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Introdução 
O banco de dados Oracle é líder de mercado e o banco de dados preferido para centenas de 
milhares de empresas bem como desenvolvedores de aplicações e administradores de banco de 
dados espalhados pelo mundo. Ao longo dos anos, as empresas têm confiado no banco de dados 
Oracle para fornecer desempenho e confiabilidade sem iguais. Na versão 10g do banco de dados, 
a Oracle forneceu um banco de dados autogerenciável com gerenciabilidade inovadora e custos 
de gerenciamento drasticamente reduzidos.  

A Oracle está pronta para elevar o nível novamente na versão Oracle Database 11g. Projetado 
para ambientes de data centers, que estão em ritmo acelerado de crescimento e mudanças para 
atender às demandas das empresas, o Oracle Database 11g permite que as empresas adotem 
novas tecnologias rapidamente, minimizando o risco. Além disso, projetado com base nos 
recursos de autogerenciamento, o Oracle Database 11g fez avanços significativos na área de 
gerenciabilidade e diagnóstico de falhas. 

 

Desafios da gerenciabilidade 

Três áreas continuam a ser os maiores desafios de gerenciamento para os administradores de 
banco de dados. São elas:  

• Desempenho: Como manter os bancos de dados de produção em desempenho máximo 
para manter altos níveis de serviço. 

• Gerenciamento de alterações: Como reduzir o risco da implantação de alterações, assim 
como de inovações tecnológicas, nos ambientes de bancos de dados Oracle a baixos 
custos. 

• Administração do dia-a-dia: Como automatizar as tarefas repetitivas do dia-a-dia de 
forma que a mão-de-obra possa ser liberada para se concentrar em necessidades mais 
estratégicas, como a segurança e a alta disponibilidade. 

Para resolver esses desafios, o Oracle Database 11g fez avanços significativos em desempenho, 
garantia de alterações e autogerenciamento para tornar os bancos de dados Oracle mais fáceis de 
gerenciar que nunca. 
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Gerenciamento de desempenho 

O Gerenciamento de desempenho tem sido tradicionalmente um desafio para os administradores 
de bancos de dados. Com o banco de dados autogerenciável, o Oracle Database 11g, gerenciar o 
desempenho do banco de dados ficou mais fácil que nunca. O Oracle Database 11g continua 
ampliando seus recursos de autogerenciamento em todas as áreas, incluindo as duas áreas 
principais de gerenciamento de desempenho de banco de dados: diagnóstico de desempenho e 
ajuste de aplicações. 

Diagnóstico de desempenho 

As etapas para se obter bom desempenho são reunir os dados corretos, fazer uma análise 
adequada e, em seguida, produzir um plano de ação eficaz.  

A estrutura de autogerenciamento do Oracle Database 11g realiza essas tarefas para o DBA, 
tornando o diagnóstico de desempenho simples e rotineiro. O Automatic Workload Repository 
reúne os dados necessários e o Automatic Database Diagnostics Monitor analisa os dados e faz 
recomendações objetivas, concretas e que podem ser transformadas em ações.  Vamos analisá-los 
em mais detalhes. 

Automatic Workload Repository 

O Automatic Workload Repository (AWR) é um repositório interno dentro de cada banco de 
dados Oracle Database 11g que contém estatísticas operacionais sobre esse banco de dados 
específico e outras informações semelhantes. Em intervalos regulares, o Oracle Database 11g tira 
um snapshot de todas as suas estatísticas vitais e informações sobre a carga de trabalho e 
armazena essas informações no AWR. Por padrão, os snapshots são tirados a cada 60 minutos e 
são armazenados no AWR por um período de 8 dias, após o qual eles são automaticamente 
eliminados. O administrador pode facilmente alterar esses valores padrão. O AWR foi projetado 
para ser leve e totalmente autogerenciável, para garantir que isso não implique em qualquer peso 
de gerenciamento adicional para os administradores. 

Os dados capturados permitem que tanto o nível de sistema como o nível de usuário sejam 
analisados, novamente reduzindo as exigências para repetir a carga de trabalho para diagnosticar 
problemas. Otimizações têm sido realizadas para garantir que a captura de dados seja feita de 
forma eficaz, para minimizar a sobrecarga.  

O AWR constitui a base de toda a funcionalidade de autogerenciamento do Oracle Database 11g. 
Ele é a fonte de informações que fornece ao Oracle Database 11g uma perspectiva histórica de 
como ele está sendo usado e permite que ele tome decisões, que são precisas e especialmente sob 
medida para o ambiente em que o sistema está operando. 
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Automatic Database Diagnostics Monitor 

Com base nos dados capturados no AWR, o Oracle Database 11g inclui um mecanismo de 
autodiagnóstico chamado Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM). O ADDM 
possibilita ao Oracle Database 11g diagnosticar seu próprio desempenho e determinar como 
qualquer problema identificado poderia ser resolvido. O ADDM é executado automaticamente 
após cada captura de estatísticas do AWR e disponibiliza os dados de diagnóstico de desempenho 
imediatamente.  

