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INTRODUÇÃO 
Conforme as operações comerciais se tornam mais complexas, cresce a demanda por 
alterações na TI juntamente com os riscos associados que precisam ser amenizados. 
Estão solicitando aos profissionais de TI de hoje em dia que gerenciem mais 
informações e forneçam essas informações aos seus usuários, com uma qualidade de 
atendimento cada vez maior e dentro do prazo. Além disso, no atual clima econômico, a 
TI tem ainda a tarefa adicional de reduzir orçamentos e obter mais valor agregado de 
seus investimentos existentes.  

O Oracle Database 11g Release 2, a segunda versão do premiado Oracle Database 
11g, fornece a base para os profissionais de TI fornecerem com sucesso mais 
informações com uma qualidade maior de atendimento, fazerem uso mais eficiente de 
seus orçamentos e reduzirem o risco de alterações nos datacenters. Ao implantarem o 
Oracle Database 11g Release 2 como sua base de gerenciamento de dados, as 
organizações podem utilizar todo o potencial do banco de dados líder de mercado no 
mundo todo para:  

• reduzir os custos do servidor por um fator de 5,  

• reduzir os requisitos de armazenamento por um fator de 10,  

• melhorar o desempenho de sistemas de missão crítica em um fator de 10, 

• aumentar a produtividade de DBAs e desenvolvedores em um fator de 2,  

• eliminar a redundância ociosa no data center e 

• simplificar todo o seu portfólio de TI. 

Este artigo técnico identifica os principais recursos no Oracle Database 11g Release 2 
que permitem que os profissionais de TI forneçam com sucesso mais informações com 
uma maior qualidade de serviço e por um custo muito mais baixo do que eles já puderam 
fazer no passado. 
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REDUZIR OS CUSTOS DE HARDWARE POR UM FATOR DE 
5 
“Nós estamos conseguindo economizar mais de 5 milhões de dólares por ano trocando a nossa plataforma de mainframe pelo 
Oracle Real Application Clusters.” 

Eugene Park, Diretor Sênior de Serviços de Plataforma 

PG&E 

Reduza os custos de hardware através da consolidação 

Hoje em dia, a maioria dos datacenters é uma miscelânea de hardwares e softwares que evoluíram 
com o tempo para atender a exigências comerciais específicas. Os datacenters são normalmente 
compostos de diferentes grupos isolados de servidores e armazenamento, juntamente com um 
portfólio complexo de softwares para integrar tudo isso.  

Ambientes de data center mistos são muito caros para se manter; uma grande parte de qualquer 
orçamento de TI (estimada em 30%) é gasta para se certificar de que todos esses diferentes 
componentes irão funcionar bem uns com os outros e, mais importante, continuar a funcionar 
durante o ciclo de vida de cada componente. Manter grupos isolados de servidores e 
armazenamento é também muito ineficiente. Os sistemas individuais são frequentemente super-
provisionados com processamento e capacidade de armazenamento em excesso, resultando em 
uma situação de sub-utilização por todo o data center. Gerenciar sistemas individuais para 
fornecer expectativas de desempenho, disponibilidade e segurança é tanto ineficiente como 
oneroso. 

Para resolver esse desafio, as organizações estão procurando consolidar sua infraestrutura de 
processamento e armazenamento de dados em ambientes virtuais compartilhados, onde uma 
plataforma comum padrão fica disponível para todas as aplicações comerciais. A consolidação do 
servidor e do armazenamento já pode gerar economias apenas a partir do redimensionamento. O 
Banco de dados Oracle tem permitido que muitas organizações façam a consolidação usando o 
hardware e os sistemas operacionais de sua preferência. Além disso, o software da Oracle 
possibilita uma padronização total dos ambientes consolidados, reduzindo o custo com 
hardware, frequentemente de 4x a 6x. As organizações podem obter um data center consolidado 
e eficiente, e extrair os benefícios da relação preço/desempenho do hardware padrão. 

Extraia o desempenho por preço do hardware padrão  

No passado, as organizações usavam servidores SMP autônomos como uma plataforma única 
compartilhada para consolidar múltiplas cargas de trabalho e o Oracle Database 11g Release 2 
funciona muito bem neste ambiente. O Banco de dados Oracle tem uma liderança de vinte anos 
em obter o melhor desempenho de SMP e é suportado através dos principais softwares de 
virtualização e LPAR. O Oracle Database 11g Release 2 também oferece o conceito de 

2 



Baixando seus custos de TI com o Oracle Database 11g Release 2 

 

‘Aprisionamento de Instância’ onde os bancos de dados podem estar confinados ao uso de 
núcleos específicos no ambiente SMP, removendo assim a necessidade de softwares de 
virtualização ou LPAR.  

Entretanto, grandes servidores SMP continuam a ser extremamente caros tanto em termos de 
custo inicial como em custos incrementais de redimensionamento. Como alternativa, pequenos 
servidores padrão que executam sistemas operacionais de código aberto, como o Linux, podem 
ser agrupados em clusters oferecendo a mesma capacidade de processador e memória, mas com 
economias de 4 a 6x no custo inicial. E, em vez de incorrer no alto custo de um "scale-up" de 
servidores SMP, os clientes podem simplesmente fazer o "scale-out" em seu cluster de banco de 
dados por um baixo custo incremental adicionando outros servidores padrão. Além disso, o 
hardware padrão é normalmente o primeiro a tirar proveito das últimas tecnologias de 
processador e memória. Por exemplo, os novos chips Nehalem da Intel, que são extremamente 
rápidos, estarão disponíveis somente em servidores padrão por 2 a 3 anos antes que estejam 
disponíveis para seus irmãos maiores SMP; e por um custo significativamente mais baixo por 
componente.  

Consolide TODO o processamento de dados em grades de baixo custo 

O Oracle Real Application Clusters (RAC), uma opção do Oracle Database 11g Release 2, 
permite que um cluster de servidores padrão de baixo custo funcione como uma única grade de 
banco de dados compartilhada. As aplicações podem ser implementadas em uma grade sem 
modificações ou nova arquitetura e tirar proveito do benefício da consolidação, maior 
disponibilidade, desempenho mais rápido e escalabilidade sob demanda. 

