter mais de 30 caracteres. O número de 
caracteres permitidos em um nome de usuário de banco de dados não o restringe 
mais. Estas melhorias permitem que as aplicações sejam protegidas mais facilmente 
com bancos de dados Oracle e no Windows. 

Backup e Recuperação com o Serviço de Cópias de Sombra de Volume 
– Novo no Oracle Database 11g 
O Serviço de Cópias de Sombra de Volume (VSS) em plataformas de servidor 
Windows permite que backups de volumes sejam feitos enquanto aplicações, como 
as da Oracle, continuem a gravar nos volumes. Uma cópia de sombra é um 
snapshot consistente dos dados contidos em um volume ou componente em um 
momento bem definido. Um conjunto de cópias de sombra é uma coleção de 
cópias de sombra feitas ao mesmo tempo. Agora o Oracle integra-se ao VSS para 
permitir o backup e a recuperação de arquivos de banco de dados Oracle. 

O VSS inclui uma interface específica para Windows que permite a coordenação 
entre solicitantes que fazem backup de dados, gravadores que atualizam dados em 
disco e provedores que gerenciam o armazenamento. Um recurso novo do Oracle 
Database 11g, o Banco de Dados Oracle funciona como um gravador VSS 
integrado a aplicações habilitadas para VSS. Como gravador, o banco de dados 
Oracle pode ser submetido a backup e restaurado com software habilitado para 
VSS e sistemas de armazenamento. Um importante benefício é a capacidade de 
usar uma aplicação habilitada para VSS para fazer um backup on-line do banco de 
dados inteiro. 

O gravador VSS da Oracle é um serviço do Windows que coordena uma instância 
do banco de dados Oracle e outros componentes VSS. O serviço de gravador, 
iniciado sob uma conta de usuário com privilégios de SYSDBA, é executado à parte 
da instância do banco de dados.  

O gravador VSS da Oracle dá suporte a cópias de sombra baseadas em 
componente, que são conjuntos de arquivos de banco de dados. Durante um 
backup, o gravador VSS da Oracle salva o redo gerado durante a criação do 
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snapshot em um documento de metadados. Durante uma operação de restauração, 
o gravador automaticamente extrai o redo do documento de metadados e o aplica 
aos arquivos restaurados de um snapshot. 

O gravador VSS da Oracle também dá suporte a cópias de sombra baseadas em 
volume, que são snapshots de unidades ou volumes completos. O banco de dados 
Oracle colocará seus arquivos em um estado apropriado para criar cópias de 
sombra. Por exemplo, os arquivos de dados são colocados no modo de backup 
online e um novo arquivo de controle de snapshot é criado para um banco de 
dados no modo ARCHIVELOG. O gravador VSS da Oracle exclui das cópias de 
sombra arquivos como o arquivo de controle atual e os redo logs on-line. O 
gravador retorna um erro quando não é possível fazer o snapshot. Por exemplo, se 
um banco de dados NOARCHIVELOG é aberto no modo de leitura/gravação, o 
gravador retorna um erro indicando que o snapshot não é possível. 

Com o Oracle, as aplicações habilitadas para VSS podem trabalhar facilmente com 
o banco de dados Oracle para fazer backup e restaurar snapshots. 

Alta Disponibilidade com o Oracle Fail Safe 
O Oracle Fail Safe é um recurso essencial do Oracle Database 11g que oferece alta 
disponibilidade para soluções de missão crítica disponibilizadas em clusters 
Windows. Um cluster elimina sistemas host individuais como pontos de falha. O 
Oracle Fail Safe trabalha com o Microsoft Cluster Service (MSCS) para assegurar 
que, no caso de falha em um nó do cluster, os bancos de dados e as aplicações 
Oracle em execução nesse nó farão failover (mudarão) para um nó remanescente de 
forma rápida e automática. Diferentemente do RAC, o Oracle Fail Safe é um 
cluster ativo-passivo, pelo qual a máquina stand-by não assume a carga de trabalho 
até o nó ativo falhar.  

Por meio da integração com o Microsoft 
Cluster Service, o Oracle Fail Safe 

assegura que o software Oracle 
permaneça altamente disponível no 

Windows. O Fail Safe dá suporte ao banco 
de dados, ao servidor de aplicações e ao 

E-Business Suite da Oracle. 