O ADDM examina os dados capturados no AWR e realiza análises para determinar os principais 
problemas no sistema de forma proativa, recomenda soluções e quantifica os benefícios 
esperados. O ADDM tem uma abordagem holística para o desempenho do sistema, usando o 
tempo como uma moeda comum entre os componentes. O objetivo do ADDM é identificar 
aquelas áreas do sistema que estão consumindo a maioria do ‘tempo de banco de dados’. O 
ADDM analisa em detalhes para identificar a causa principal dos problemas, em vez de apenas os 
sintomas, e relata o impacto que o problema está tendo no sistema em geral. Se uma 
recomendação é feita, ela relata os benefícios que podem ser esperados, novamente em termos de 
tempo.  

O uso do tempo permite que o impacto de problemas severos ou recomendações sejam 
comparados. Anteriormente, muitos problemas foram identificados com base nos julgamentos 
de valores e experiência em vez de impactos quantificados. Um bom exemplo disto é um sistema 
que está enfrentando uma taxa de logon muito alta. Um princípio básico poderia ter indicado que 
uma taxa de logon maior que 10 por segundo era um problema e deveria ser corrigido. 
Entretanto, muitos sistemas podem executar taxas de logon significativamente mais altas, sem 
que isso afete de forma relevante o desempenho. Usando os dados de distribuição de tempo no 
AWR, o ADDM pode relatar quantitativamente que os logons são responsáveis por 20% do 
tempo gasto no banco de dados. Esse valor quantificado pode tornar muito mais fácil convencer 
quem precisa fazer o trabalho a corrigir o problema ou fazer com que ele seja corrigido, em vez 
de somente fazer uma declaração do tipo ‘Eu acho que você está fazendo muitos logons’. 

O ADDM começa sua análise se concentrando nas atividades em que o banco de dados está 
gastando mais tempo e, em seguida, analisa detalhadamente através de uma sofisticada árvore de 
classificação de problemas. A árvore de classificação de problemas usada pelo ADDM engloba 
décadas de experiência em ajustes de desempenho no Server Technologies Performance Group 
na Oracle e outros especialistas em desempenho.  

Ao desenvolver a árvore de classificação, a principal intenção era lidar com os problemas mais 
comumente vistos e analisá-los detalhadamente até as causas principais dos problemas, em vez de 
somente relatar os sintomas. Alguns dos problemas mais comuns detectados pelo ADDM 
incluem: 

• Gargalos na CPU 

• Gerenciamento de conexão insatisfatório 
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• Parsing em excesso 

• Contenção de bloqueio 

• Recursos de E/S  

• Redimensionamento das estruturas de memória da Oracle, ou seja, PGA, cache 
de buffer, buffer de log 

• Alta carga de declarações SQL 

• Alto tempo de PL/SQL e Java 

• Alta carga de pontos de verificação gerando, por exemplo, arquivos de log 
pequenos 

• Problemas específicos do RAC  

Além de relatar os problemas de desempenho em potencial, o ADDM também documenta as 
áreas sem problemas do sistema. Os subcomponentes, como E/S, memória, etc., que não estão 
impactando significativamente o desempenho do sistema, são eliminados da árvore de 
classificação logo no começo e listados de forma que o DBA possa rapidamente ver que há 
pouco a ser ganho realizando ações nessas áreas. Novamente, isso economiza tempo e esforço 
desperdiçados (tanto humano como de hardware) na correção de coisas que não irão impactar o 
desempenho geral do sistema. 

O Oracle Database 11g amplia o ADDM aprimorando enormemente a análise de desempenho 
por todo o cluster para os bancos de dados do Application Clusters (RAC). Para os ambientes 
RAC, o ADDM analisa o cluster RAC e relata problemas que estão afetando o banco de dados 
como um todo, assim como suas instâncias individuais. Os DBAs podem agora usar o ADDM 
para realizar análises dos recursos globais em todo o banco de dados, como o SQL de alta carga, 
tráfego de interconexão de cache global, problemas de latência de rede, distorção nos tempos de 
resposta da instância e a capacidade de E/S.  