Com o Oracle Database 11g Release 2, o gerenciamento de múltiplas aplicações consolidadas em 
uma grade compartilhada é facilitado, com a capacidade de alocar recursos dentro da Grade a 
diferentes pools de servidores. Por exemplo, um pool de servidores de Front Office de nós pode 
ser alocado, onde todos os bancos de dados para CRM e sites da web podem ser executados. Da 
mesma forma, um pool de servidores de Back Office pode ser alocado para bancos de dados de 
ERP. Os nós também podem ser alocados para um pool de servidores de Data Warehouse e de 
Geração de relatórios. Todos os nós não alocados são gerenciados como um pool de servidores 
de recurso livre. 

Se, por motivos de desempenho ou disponibilidade, forem necessários nós adicionais para 
qualquer pool de servidores, eles podem ser dinamicamente atribuídos ao pool livre, ou re-
atribuídos de outro pool de servidores de menor prioridade, permitindo que a Grade realoque 
dinamicamente os recursos para atender às exigências de nível de serviço. 

Oracle RAC One Node 

A consolidação na Grade desta forma não é somente para aplicações de missão crítica, muitas 
organizações de TI estão construindo grades onde elas implantam as diversas aplicações 
departamentais e de linha de negócios em seus portfólios de gerenciamento. O Oracle RAC One 
Node fornece uma solução que permite que as organizações consolidem seus diversos bancos de 
dados de pequeno a médio porte na grade. Essa nova opção do Oracle Database 11g Release 2 
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fornece a tolerância a falhas e a flexibilidade do RAC, mas executa os bancos de dados em apenas 
um único servidor. Os recursos do RAC One Node incluem o suporte ao failover de clusters, 
upgrades contínuos de hardware e software, além da movimentação on-line de um banco de 
dados entre servidores na grade. 

Os novos recursos "Plug and Play" da grade no Oracle Database 11g Release 2 também facilitam 
a provisão de ambientes da grade, bem como a adição (ou remoção) de servidores conforme a 
plataforma cresce para acomodar maior consolidação e o futuro crescimento dos negócios. 

Com o Oracle Database 11g Release 2 e o Oracle Real Application Clusters, os profissionais de 
TI podem extrair o valor agregado do hardware padrão de baixo custo e implantar uma 
plataforma de consolidação confiável e de baixo custo para todas suas exigências de 
processamento de dados. Ao fazer isso, eles podem reduzir seus custos de hardware causados 
pelo super-provisionamento e subutilização de ambientes de hardware autônomos, e extrair o 
diferencial de preço de 4 a 6x entre o SMP e o hardware padrão. Eles também podem se 
beneficiar dos recursos de gerenciamento do desempenho e disponibilidade fornecidos pelo 
Oracle RAC.  

Implemente a grade mais rapidamente com asOracle DB Machines da Sun 

Muitos clientes Oracle constroem suas próprias grades aos poucos, adquirindo servidores, 
armazenamento e switches, e projetando uma solução a partir do zero. Essa abordagem sob 
medida para a implantação de hardware pode custar caro, além de introduzir uma complexidade 
desnecessária. Pode também ser difícil construir esses sistemas em uma configuração equilibrada 
que seja otimizada para obter o máximo desempenho dos processadores e dispositivos de 
armazenamento usados.  

 

Para isso, a Oracle oferece as Oracle DB Machines  da Sun para clientes que 
desejam implantar um ambiente de Grade otimizado da forma mais rápida 
possível. A Oracle DB Machine da Sun fornece desempenho extremo de banco 
de dados para OLTP, Data Warehousing e cargas de trabalho mistas. Construída 
usando hardware da Sun padrão no mercado e com softwares de banco de dados 
e armazenamento da Oracle, a Oracle DB Machineda Sun é um pacote 
otimizado e pré-configurado de softwares, servidores e armazenamento que 
fornece o ambiente 

 de Grade perfeito para a consolidação do banco de dados. 

Oracle DB Machine da Sun 

Ao consolidarem em um ambiente de computação compartilhado e extraírem a vantagem da 
relação preço/desempenho do hardware padrão com a Oracle DB Machine da Sun e o Oracle 
Real Application Clusters, as organizações de TI podem começar a reduzir significativamente 
seus custos de infraestrutura. 
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MELHORAR O DESEMPENHO EM UM FATOR DE 10X 
“O Oracle Exadata supera em desempenho tudo o que testamos até hoje de 10 a 15 vezes. Ninguém supera esse produto.” 

Walt Litzenberger, Diretor de Sistema de Banco de dados Corporativo 

The CME Group

Os usuários corporativos estão sempre procurando obter mais desempenho de seus sistemas do 
dia-a-dia. O Oracle Database 11g Release 2 permite que aprimoramentos de desempenho sejam 
realizados a partir dos recursos de hardware existentes que já estão implantados. Por exemplo, 
usar o ASM para utilizar integralmente a largura de banda de E/S dos arrays de armazenamento 
oferece desempenho aprimorado e um retorno instantâneo do investimento.  

Desloque a sobrecarga do processamento OLTP para a camada intermediária 

Também é possível tirar proveito dos recursos subutilizados que podem estar disponíveis na 
camada de aplicações (ou camada intermediária). A opção In-Memory Database Cache (IMDB 
Cache) do Oracle Database 11g Release 2 permite que os dados sejam armazenados em cache e 
processados na memória das próprias aplicações, deslocando a sobrecarga do processamento de 
dados para os recursos da camada intermediária. Qualquer latência de rede entre a camada 
intermediária e o banco de dados de back-end é removida do caminho da transação, fazendo 
com que cada transação possa ser executada frequentemente até 10 vezes mais rápido. Isso é 
especialmente útil onde são necessárias taxas muito altas de processamento de transações, como 
as encontradas em sistemas do mercado de ações, sistemas de intercâmbio de telecomunicações e 
ambientes de fabricação em tempo real. Todos os dados na camada intermediária estão 
totalmente protegidos através da recuperação local e postagem assíncrona para o banco de dados 
Oracle de back end. 