 

O Oracle Fail Safe é otimizado para clientes do Windows com cargas de trabalho 
de bancos de dados e aplicações que podem ser administradas por um único 
sistema. As soluções Oracle Fail Safe podem ser disponibilizadas em todos os 
clusters Windows. Ele dá suporte a clusters de até oito nós no Windows Server 
2003 Datacenter, a configuração máxima de nós disponível no Windows hoje. Os 
produtos com suporte incluem:  

• Bancos de dados Oracle (Oracle 11g, Oracle10g, Oracle9i)  

• Aplicativos Oracle versão 11i  

• Oracle iAS, exceto produtos de cache, como 

• Oracle Forms Server 

• Oracle Reports Server 

• Oracle HTTP Server  

• Serviços Oracle para Microsoft Transaction Server 

• Oracle Intelligent Agent 
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• Aplicações instaladas como serviços do Windows  

SAP, Baan, PeopleSoft, Lawson, J.D. Edwards e outros fornecedores de aplicações 
também validaram suas soluções de software com o Oracle Fail Safe.  

O Oracle Fail Safe inclui dois componentes principais: um servidor e um 
gerenciador. O componente servidor, Serviços Oracle para MSCS, trabalha com o 
software de cluster para assegurar o rápido failover automático durante paralisações 
planejadas e não planejadas. O gerenciador, Oracle Fail Safe Manager, é uma 
interface gráfica fácil de usar que trabalha com o Oracle Fail Safe Server em um ou 
mais clusters para realizar configuração, gerenciamento, verificação e 
balanceamento de carga estática. Juntos, esses componentes oferecem um rico 
conjunto de recursos e ferramentas de solução de problemas integradas que 
permitem a rápida disponibilização de bancos de dados e aplicações altamente 
disponíveis - soluções de e-business completas. 

Stand-by Lógico/Físico e Capacidade de Gerenciamento de Vários Clusters 

Com a integração do Stand-by Lógico/Físico, o banco de dados do Oracle Fail Safe 
pode ser executado em um site principal e em qualquer site stand-by remoto. O Fail 
Safe monitorará o banco de dados, o colocará on-line e o tornará off-line. Isso 
permite que os clientes tenham failover de uma única instância em um cluster com 
o mínimo de indisponibilidade, junto com outros benefícios de se manter sites 
stand-by. O Oracle Fail Safe costuma ser usado para failovers planejados, como 
upgrades de software e hardware comuns a ambientes Windows. Com o Stand-by 
Lógico/Físico, agora o Fail Safe proporciona a verdadeira proteção contra desastres 
oferecida pelo stand-by. Juntos, os dois produtos se complementam para oferecer 
maior disponibilidade e proteção contra desastres do que cada produto sozinho. 

O Oracle Fail Safe dá suporte a proteção 
contra desastres por meio do suporte a 

Stand-by Lógico/Físico. Para maior 
capacidade de gerenciamento, é possível 

gerenciar vários clusters no mesmo 
console. 

 

No caso de clientes que possuem disponibilizações de vários clusters, o Oracle Fail 
Safe Manager permite a administração de mais de um cluster, assim o usuário pode 
gerenciar todos os clusters na mesma janela, e não em uma janela separada para 
cada cluster. Os administradores, por exemplo, poderão modificar as credenciais de 
contas de bancos de dados em todos os clusters Fail Safe de uma só vez usando um 
único assistente. Eles poderão evitar a monotonia de se comparar políticas ou 
modificar preferências de alerta ou exibição de clusters individualmente. 

CONCLUSÃO 
Da mesma forma que a tecnologia de desenvolvimento e disponibilização de 
aplicações Windows foi evoluindo, essa evolução também se deu na Oracle. O 
Oracle Database 11g oferece flexibilidade sem precedentes para os clientes 
escolherem as ferramentas e a arquitetura de aplicações .NET mais adequada para 
suas necessidades sem sacrificar o desempenho, a escalabilidade, a facilidade de uso 
e a segurança. O compromisso da Oracle com os desenvolvedores Windows inclui 
a integração com o ADO.NET e o Visual Studio. Para administradores Windows, a 
Oracle promoveu a estreita integração com muitos serviços operacionais, como 
Active Directory, Internet Information Services (IIS), segurança do Windows e 
Microsoft Cluster Services. Por termo projetado o Oracle Database 11g com o 
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Windows em mente, as aplicações de software dos clientes podem alcançar uma 
excelente interoperabilidade entre o sistema operacional e o banco de dados. 

Para obter mais informações sobre o Oracle no Windows e no .NET, visite  

OTN Windows Technology Center: http://otn.oracle.com/windows

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

Oracle no Windows: http://www.oracle.com/windows
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