O banco de dados Oracle foi o primeiro produto de banco de dados a introduzir um recurso 
revolucionário de autodiagnóstico e redefinir completamente o cenário da administração de 
banco de dados. Os administradores não precisam mais coletar antecipadamente altos volumes 
de dados de diagnóstico e gastar horas intermináveis analisando esses dados para encontrar 
respostas para os problemas de desempenho. Com o Oracle Database 11g, eles podem 
simplesmente perguntar ao banco de dados quais são os problemas de desempenho e o ADDM 
cuida do resto. Eles podem sentar, relaxar e acompanhar as recomendações feitas pelo ADDM 
com apenas alguns cliques do mouse e esquecer o resto.  
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Linhas de base do AWR e limites adaptativos 

A utilidade e o valor do AWR continuam a crescer no Oracle Database 11g. As linhas de base 
recém-introduzidas do AWR permitem que os DBAs capturem e salvem os dados de 
desempenho do sistema em relação a períodos de tempo com cargas de trabalho interessantes ou 
representativas.  

O relatório dos períodos de comparação do AWR é fornecido para fazer facilmente comparações 
de períodos de problemas em relação às linhas de base salvas para identificar fontes em potencial 
de desvios de desempenho. Além das métricas de desempenho, o relatório também captura as 
informações de configuração, assim como a memória total e o número de CPUs, que pode 
identificar fontes externas de problemas que podem estar causando a redução de desempenho. 
Caso tenham ocorrido alterações fora-de-banda em parâmetros críticos, como COMPATIBLE, 
que pode afetar o desempenho do SQL, o relatório também captura as informações do sistema 
de banco de dados, como os parâmetros de inicialização. 

Além disso, as linhas de base podem ser usadas na definição das métricas dos limites de alerta 
sobre o desempenho do sistema. A maioria das métricas pode ser visualizada no Oracle 
Enterprise Manager em relação aos agregados estatísticos dessas mesmas métricas observados 
durante o período da linha de base. Isso ajuda os usuários a definirem limites com base nas linhas 
de base em vez de selecionarem limites sem o contexto dos dados reais. Além disso, os limites 
adaptativos ficam disponíveis para uma determinada métrica de desempenho. Os limites 
adaptativos são limites de alerta definidos automaticamente e ajustados periodicamente pelo 
sistema que está usando os dados do System Moving Window Baseline como base para a 
determinação de limites. Para os clientes que desejam começar a trabalhar com limites 
adaptativos imediatamente, a nova opção de “Configuração rápida” pode configurar um kit de 
limites para iniciantes com base nos perfis de carga de trabalho comuns com apenas alguns 
cliques. 

As linhas de base do AWR fornecem recursos poderosos para definição de linhas de base 
dinâmicas e futuras e simplificam consideravelmente o processo de criação e gerenciamento dos 
dados de desempenho para comparação. 

Ajuste da aplicação 

Os problemas de projeto das aplicações são a causa mais comum dos problemas de desempenho. 
Todo o conhecimento em ajustes dos desenvolvedores, DBAs e administradores de sistemas não 
é suficiente para resolver a desaceleração causada pelas deficiências de arquitetura e de projeto da 
aplicação. Uma parte importante do ajuste de desempenho do sistema de banco de dados 
consiste, portanto, no ajuste das declarações SQL.  

Como o otimizador de consultas toma decisões cruciais com um tremendo impacto no 
desempenho de uma consulta, como usar índices ou não, quais técnicas de junção devem ser 
usadas caso as consultas envolvam a junção de múltiplas tabelas, etc., a Oracle investiu um 
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esforço de desenvolvimento considerável para transformar o Otimizador com base em custos no 
Otimizador de consultas mais sofisticado, maduro e completamente testado do setor. O 
Otimizador com base em custos é também amplamente usado pelas principais aplicações 
empacotadas, como o Oracle eBusiness Suite, SAP, PeopleSoft, etc. Uma vez que o banco de 
dados Oracle é a plataforma para a maioria esmagadora dos clientes, isso demonstra o sucesso do 
otimizador da Oracle em um número enorme de configurações de aplicações. 
Consequentemente, desde o Oracle Database 10g, o Otimizador com base em regras (RBO) não 
está mais disponível e o otimizador com base em custos é o único modo de otimizador 
suportado.  

Enquanto o banco de dados Oracle fornece a melhor tecnologia possível para otimização de 
consultas, o que maximiza o desempenho da aplicação/consulta sem qualquer intervenção do 
administrador na maioria dos casos, podem ainda haver casos onde a natureza da sua aplicação 
ou a exclusividade da distribuição de dados pode fazer com que determinadas declarações SQL 
consumam uma porcentagem incomum muito alta de recursos do sistema. Neste caso, o 
processo de ajuste do SQL envolve três etapas básicas: 

• Identificar as altas cargas ou as principais declarações SQL responsáveis por uma grande 
parcela da carga de trabalho da aplicação e de recursos do sistema, analisando o 
histórico de execuções de SQL antigas disponível no sistema (por exemplo, as 
estatísticas de cache de cursor armazenadas na exibição dinâmica do V$SQL), 

• Verificar se os planos de execução produzidos pelo otimizador de consultas para essas 
declarações são executados de forma razoavelmente satisfatória, 

• Tomar as ações corretivas possíveis para gerar melhores planos de execução para as 
declarações SQL de desempenho insatisfatório. 