Com o Oracle Database 11g Release 2, a capacidade de implantar o IMDB Cache de forma 
transparente com as aplicações Oracle existentes se torna muito mais fácil, com tipos comuns de 
dados, suporte a SQL e PL/SQL e suporte nativo à Oracle Call Interface (OCI). 

Aumente a paralelização e a execução in-memory das consultas de dados 

A Oracle tem liderado de forma consistente o mercado de Data Warehouses e continua a 
adicionar otimizações inteligentes ao mecanismo do banco de dados. Essas otimizações incluem 
técnicas avançadas como operações em paralelo, indexação com mapeamento de bits, 
visualizações materializadas e gerenciamento do resumo, e recursos integrados de ETL, OLAP e 
Data Mining. O Oracle Database 11g Release 2 adiciona ainda mais otimizações, incluindo 
recursos para determinar automaticamente o melhor nível de paralelização para uma consulta 
com base nos recursos disponíveis. Com isso vem o enfileiramento automatizado de declarações 
em paralelo, onde o banco de dados determina que, com base na atual disponibilidade de 
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recursos, é mais eficaz enfileirar uma consulta para posterior execução quando os recursos 
necessários forem liberados.  

O Oracle Database 11g Release 2 pode também tirar proveito do aumento na memória do 
servidor em uma Grade de servidores de baixo custo e dos recursos de compressão avançada. O 
Oracle Database 11g Release 2 distribuirá automaticamente uma grande tabela comprimida (ou 
uma tabela menor não comprimida) na memória disponível por todos os servidores na Grade e, 
em seguida, irá localizar o processamento de consultas em paralelo para os dados na memória em 
cada nó. Isso aumenta drasticamente o desempenho e é especialmente útil onde grandes tabelas 
podem ser comprimidas por inteiro na memória disponível usando os recursos de compressão. 

Obtenha desempenho extremo com os Servidores de armazenamento Oracle 
Exadata 

A Máquina para Banco de dados Oracle da Sun fornece uma plataforma otimizada para obter 
desempenho extremo dos bancos de dados, de 10 a 100 vezes mais rápido que o que os clientes 
estão obtendo hoje em dia em suas infraestruturas atuais. A exclusiva tecnologia responsável 
pelas vantagens de desempenho da Oracle DB Machine da Sun é o Oracle Exadata Storage 
Server.  

Conforme os volumes de dados continuaram a crescer
exponencialmente, os arrays de armazenamento
convencionais lutaram para processar terabytes de
dados e obter o desempenho necessário para as
exigentes aplicações de banco de dados. 

 
 

 
 

 

Servidor de armazenamento Oracle Exadata 

A Oracle DB Machine da Sun inclui Oracle Exadata Storage Servers da Sun, fornecendo uma 
solução de armazenamento em paralelo intensa e com alta largura de banda, fornecendo até 500 
GB por segundo de largura de banda de E/S e até 1.000.000 de operações de E/S por segundo. 

Cada Exadata Storage Server armazena até 7 terabytes de dados de usuário não comprimidos, 
além de vir com 384 GB de cache Flash de estado sólido. Esse Cache Flash armazena 
automaticamente dados ativos dos discos magnéticos no Oracle Exadata Storage Server, 
fornecendo um ganho de desempenho de 10x em operações de leitura e gravação em aplicações 
OLTP 

O Oracle Database 11g Release 2 também envia o processamento de consultas para os Oracle 
Exadata Storage Serversp, onde todos os discos operam em paralelo para processar a consulta, 
retornando somente as linhas e colunas relevantes para o servidor de banco de dados. Isso 
significa que os usuários corporativos frequentemente observam um aumento de desempenho de 
pelo menos 10x ao executar consultas em banco de dados grandes. 
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REDUZIR OS CUSTOS DE ARMAZENAMENTO POR UM 
FATOR DE 10X 
“Nosso Diretor Executivo Financeiro gosta da opção de Compressão Avançada do Oracle Database 11g porque com ela não 
precisaremos de mais de um a dois terços dos discos que temos atualmente.” 

Mike Prince, Diretor Executivo de Tecnologia 

Burlington Coat Factory

Todas as organizações estão enfrentando uma explosão de informações. Os usuários 
corporativos modernos de hoje em dia exigem ser capacitados com acesso a informações 
imediatas sobre consumidores, produtos, serviços e concorrentes. E, com o aumento do número 
de normas e regulamentações, todas as informações da empresa precisam ser mantidas on-line, 
por mais tempo. O resultado é que o crescimento do armazenamento dentro das empresas foi 
astronômico nos últimos anos. Ao mesmo tempo, as taxas de utilização de armazenamento 
caíram conforme a capacidade de armazenamento se tornou mais densa, enquanto o tempo de 
busca e o throughput de E/S não melhoraram. 

Baixe o custo do gerenciamento de armazenamento 

Muitas organizações de TI estão implantando ambientes de armazenamento compartilhado sob 
suas plataformas de dados consolidadas, na forma de grandes arrays de disco. No passado, os 
administradores de banco de dados e de sistemas gastaram um bom tempo determinando como 
colocar os dados da melhor forma possível entre esses arrays de disco, para obter o máximo 
desempenho e disponibilidade. O melhor procedimento para disposição dos dados é 
simplesmente Dividir e Espelhar Tudo; dividir blocos de dados igualmente entre todos os discos 
em um array e, em seguida, espelhar os blocos em pelo menos dois discos. Essa abordagem 
proporciona o equilíbrio perfeito entre desempenho, utilização em disco e facilidade de uso. 

O Automatic Storage Management (ASM), um recurso do Oracle Database 11g automatiza a 
divisão e o espelhamento do banco de dados sem a necessidade de adquirir softwares de 
gerenciamento de volume de terceiros. Conforme o volume de dados cresce, outros discos 
podem ser adicionados, e o ASM irá dividir novamente e reequilibrar os dados automaticamente 
entre os discos disponíveis para garantir o desempenho ideal. Da mesma forma, os discos que 
relatarem erros podem ser removidos do array de disco e o ASM irá fazer o reajuste 
corretamente.  