As três etapas são repetidas até que o desempenho do sistema atinja um nível satisfatório ou 
nenhuma outra declaração possa ser ajustada. Além de demorar bastante, o processo de ajuste de 
SQL descrito acima também exige um alto grau de experiência. Somente uma pessoa com um 
conhecimento profundo da aplicação e do sistema de banco de dados pode assumir essa tarefa. 

Ajuste de SQL e supervisores de acesso 

Desde o Oracle Database 10g, o processo de ajuste SQL tem sido totalmente automatizado. O 
ADDM identifica as declarações SQL que estão consumindo uma quantidade incomum de 
recursos do sistema e que, portanto, estão causando problemas de desempenho. Além disso, as 
principais declarações SQL em termos de consumo de CPU e memória compartilhada são 
capturadas automaticamente pelo AWR. Sendo assim, a identificação de declarações SQL de alta 
carga acontece de forma automática na nova estrutura de ajustes e não exige intervenção por 
parte do administrador.  

Após as principais declarações SQL consumidoras de recursos serem identificadas, o banco de 
dados Oracle pode analisá-las automaticamente e recomendar soluções usando o recurso de 
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ajuste automático recém-adicionado do otimizador de consultas, chamado Otimizador de ajuste 
automático. O ajuste automático de SQL está exposto através de um supervisor chamado SQL 
Tuning Advisor. O SQL Tuning Advisor analisa uma ou mais declarações SQL e produz planos 
bem ajustados juntamente com conselhos de ajuste. O administrador não precisa fazer nada além 
de chamar o SQL Tuning Advisor para que ele possa recomendar uma solução. É importante ter 
em mente aqui que a solução está vindo diretamente do otimizador e não de ferramentas 
externas que utilizam algumas heurísticas pré-definidas. Isso proporciona diversas vantagens: a) o 
ajuste é feito pelo componente do sistema que está responsável pelos planos de execução, b) o 
processo de ajuste é totalmente baseado em custos e é naturalmente levado em consideração para 
quaisquer alterações e aprimoramentos feitos com o otimizador de consultas, c) o processo de 
ajuste leva em consideração as estatísticas de execuções passadas de uma declaração SQL e 
personaliza as configurações do otimizador para a declaração em questão, e d) ele coleta 
informações adicionais em conjunto com as estatísticas comuns com base no que é considerado 
útil pelo otimizador de consultas. 

A recomendação do Otimizador de ajuste automático pode se encaixar em uma das seguintes 
categorias: 

Análise de estatísticas: O Otimizador de ajuste automático verifica cada objeto de consulta, 
procurando por estatísticas ausentes ou obsoletas, e faz recomendações para reunir uma 
quantidade relevante de estatísticas. Ele também coleta informações adicionais para fornecer as 
estatísticas ausentes ou estatísticas corretas obsoletas caso as recomendações não sejam 
implementadas. 

Geração de perfis SQL: O Otimizador de ajuste automático verifica suas próprias estimativas e 
coleta informações adicionais para remover os erros de estimativa. Ele também coleta 
informações adicionais na forma de configurações personalizadas do otimizador (por exemplo, 
primeiras linhas vs. todas as linhas) com base no histórico de execuções passadas da declaração 
SQL. Ele constrói um SQL Profile usando as informações adicionais e faz uma recomendação 
para criá-lo. Quando um SQL Profile é criado, ele permite que o otimizador de consultas (no 
modo normal) gere um plano bem ajustado. O aspecto mais poderoso dos SQL Profiles é que 
eles habilitam o ajuste de consultas sem precisar de qualquer alteração na sintaxe e, portanto, 
fornecem aos administradores de banco de dados Oracle uma solução para ajustar as declarações 
SQL incorporadas em aplicações empacotadas. 

Análise de caminho de acesso: O Otimizador de ajuste automático verifica se um novo índice 
pode ser usado para melhorar significativamente o acesso a cada tabela na consulta e, quando 
adequado, faz recomendações para criar esses índices. 

Análise de estrutura do SQL: Aqui o Otimizador de ajuste automático tenta identificar as 
declarações SQL que levaram elas próprias a gerarem planos ruins e faz sugestões relevantes para 
reestruturá-las. As reestruturações sugeridas para o código SQL podem ser tanto de sintaxe como 
de semântica.  
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As análises do caminho de acesso e da estrutura SQL podem ser extremamente úteis no ajuste de 
desempenho de uma aplicação em desenvolvimento ou uma aplicação de produção caseira onde 
os administradores/desenvolvedores têm acesso ao código da aplicação. 

O SQL Access Advisor é ainda outro principal componente de gerenciabilidade do banco de 
dados Oracle. Ele pode analisar automaticamente o projeto do esquema de uma determinada 
carga de trabalho e recomendar índices, visualizações materializadas e logs de visualizações 
materializadas para criar, reter ou eliminar conforme adequado para a carga de trabalho. 
Enquanto gera recomendações, o SQL Access Advisor considera o impacto de adicionar novas 
estruturas de acesso às atividades de manipulação de dados, como uma operação de "insert", 
"update" e "delete", além de melhorias no desempenho que eles podem fornecer para as 
consultas. O SQL Access Advisor fornece uma interface muito fácil de usar e exige pouquíssimo 
conhecimento do sistema. Ele também pode ser executado sem afetar os sistemas de produção, 
uma vez que os dados podem ser obtidos do sistema de produção e levados para outra máquina 
onde o SQL Access Advisor possa ser executado.  

O SQL Access Advisor foi aprimorado no Oracle Database 11g para fornecer conselho de 
particionamento como parte das recomendações de estrutura de acesso SQL. 

Ajuste SQL automático 

No Oracle Database 11g, o processo de ajuste do SQL foi ainda mais aprimorado e 
automatizado para manter os bancos de dados sendo executados em desempenho de pico. O 
SQL Tuning Advisor agora é executado automaticamente durante as janelas de manutenção do 
sistema como uma tarefa de manutenção. A cada execução, ele seleciona automaticamente 
consultas SQL de alta carga no sistema e gera recomendações para ajustá-las.  

Para validar a recomendação, o SQL Tuning Advisor no Oracle Database 11g realiza uma 
execução-teste das declarações SQL com o novo plano de execução para o qual um perfil SQL é 
recomendado. Isso aumenta drasticamente a precisão e a confiabilidade das recomendações de 
perfil SQL. 

O Automatic SQL Tuning Advisor pode ser configurado para implementar automaticamente as 
recomendações de perfil SQL. Se você habilitar a implementação automática, o Advisor criará 
perfis SQL somente para aquelas declarações SQL para as quais o aprimoramento de 
desempenho seria de pelo menos três vezes. Outros tipos de recomendações, como aquelas para 
criar novos índices ou atualizar as estatísticas do otimizador ou aquelas que reestruturam o SQL, 
só podem ser implementadas manualmente. As declarações DML não são consideradas para 
ajuste pelo Automatic SQL Tuning Advisor. Por padrão, o Automatic SQL Tuning Advisor é 
configurado para executar à noite e somente relatar recomendações, mas não implementá-las 
automaticamente. 

Você pode visualizar um resumo dos resultados do ajuste SQL automático durante um período 
especificado (como os últimos sete dias), bem como visualizar um relatório detalhado sobre 
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recomendações feitas por todas as declarações SQL processadas. As recomendações podem 
então ser implementadas de forma seletiva através de processos manuais. Você também pode ver 
as recomendações que foram implementadas automaticamente. O Automatic SQL Tuning 
Advisor pode ser configurado para ser executado em qualquer janela de manutenção ou pode ser 
totalmente desativado, se desejado. 

Real Time SQL Monitoring 

O recurso Real Time SQL Monitoring do Oracle Database 11g permite o monitoramento do 
desempenho de declarações SQL enquanto elas estão sendo executadas. Os planos de execução 
ao vivo de SQLs de execução longa são exibidos automaticamente na página do SQL Monitor no 
Enterprise Manager usando novas estatísticas SQL detalhadas que são rastreadas como prontas 
para uso.  

Por padrão, o monitoramento SQL é iniciado automaticamente quando uma declaração SQL 
executa em paralelo, ou quando ele consome pelo menos 5 segundos de CPU ou tempo de E/S 
em uma única execução. O DBA pode observar a etapa da declaração SQL através do plano de 
execução, exibindo as estatísticas de cada etapa conforme ela é executada. As informações de 
origem a cada etapa do plano de execução são rastreadas através de métricas de desempenho 
chave, incluindo o tempo transcorrido, tempo de CPU, número de leituras e gravações, esperas 
de E/S e outro intervalo de espera. O Monitoramento SQL fornece ao DBA as informações 
sobre quais etapas os SQL de execução longa estão executando e permite que o DBA decida se é 
necessário tomar ações de ajuste adicionais. 

O Monitoramento SQL em tempo real foi aprimorado no Oracle Database 11g Release 2 para 
suportar planos de execução sendo executados em parte pela Oracle Database Machine, Exadata. 
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Figura 1. Plano de execução Real Time SQL Monitoring 

Além de poder monitorar as declarações SQL em tempo real, no Oracle Database 11g Release 2, 
o DBA também pode salvar todos os detalhes da execução em um relatório ativo, um relatório 
interativo que pode ser usado para análises. Ele oferece o mesmo nível de interatividade das telas 
ao vivo, com vários níveis de detalhamento.  