O Oracle Database 11g Release 2 melhora o ASM em áreas significativas. Novos recursos de 
disposição inteligente de dados armazenam os dados acessados com menos frequência nos anéis 
mais internos dos discos físicos, enquanto os dados acessados com mais frequência são 
colocados nos anéis mais externos, oferecendo melhor otimização do desempenho.  
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ASM Cluster File System (ACFS) 

E os novos recursos do Sistema de arquivos de cluster do ASM (ACFS) indicam que o 
armazenamento gerenciado pelo ASM pode agora ser usado para os bancos de dados Oracle e 
também para sistemas de arquivos de uso geral, oferecendo uma plataforma única de 
armazenamento para os arquivos de banco de dados Oracle, binários de software Oracle e 
arquivos não relacionados à Oracle. Snapshots somente leitura também são suportados, com até 
64 cópias de um determinado momento dos dados do sistema de arquivos disponíveis. 

Particione para obter desempenho e redução do custo de armazenamento 

Conforme os bancos de dados se tornam maiores, eles se tornam mais complicados de gerenciar. 
O que funciona bem com alguns poucos gigabytes raramente funciona tão bem assim quando 
aplicado a terabytes de informação. Pensando nisso, a Oracle tem aprimorado os recursos de 
particionamento por mais de 10 anos. O Oracle Partitioning, uma opção do Oracle Database 11g 
Release 2, permite que tabelas muito grandes (e seus índices associados) sejam particionadas em 
unidades menores e mais fáceis de gerenciar fornecendo uma abordagem do tipo “dividir e 
conquistar” para o gerenciamento de bancos de dados muito grandes. O particionamento 
também melhora o desempenho, uma vez que o otimizador irá suprimir as consultas que usam 
somente as partições relevantes de uma tabela ou índice em uma pesquisa. O Oracle Database 
11g Release 2 fornece diversos métodos para particionar dados e também proporciona diferentes 
níveis de particionamento na mesma tabela, de forma que uma única estratégia de 
particionamento pode ser usada para melhorar tanto o desempenho como a gerenciabilidade. 

O Oracle Partitioning pode também gerenciar o ciclo de vida da informação. Normalmente, 
todos os bancos de dados têm dados ativos, a informação sendo processada este mês ou 
trimestre, e os dados históricos que são essencialmente somente leitura. As organizações podem 
tirar proveito do ciclo de vida inerente dos dados para implementar uma solução de 
armazenamento multicamada e baixar seu custo total de armazenamento. Por exemplo, uma 
tabela grande dentro de um sistema de entrada de pedidos poderia conter todos os pedidos 
processados nos últimos 7 anos. O Oracle Partitioning pode ser usado para configurar partições 
mensais, com os últimos quatro meses de pedidos particionados em um array de armazenamento 
de última geração, com todas as outras partições dispostas em uma solução de armazenamento 
de baixo custo, com custos normalmente 2 a 3 vezes menores que o ambiente de armazenamento 
de última geração. 
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Exemplo de particionamento usado para reduzir os custos de armazenamento 

Com esta abordagem, a necessidade de adquirir continuamente armazenamento de última 
geração pode ser amenizada, pois o crescimento está limitado a uma solução de armazenamento 
redimensionável de qualidade inferior. Além disso, todos os dados estão on-line, de forma que os 
usuários corporativos têm acesso a todas as suas informações dentro de suas aplicações, 
oferecendo vantagens significativas em relação ao arquivamento de dados off-line. 

Reduza o uso do armazenamento através de técnicas de Compressão avançada 

O Oracle Database 11g também fornece técnicas de compressão avançadas para reduzir ainda 
mais os requisitos de armazenamento. Usando a Compressão avançada da Oracle, uma opção do 
Oracle Database 11g, todos os dados em uma tabela podem ser comprimidos através de um 
recurso de compressão contínua de tabelas que obtém uma proporção de compressão de 2 a 4 
vezes com pequeno impacto de desempenho nas cargas de trabalho OLTP ou de Data 
Warehousing. Essa tecnologia de compressão substitui valores duplicados em uma tabela por um 
único valor e adapta continuamente às alterações dos dados ao longo do tempo, de forma que as 
proporções de compressão são sempre as mesmas.  

Assumindo um modelo onde 5% dos dados em um sistema estão ativos com 95% restantes de 
histórico, é possível obter uma redução de 10:1 nos custos de armazenamento através dos 
recursos de particionamento e compressão no Oracle Database 11g Release 2, resultando na 
redução significativa da necessidade de futuras aquisições de armazenamento e com o mesmo 
desempenho, ou até maior, das aplicações. Além disso, as economias se propagam pela empresa, 
uma vez que os backups e cópias dos bancos de dados também usam menos espaço. 

Com o Oracle Database 11g Release 2, os Exadata Storage Servers na Oracle DB Machine da 
Sun também habilitam a nova tecnologia de compressão híbrida em colunas que possibilita uma 
proporção de compressão de até 10 vezes, com aprimoramentos no desempenho de consultas. E, 
para dados de histórico, um novo nível de arquivamento da compressão híbrida em colunas pode 
ser usado possibilitando proporções de compressão de até 50 vezes.
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MAXIMIZAR A DISPONIBILIDADE  
“O Active Data Guard nos permitirá reduzir os custos com sistemas em até 100.000 dólares em nossos maiores sistemas de 
missão crítica" 

Aris Prassinos, Ilustre membro da equipe técnica 

MorphoTrak

Um dos principais motivos pelos quais as organizações de TI consolidam seus ambientes é para 
tornar mais fácil o gerenciamento da disponibilidade de suas aplicações de negócios. Fornecer 
acesso ininterrupto às aplicações de negócios exige proteção contra tempo de inatividade não 
planejado e a redução do tempo de inatividade planejado para operações de manutenção. Além 
disso, as organizações precisam estar aptas a se recuperarem rapidamente de erros humanos. 