SQL Plan Management O SQL Plan Management evita regressões de desempenho resultantes de 
alterações repentinas ao plano de execução de uma declaração SQL ao fornecer os componentes 
para captura, seleção e planos de execução SQL em evolução. O desempenho do SQL pode ser 
afetado por diversas alterações, como uma nova versão do otimizador, alterações nas estatísticas 
e/ou parâmetros do otimizador ou a criação de perfis SQL. O SQL Plan Management é um 
mecanismo de prevenção que grava e avalia os planos de execução das declarações SQL com o 
passar do tempo, e constrói linhas de base de planos SQL compostas de um conjunto de planos 
existentes conhecidos por serem eficientes. As linhas de base do plano SQL são então usadas 
para preservar o desempenho das declarações SQL correspondentes, independentemente das 
alterações que ocorreram no sistema. 

Cenários comuns de uso onde o SQL Plan Management pode aumentar ou preservar o 
desempenho SQL incluem: 

• Um upgrade de banco de dados que instala uma nova versão do otimizador 
normalmente resulta em alterações no plano para uma pequena porcentagem das 
declarações SQL, com a maioria das alterações do plano resultando em aumento ou 
preservação das alterações. Entretanto, determinadas alterações podem gerar regressões 
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de desempenho. O uso das linhas de base do plano SQL minimiza as regressões de 
desempenho em potencial resultantes do upgrade de um banco de dados. 

• O sistema em andamento e as alterações de dados podem impactar os planos de 
algumas declarações SQL, potencialmente gerando regressões de desempenho. O uso 
das linhas de base do plano SQL pode também ajudar a minimizar as regressões de 
desempenho e estabilizar o desempenho do SQL. 

• A implantação de novos módulos de aplicações indica a introdução de novas 
declarações SQL no sistema. Os softwares da aplicação podem usar planos de execução 
de SQL desenvolvidos sob uma configuração de teste padrão para as novas declarações 
SQL. 

As linhas de base do plano SQL evoluem com o tempo para produzir melhor desempenho. 
Durante a fase de evolução da linha de base do plano SQL, o Oracle Database 11g avalia 
regularmente o desempenho de novos planos e integra os planos com melhor desempenho nas 
linhas de base dos planos SQL. Uma verificação bem-sucedida de um novo plano consiste em 
comparar seu desempenho com o de um plano selecionado a partir da linha de base do plano 
SQL e certificar-se de que ele fornece melhor desempenho. 

Migração de Stored Outlines para linhas de base de plano SQL 

Antes de as linhas de base de planos SQL terem sido introduzidas como parte do SQL Plan 
Management, as Stored Outlines serviam para uma função semelhante. Entretanto, faltava às 
Stored Outlines a flexibilidade e a adaptabilidade do SQL Plan Management.  

• As Stored Outlines não podem evoluir automaticamente com o tempo. 
Consequentemente, uma Stored Outline pode ser boa quando é criada, mas se torna um 
plano ruim após uma alteração no banco de dados, levando à degradação do 
desempenho. 

• As dicas em uma Stored Outline podem se tornar inválidas, por exemplo, uma dica de 
índice sobre um índice eliminado. Nesses casos, os bancos de dados ainda usam as 
descrições, mas excluem as dicas inválidas, produzindo um plano que é normalmente 
pior que o plano original ou o plano de melhor custo atual gerado pelo otimizador. 

• Para uma declaração SQL, o otimizador pode escolher somente o plano definido na 
Stored Outline na categoria especificada atualmente. O otimizador não pode escolher a 
partir de outras Stored Outlines em categorias diferentes ou o plano com base em custo 
atual, mesmo que eles melhorem o desempenho. 

O Oracle Database 11g release 2 proporciona a capacidade de migrar Stored Outlines para 
Linhas de base de planos SQL.  Os benefícios da migração para Linhas de base de planos SQL 
incluem: 
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• As linhas de base de planos SQL habilitam o otimizador a usar o mesmo plano bom e 
permitem que este plano evolua com o tempo. Para uma declaração SQL especificada, 
você pode adicionar novos planos como linhas de base de planos SQL após elas serem 
verificadas para não causarem regressões de desempenho. 

• As linhas de base do plano SQL evitam que os planos fiquem ruins devido a dicas 
inválidas. Se as dicas armazenadas em uma linha de base do plano se tornam inválidas, é 
possível que o plano não possa ser reproduzido pelo otimizador. Neste caso, o 
otimizador seleciona a linha de base de um plano alternativo que pode ser reproduzido 
ou o plano atual de melhor custo gerado pelo otimizador. 