A proteção contra o tempo de inatividade não planejado exige uma arquitetura construída com 
componentes redundantes. Discos adicionais são necessários para o espelhamento dos dados, 
hardware adicional é necessário para o processamento de failover de servidores e data centers 
adicionais são necessários para a recuperação em caso de desastres. Toda essa redundância é 
muito cara e normalmente somente obtém-se valor agregado quando há realmente uma falha em 
um componente; isso é quase como um plano de seguro muito caro. Além disso, é quase sempre 
necessário que uma grande quantidade de softwares integre esses diferentes componentes para 
funcionarem juntos, normalmente de diferentes fornecedores. Isso introduz uma complexidade 
adicional e um risco ainda maior de erro humano. 

Simplifique seus ambientes de alta disponibilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitetura de Máxima Disponibilidade da Oracle 

A abordagem da Oracle é fornecer uma estrutura completa, chamada de Arquitetura de Máxima 
Disponibilidade da Oracle. Todos os componentes de software necessários para proteger o 
banco de dados são fornecidos pela 
Oracle; isso proporciona uma solução bem integrada e reduz a complexidade no data center. 
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Elimine a redundância ociosa 

A principal vantagem da Oracle Maximum Availability Architecture é que ela usa componentes 
redundantes para não somente fornecer proteção contra o tempo de parada não planejado, mas 
também para melhorar o desempenho e a eficiência dos sistemas de produção. Por exemplo, 
conforme outros discos são adicionados a um ambiente do ASM para fornecer mais 
armazenamento para os dados espelhados, a largura de banda de E/S adicional fornecida por 
esses discos é também aplicada no ambiente de produção. As áreas de backup em disco e 
recuperação permitem que as operações de backup e recuperação sejam automatizadas, enquanto 
a mesclagem exclusiva de rastreamento incremental de alterações e imagem de backup garante 
que tanto os objetivos de backup como de recuperação podem ser atendidos. 

O mesmo software integrado usado para realizar operações de backup em disco e recuperação 
pode também ser usado para fazer backup de forma segura para fita e agora também para 
armazenar na nuvem da Amazon. 

O Oracle Real Application Clusters não somente fornece proteção contra falhas no servidor, mas 
também fornece escalabilidade adicional para a aplicação de negócios. 

Para a recuperação em caso de desastre, a tecnologia Data Guard incorporada pode ser usada 
para fornecer sincronização de baixo custo entre os bancos de dados de produção e os bancos de 
dados em standby. Além disso, a opção Active Data Guard do Oracle Database 11g agora 
permite o deslocamento da sobrecarga das operações de geração de relatórios e de backup dos 
sistemas de produção para os sistemas em standby. Esse processo utiliza integralmente os antigos 
recursos redundantes para melhorar o desempenho dos sistemas de produção, enquanto continua 
a proteger contra desastres. 

Elimine o tempo de inatividade planejado 

Para muitas organizações, o verdadeiro desafio está na eliminação da necessidade do tempo de 
inatividade planejado e a Oracle Maximum Availability Architecture (MAA) fornece recursos 
exclusivos para isso também. 

Qualquer componente de hardware em uma Grade da Oracle pode ser adicionado ou removido 
de forma dinâmica conforme necessário. Os discos podem ser adicionados ou removidos on-line 
através do ASM, com os dados sendo automaticamente reequilibrados automaticamente através 
da nova infraestrutura de discos. Servidores adicionais podem também ser facilmente 
adicionados/removidos para/de um Real Application Cluster com usuários conectados a esses 
nós reequilibrados através da infraestrutura. 

Essa capacidade de migrar usuários de um servidor para outro em um cluster RAC também 
permite a aplicação contínua de patches nos softwares do banco de dados. Se um patch precisa 
ser aplicado, um servidor deve então ser removido do cluster, corrigido através da aplicação do 
patch e, em seguida, ser colocado novamente no cluster. A mesma operação pode ser repetida 
para o próximo servidor no cluster e assim por diante. 

Da mesma forma, os usuários podem ser chaveados entre os bancos de dados de produção e em 
standby em um ambiente do Oracle Data Guard. As diferenças de versão do banco de dados e 
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do sistema operacional entre os ambientes de produção e standby são suportadas. Isso significa 
que o banco de dados em standby pode ser atualizado para a próxima versão, o novo ambiente 
pode então ser testado e, em seguida, os usuários na versão antiga podem ser chaveados para a 
versão nova, sem tempo de inatividade. 

Upgrade de aplicações on-line 

A redefinição de tabela on-line é integralmente suportada pelo Oracle Database 11g e agora, com 
o Release 2, um upgrade de aplicação pode ser feito on-line. Com a redefinição com base na 
edição, é possível fazer alterações no código do programa de forma privada em uma nova edição 
dentro do banco de dados, separada da edição atual de produção. Uma visualização de edição 
exibe diferentes projeções da mesma tabela em cada edição, garantindo que o código em cada 
edição veja somente sua própria visualização da tabela. Os triggers entre edições propagam as 
alterações de dados feitas pela antiga edição de produção para as colunas da nova edição e vice-
versa. Isso permite então que tanto o ambiente de produção antigo como o ambiente de 
produção novo sejam usados ao mesmo tempo, para testes, e permite que os usuários possam ser 
movidos on-line de uma edição para a outra. Uma vez concluído o upgrade, a edição de 
produção antiga pode ser eliminada, as colunas de tabela não utilizadas podem ser removidas e a 
nova edição se torna verdadeiramente a edição de produção. 

Elimine a perda de dados causada por erro humano 

É uma verdade lamentável, mas a causa número 1 de perda de dados é simplesmente o erro 
humano. Os administradores de bancos de dados efetuam logon nos sistemas de 
desenvolvimento para eliminar e limpar tabelas, para somente depois descobrirem que fizeram 
logon em um sistema de produção por engano. Ou um simples erro de código é feito em uma 
grande tarefa em lote e, de repente, muitos milhares de clientes no banco de dados têm o mesmo 
endereço de correspondência. 

Em ambientes que não são Oracle, esses tipos de erros exigiriam que o banco de dados de 
produção fosse desativado e uma recuperação pontual fosse realizada. O ambiente de produção 
ficaria indisponível enquanto esse backup estivesse sendo realizado e tanto os erros como 
qualquer trabalho útil feito a partir do momento em que o erro foi feito seriam revertidos, 
exigindo novas chaves de transação. 

O Oracle Database 11g fornece recursos exclusivos on-line para desfazer erros humanos. Se um 
DBA eliminar uma tabela sem querer, ela será enviada para uma lixeira e pode ser retornada 
através de um simples comando. Da mesma forma, se uma ou mais linhas de uma tabela forem 
excluídas ou alteradas, as versões anteriores dessas linhas podem ser consultadas on-line e as 
transações específicas que causaram o erro podem ser desfeitas, sem qualquer perda das 
alterações de dados causadas por transações adicionais. E, se necessário, todo o banco de dados 
pode simplesmente voltar no tempo, quase como se estivesse reproduzindo um vídeo de trás 
para frente. 
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MAXIMIZAR A SEGURANÇA 
“Isso é criptografia transparente de dados de verdade. Dentro de algumas poucas horas, os componentes básicos estavam 
sendo executados e disponíveis, e nós não percebemos nenhum impacto no desempenho” 

Sam Lebron, Arquiteto Sênior 

Dress Barn

As informações dentro de uma organização estão em situação de risco cada vez maior. A TI está 
agora sujeita a inúmeras regulamentações que exigem um rígido controle e proteção das 
informações de identificação pessoal. Para atender a esses requisitos, o Oracle Database 11g 
Release 2 fornece recursos de segurança detalhada de dados, incluindo criptografia e máscara de 
dados, controles de acesso, auditoria e geração de relatórios de alta fidelidade, varredura das 
configurações da empresa e investigação de alteração de dados. 

Um dos maiores desafios para os profissionais de TI é reconhecer onde estão vulneráveis em 
termos de segurança. A Oracle fornece recursos nesta área: o Configuration Management Pack, 
disponível com o Oracle Enterprise Manager, fornece mais de 240 políticas que implementam e 
monitoram as práticas recomendadas em relação ao gerenciamento da segurança, configuração e 
armazenamento, através de todos os Bancos de dados Oracle dentro de uma empresa. O Oracle 
Audit Vault fornece um cofre seguro e centralizado de informações para auditoria coletadas de 
diversos bancos de dados (incluindo alguns bancos de dados que não são Oracle), habilitando a 
análise simplificada, detecção de ameaças e geração de relatórios de possíveis problemas de 
conformidade através de toda a infraestrutura de gerenciamento das informações. 

O Oracle Total Recall, uma opção do Oracle Database 11g, fornece uma solução para a retenção 
de informações históricas. Com o Oracle Total Recall, todas as alterações feitas nos dados são 
guardadas para fornecer um histórico completo de alterações de informação. Isso significa que os 
auditores podem não somente visualizar quem fez o que e quando, mas também visualizar quais 
eram as informações em um determinado momento, algo que anteriormente só era possível 
construindo na aplicação ou através de políticas de retenção de backup que custam caro. 

Novos requisitos de controle interno encontrados em regulamentações podem ser difíceis e caros 
de implementar em um ambiente com diversas aplicações. O Oracle Database Vault, uma opção 
do Oracle Database 11g, permite que os controles de acesso sejam aplicados de forma 
transparente sob as aplicações existentes. Os usuários podem ser impedidos de acessar 
determinados dados de aplicações ou de acessar o banco de dados fora do horário normal; os 
requisitos de separação de tarefas podem ser aplicados por diferentes administradores do banco 
de dados sem exercer os privilégios mínimos que resultam em mais custos. 

E o Oracle Advanced Security, uma opção do Oracle Database 11g, pode ser usado para 
criptografar de forma transparente os dados em todos os níveis: dados em trânsito na rede, dados 
no armazenamento físico e em backups. Da mesma forma, o Data Masking Pack pode ser usado 
para ofuscar os dados conforme eles de movem da produção para o desenvolvimento, reduzindo 
o potencial de violação das normas de privacidade ou do risco de vazamento de dados 
importantes. 
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DOBRAR A PRODUTIVIDADE DO DBA E DO 
DESENVOLVEDOR 
“O Oracle Enterprise Manager nos ajudou a resolver os problemas de gerenciamento do sistema de forma proativa, 
automatizando tarefas administrativas manuais e reduzindo a necessidade de treinamento extensivo do DBA.” 

Arup Nanda, Diretor Sênior 

Starwood Hotels & Resorts

As empresas estão cada vez mais dependentes da TI e os usuários naturalmente exigem uma 
maior qualidade de serviço; entretanto, os orçamentos de TI continuam lá embaixo, na melhor 
das hipóteses. Para resolver essa discrepância em crescimento, a Oracle adicionou mais recursos 
automatizados de autogerenciamento nas sucessivas versões, fazendo com que o Oracle 
Database 11g Release 2 precisasse de 50% a menos de tempo para gerenciar do que as versões 
anteriores. 

A abordagem de autogerenciamento da Oracle segue por dois caminhos. Primeiramente, sempre 
que possível, foram automatizadas tarefas repetitivas, trabalhosas e suscetíveis a erros no banco 
de dados que poderiam ser totalmente automatizadas. Por exemplo, o gerenciamento do 
armazenamento, o gerenciamento da memória, a coleta de estatísticas, o backup e recuperação e 
o ajuste do SQL foram todos automatizados. 

Em segundo lugar, naquelas operações que não podiam ser totalmente automatizadas, foram 
incorporados assistentes inteligentes ao banco de dados para orientar os administradores de 
bancos de dados sobre como tirar o máximo proveito de seus sistemas. Os assistentes são 
fornecidos para o gerenciamento da configuração, aplicação de patches, indexação, 
particionamento, diagnósticos de desempenho, recuperação de dados e, novo no Oracle 
Database 11g Release 2, a compressão e a máxima disponibilidade. 