• Para uma determinada declaração SQL, o banco de dados pode manter múltiplas linhas 
de base de plano. O otimizador pode escolher a partir de um conjunto de planos bons 
para uma determinada declaração SQL em vez de ficar restrito a um único plano por 
categoria, como exigido pelas descrições armazenadas. 

Ao utilizar o caminho de migração no Oracle Database 11g release 2, as aplicações antigas 
usando descrições armazenadas podem ser migradas de forma transparente e podem tirar 
proveito instantaneamente da funcionalidade aprimorada do SQL Plan Management. 

Gerenciamento de alterações 

Existem três componentes para gerenciar alterações em ambientes do banco de dados Oracle. 
São eles: 

• Detecção de alteração: Detectar alterações não planejadas ou ambientes de banco de 
dados configurados de forma inadequada. 

• Teste de alteração: Testar alterações planejadas em ambientes de teste e corrigir as 
regressões antes de implantá-las na produção. 

• Automação de alterações: Automatizar a tarefa de implantação das alterações em 
múltiplos ambientes. 

Detecção de alteração 

Usando o Oracle Enterprise Manager, os administradores podem visualizar todos os seus ativos 
de banco de dados Oracle através da empresa. Através da coleta de dados periódica e em tempo 
real, os administradores podem obter todos os detalhes necessários para gerenciar seus bancos de 
dados, incluindo o número de versão, localização do Oracle home, níveis de patch etc. O Oracle 
Enterprise Manager também fornece automaticamente uma pontuação de conformidade ao 
avaliar cada banco de dados em relação às mais de 300 políticas de uso imediato, permitindo que 
os administradores façam algo para fechar as brechas de segurança de forma proativa. 
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Com as alterações de aplicação sendo a principal causa do tempo de inatividade, as empresas são 
confrontadas com o problema de identificar alterações não planejadas feitas em ambientes de 
produção. Ao capturar o estado ideal do esquema do banco de dados de produção em uma linha 
de base, os DBAs podem identificar facilmente alterações ad-hoc feitas aos bancos de dados de 
produção, sejam alterações em parâmetros de inicialização, novos índices ou, até mesmo, 
alterações mal-intencionadas em lógicas comerciais, comparando o ambiente de produção atual 
com a linha de base de ouro estabelecida. No Oracle Database 11g, os DBAs podem rastrear 
alterações em esquemas em tempo real configurando o parâmetro de inicialização 
ENABLE_DDL_LOGGING como TRUE. 

Teste de alteração 

Real Application Testing 

Hoje em dia, as empresas precisam fazer investimentos em hardware e software que possam ser 
redimensionados para implantar as alterações de infraestrutura. Por exemplo, um data center 
pode ter uma iniciativa de mover os bancos de dados para uma plataforma de computação de 
baixo custo, como o Oracle Enterprise Linux. Isso exigiria, normalmente, que a empresa 
investisse em hardware duplicado para toda a pilha de aplicações, incluindo o servidor web, o 
servidor de aplicações e o banco de dados, para testar suas aplicações de produção. As 
organizações, portanto, acham muito caro avaliar e implementar alterações em sua infraestrutura 
de data center. Apesar de serem feitos diversos testes, problemas inesperados são encontrados 
com frequência quando uma alteração finalmente é realizada no sistema de produção. Isso 
porque as cargas de trabalho de teste são normalmente simuladas e não são representações 
precisas ou completas das verdadeiras cargas de trabalho de produção. Os gerentes de data 
centers, portanto, relutam em adotar novas tecnologias e adaptar seus negócios às pressões da 
concorrência em constante mudança. 

O Real Application Testing do Oracle Database 11g resolve esses problemas de frente através da 
introdução de duas novas soluções, o Database Replay e o SQL Performance Analyzer. 

Database Replay 

O Database Replay fornece aos DBAs e administradores de sistema a capacidade de reexecutar 
nos ambientes de teste cargas de trabalho reais de produção de forma fiel, precisa e realista, 
incluindo cargas de trabalho de usuários on-line e em lotes. Ao capturar toda a carga de trabalho 
dos sistemas de produção, incluindo toda a simultaneidade, dependências e ajustes, o Database 
Replay permite que você teste de forma realista as alterações no sistema, basicamente recriando 
as cargas de trabalho de produção no sistema de teste, algo que um conjunto de scripts nunca 
poderá fazer. Com o Database Replay, os DBAs e administradores de sistema podem testar 

• Alterações de upgrades de bancos de dados, patches, parâmetros, esquemas, etc. 
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• Alterações de configuração, como a conversão de uma única instância para RAC, ASM, 
etc. 