A combinação da automação incorporada e assistentes inteligentes reduz a discrepância de 
complexidade entre os recursos de administração de banco de dados disponíveis e os objetivos 
de níveis de serviço da empresa. Como a grande maioria das análises e resolução de problemas é 
realizada pelo próprio banco de dados, os administradores de banco de dados podem agora 
gastar menos tempo cuidando das operações do dia-a-dia de seus bancos de dados, permitindo 
que eles gerenciem mais bancos de dados em seus ambientes. Estudos recentes realizados por 
uma empresa de pesquisa independente mostram que os administradores de bancos de dados 
podem esperar gastar 26% a menos de tempo gerenciando seus ambientes do 11g em relação aos 
ambientes do 10g, e 50% em comparação a implantações mais antigas do Oracle9i 
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DESENVOLVER RAPIDAMENTE TAMBÉM 

O Oracle Database 11g Release 2 fornece uma solução de gerenciamento de dados exclusiva e 
integrada suportada por todas as estruturas de desenvolvimento conhecidas usadas pelos 
desenvolvedores hoje em dia. Isso protege o investimento da TI em recursos de 
desenvolvimento, aumenta a produtividade e reduz os ciclos de implantação. 

.Net  

O Oracle Developer Tools para Visual Studio .NET é um complemento altamente integrado do 
Microsoft Visual Studio, tornando mais fácil para os desenvolvedores escreverem código para os 
Bancos de dados Oracle. O Oracle Data Provider para .NET fornece acesso otimizado a dados a 
partir de um ambiente .NET, permitindo que os desenvolvedores tirem proveito da 
funcionalidade avançada no Oracle Database 11g Release 2. O Oracle Database 11g Release 2 no 
Windows também suporta o desenvolvimento, a implantação e a execução de procedimentos e 
funções armazenados escritos em uma linguagem gerenciada por .NET como C# ou VB.NET, 
reduzindo a necessidade de programadores .Net terem que aprender outras linguagens 

Java  

Da mesma forma, o Oracle Database 11g Release 2 suporta os desenvolvedores Java. Ele inclui 
uma Java Virtual Machine (Java VM) incorporada que executa Java diretamente no banco de 
dados. As aplicações cliente e da camada intermediária escritas em Java podem também usar o 
JDBC, uma API padrão do setor que permite que os desenvolvedores incorporem declarações 
SQL no código Java.  

PHP 

O PHP é uma linguagem de script interpretada muito conhecida, normalmente usada para a 
criação de aplicações Web 2.0. Ela impulsiona mais de vinte milhões de sites na Internet e tem 
uma ampla comunidade de usuários. A Oracle fez uma parceria com a comunidade de software 
livre para criar um driver PHP para bancos de dados estável e de alto desempenho que é 
totalmente integrado com o Oracle Database 11g Release 2.  

Oracle Call Interface (OCI) 

A Oracle Call Interface fornece uma API de alto desempenho para aplicações escritas em 
linguagens compiladas como C, C++, Cobol e Fortran.  
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PL/SQL  

O PL/SQL é uma poderosa linguagem procedural projetada especificamente para o 
processamento perfeito de comandos SQL no Banco de dados Oracle. Ela pode ser usada para 
criar procedimentos, funções e triggers armazenados que executam dentro do Banco de dados 
Oracle. Ela também pode ser usada na camada intermediária bem como em aplicações cliente. 

Oracle Application Express (Oracle APEX) 

A Oracle Application Express é uma ferramenta de desenvolvimento rápido de aplicações Web 
especificamente para o Banco de dados Oracle. Usando somente um navegador da Web e 
experiência limitada em programação, os desenvolvedores podem desenvolver e implantar 
aplicações profissionais rápidas e seguras. A Oracle APEX combina as qualidades de 
produtividade e facilidade de uso de um banco de dados pessoal com a segurança, escalabilidade 
e disponibilidade de um banco de dados empresarial ao construir aplicações Web.  

Oracle SQL Developer  

A Oracle SQL Developer é uma ferramenta gráfica que melhora a produtividade e simplifica as 
tarefas de desenvolvimento do banco de dados. Projetada para desenvolvedores do Banco de 
dados Oracle, a Oracle SQL Developer simplifica os ciclos de desenvolvimento e reduz a 
necessidade de adquirir ferramentas de terceiros para desenvolvimento e depuração de código 
SQL e PL/SQL.  

Modelador de dados da Oracle SQL Developer 

O Modelador de dados da Oracle SQL Developer fornece um conjunto de ferramentas e 
utilitários de modelagem de banco de dados e dados, incluindo a modelagem para Diagramas de 
Relacionamento de Entidades (ERD), modelagem relacional (projeto de banco de dados), 
modelagem de tipo de dados e multidimensional, modelagem de engenharia e engenharia reversa 
e geração de códigos DDL.  
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SIMPLIFICAR O PORTFÓLIO DE SOFTWARES 
“O Oracle (Database 11g, VM, Unbreakable Linux, Enterprise Manager e Inteligência de negócios) nos permitiu concentrar em 
fornecer a melhor experiência do usuário e continuar a baixar os custos das operações. Nós devemos isso em parte às 
soluções de software comprovadas e consistentes da Oracle.” 

Nicholas Tang, Vice-Presidente de Operações Técnicas 

Interactive One

Assim como uma miscelânea de hardware e armazenamento incorre em custos adicionais de TI, 
o mesmo pode acontecer com um portfólio complicado de software. Ao longo dos anos, as 
organizações têm implantado diversas plataformas de gerenciamento de dados, normalmente sob 
diferentes aplicações de negócios. De forma que eles podem ter Bancos de dados sendo 
executados em sistemas Unix e Linux, SQL Server no Windows, DB2 no mainframe, pacotes de 
bancos de dados especializados e antigos para datamarts, XML e outro gerenciamento espacial e 
de multimídia.  

Cada uma dessas soluções pontuais de gerenciamento de dados tem diferentes níveis de recursos 
e, sendo assim, todas incorrem em ambientes de software adicionais em termos de infraestrutura 
de suporte. Por sua vez, elas exigem diferentes soluções de gerenciamento de banco de dados, 
gerenciamento de volume de cluster, failover de clusters, backup e recuperação, integração de 
dados, replicação de dados e muito mais; a lista é interminável. Ainda assim, o custo para integrar 
todas essas diferentes soluções pontuais em uma solução única e coerente é pago anualmente 
pelo cliente. Além disso, uma única alteração no nível de versão de qualquer um desses 
componentes exige que toda a integração e todos os testes sejam iniciados novamente. 

O Oracle Database 11g Release 2 fornece uma solução única e integrada para todos os requisitos 
de gerenciamento de informações disponíveis em todas as plataformas de sistema aberto e 
suportada por todas as principais aplicações de terceiros. Ele não somente armazena dados 
relacionais, mas também armazena documentos, arquivos XML, arquivos multimídia, 
informações espaciais e de localização, além de suportar tipos de dados avançados como 
etiquetas RFID, imagens médicas DICOM e dados semânticos. O desempenho é otimizado para 
esses tipos de dados individuais; por exemplo, os arquivos armazenados no banco de dados 
usando o recurso Secure Files podem armazenar e fornecer arquivos mais rapidamente que os 
sistemas operacionais normais. A indexação e o acesso SQL são fornecidos para todos os tipos 
de dados estendidos armazenados no banco de dados, permitindo a fácil integração dos novos 
tipos de dados nas aplicações existentes. O acesso nativo através de protocolos normalmente 
associados a tipos de dados específicos também é fornecido; por exemplo, acesso http e XPath a 
dados XML e, novo no Oracle Database 11g Release 2, acesso SPARQL a dados semânticos, 
bem como interfaces de tipo NFS nativo para documentos e imagens etc. armazenados no banco 
de dados através dos recursos Secure File. 

Todos os dados armazenados no banco de dados herdam os recursos de segurança, alta 
disponibilidade e redução de preços proporcionados pelo Oracle Database 11g Release 2. 
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Portanto, ao padronizarem o Banco de dados Oracle como sua única plataforma de 
gerenciamento de dados, as organizações de TI podem simplificar amplamente seus portfólios de 
software e reduzir os custos de integração e manutenção constantes, ao mesmo tempo em que 
simplificam a consolidação, governança e conformidade, alta disponibilidade e gerenciamento de 
seus ambientes. 
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OBTER VALOR COMERCIAL EM UM QUARTO DO TEMPO 

Uma dos maiores desafios para a TI consiste em obter o valor agregado da mudança de forma 
efetiva. Conforme um sistema se torna mais complexo e mais crítico, se torna mais difícil fazer 
alterações no data center. Embora seja obtido valor agregado ao adotar uma mudança; por 
exemplo, maior desempenho, custos mais baixos ou maior disponibilidade, fazer a alteração em 
si pode ser visto como algo arriscado. Isso significa que, em vez de realizar aprimoramentos 
comuns, a TI irá quase sempre adiar as alterações incorrendo assim em custos adicionais em 
detrimento das operações dos negócios. 

Um dos maiores desafios no ambiente de TI é o upgrade de software. Novas versões de bancos 
de dados surgem com frequência, assim como os sistemas operacionais (SO). No passado, o 
upgrade do banco de dados e do SO em ambientes individuais se tornaram uma tarefa muito cara 
e interminável; após concluir o upgrade interno de todos os sistemas de negócios 
individualmente, quase sempre é hora de começar tudo de novo. A consolidação da grade tem 
um benefício importante na redução deste custo e deste tempo. Ao consolidar todas as suas 
aplicações em uma grade de hardware de baixo custo, as organizações modernas tiram proveito 
da agilidade adicional fornecida por esse processo. Quando necessário, uma nova Grade 
contendo o novo banco de dados e o novo software do SO pode ser facilmente provisionada, 
por um baixo custo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada upgrade do Oracle, desde o Banco de dados 8, passando pelo 8i, 9i, 10g e, agora, 11g, apresenta desempenho do 
sistema, estabilidade e disponibilidade cada vez maiores, ao mesmo tempo em que cortam a sobrecarga de gerenciamento e 
fornecem níveis ainda mais altos de serviço” 

Charlotte Melén, Gerente de Tecnologia Web 

Comic Relief

Migre bancos de dados entre diferentes ambientes em grade em vez de fazer upgrade  
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Em seguida, os bancos de dados e as comunidades de usuários finais associadas podem ser 
simplesmente movidos do antigo ambiente consolidado para o ambiente novo, conforme as 
exigências de tempo e dos negócios. Uma vez que todos os bancos de dados tenham sido 
migrados desta forma, o hardware mais antigo pode ser provisionado novamente para a 
atualização de última geração. 

O Oracle Database 11g Release 2 também inclui recursos que reduzem significativamente o custo 
e o risco associados a essas alterações. O Oracle Real Application Testing, uma opção do Banco 
de dados Oracle, permite a captura de cargas de trabalho do Oracle Database 10g e do Oracle9i 
Database para reproduzir no Oracle Database 11g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura e reprodução da carga de trabalho de produção no ambiente de testes através do Real Application Testing 

Isso permite que a TI teste as alterações de infraestrutura com cargas de trabalho de produção 
reais e detecte automaticamente qualquer alteração no comportamento. A TI pode rapidamente 
determinar o impacto das alterações em seu ambiente de produção e saber como amenizar 
qualquer impacto negativo antes que as alterações sejam aplicadas na produção. O Real 
Application Testing pode reduzir o tempo (e o custo) associado aos testes de alterações em um 
fator de pelo menos 4. O risco e o tempo associados a upgrades frequentes e incrementais no 
ambiente do banco de dados são significativamente reduzidos, permitindo que a TI forneça 
inovação contínua para a empresa mais rapidamente e sem riscos. 
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CONCLUSÃO 

O Oracle Database 11g Release 2, a segunda versão do premiado Oracle Database 11g, fornece a 
base necessária para que a TI possa fornecer com sucesso mais informações com maior qualidade 
de serviço, e gerenciar de forma eficaz as alterações dentro de seu ambiente de TI para obter 
maior valor agregado para a empresa.  

Ao implantarem o Oracle Database 11g Release 2 como sua solução de gerenciamento de dados 
dentro de sua arquitetura de TI, as empresas podem esperar tirar proveito de todo o poder do 
banco de dados líder mundial para reduzir seus custos de hardware e armazenamento; melhorar o 
desempenho de seus sistemas por um fator de 10; simplificar drasticamente seu portfólio de 
software; dobrar a produtividade de sua equipe de TI e obter valor agregado em apenas um 
quarto do tempo.
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