• Alterações de armazenamento, rede, interconexão 

• Alterações de sistema operacional, migrações de hardware, patches, upgrades, 
parâmetros 

Menor custo de infraestrutura para testes 

Os DBAs agora podem ter uma infraestrutura para testes ao seu dispor para testar suas alterações 
sem a sobrecarga de ter que duplicar toda a infraestrutura de uma aplicação. O Database Replay 
não exige a sobrecarga de configuração de ter que recriar uma camada intermediária ou uma 
camada do servidor web. Sendo assim, os DBAs e administradores de sistema podem testar e 
fazer upgrade rapidamente dos componentes de infraestrutura do data center com total 
confiança, sabendo que as alterações foram verdadeiramente testadas e validadas usando cenários 
de produção. 

Implantação mais rápida 

Outra grande vantagem do Database Replay é que ele não exige que o DBA gaste meses obtendo 
conhecimento funcional da aplicação e desenvolvendo scripts de teste. Com alguns 
apontamentos e cliques, os DBAs têm uma carga de trabalho de produção completa disponível 
na ponta de seus dedos para testar e implantar qualquer alteração. Isso reduz o tempo dos ciclos 
de testes de muitos meses para dias ou semanas e, consequentemente, traz economias 
significativas de custos para a empresa. 

O Database Replay é composto por quatro etapas principais: 

1. Captura da carga de trabalho 

Quando a captura da carga de trabalho estiver habilitada, todas as solicitações externas 
de clientes direcionadas para o banco de dados Oracle serão rastreadas e armazenadas 
em arquivos binários, chamados de arquivos de captura, no sistema de arquivos. A 
Oracle recomenda que seja feito o backup de todo o banco de dados antes da captura da 
carga de trabalho. O usuário especifica a localização dos arquivos de captura e os 
horários de início e término da captura da carga de trabalho. Durante esse processo, 
todas as informações pertencentes às chamadas externas ao banco de dados são 
gravadas em arquivos de captura.  

2. Processamento da carga de trabalho 

Uma vez que a carga de trabalho foi capturada, as informações nos arquivos de captura 
precisam ser processadas. Esse processamento transforma os dados capturados em 
arquivos de reprodução e cria todos os metadados necessários para reproduzir a carga 
de trabalho. Os arquivos de captura seriam normalmente copiados para outro sistema 
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para processamento. Isso deve ser feito uma vez para cada carga de trabalho capturada 
para que ela possa ser reproduzida. Após a carga de trabalho capturada ser processada, 
ela pode ser reproduzida repetidamente em um sistema de reprodução. Como o 
processamento da carga de trabalho pode demorar muito e exigir muitos recursos, é 
geralmente recomendado que essa etapa seja realizada no sistema de teste onde a carga 
de trabalho será reproduzida.  

3. Reprodução da carga de trabalho 

Após a carga de trabalho capturada ter sido processada, ela está pronta para ser 
reproduzida. Em seguida, um programa cliente, chamado Replay Client, processa os 
arquivos de reprodução e envia chamadas para o banco de dados com exatamente o 
mesmo horário e simultaneidade do sistema de captura. Dependendo da carga de 
trabalho capturada, você pode precisar de um ou mais clientes de reprodução para 
reproduzir a carga de trabalho de forma adequada. Uma ferramenta de calibração é 
fornecida para ajudar a determinar o número de clientes de reprodução necessários para 
uma carga de trabalho. Deve ser observado que, como toda a carga de trabalho é 
reproduzida, incluindo consultas DML e SQL, é importante que os dados no sistema de 
reprodução sejam idênticos aos dados do sistema de produção, de onde foi capturada a 
carga de trabalho, para permitir uma análise confiável para a geração de relatórios.  

4. Análise e geração de relatórios  

São fornecidos relatórios abrangentes para permitir uma análise detalhada da captura e 
da reprodução. Todos os erros encontrados durante a reprodução são reportados. 
Qualquer divergência de linhas retornadas pelo DML ou consultas é mostrada. São 
fornecidas comparações básicas de desempenho entre captura e reprodução. Para análise 
avançada, o Período de comparação da reprodução e outros relatórios do AWR estão 
disponíveis para permitir a comparação detalhada de diversas estatísticas entre captura e 
reproduções.  

Tanto a captura da carga de trabalho como o processo de reprodução suportam um recurso de 
filtro que é útil para direcionar a carga de trabalho de acordo com o interesse, como por serviço, 
ação ou módulo, para dar alguns exemplos. O Oracle Enterprise Manager 10g Release 5 melhora 
significativamente o valor do Real Application Testing suportando automação de reprodução de 
banco de dados de ponta a ponta. Isso simplifica o processo de salvamento e transferência da 
captura da carga de trabalho e dados de desempenho para o sistema de testes, configurando o 
sistema de testes e os clientes de reprodução corretamente, além de coordenar toda a reprodução 
através da interface de controle da grade. 

 

16 



Oracle Database 11g Release 2: Manageability and Real Application Testing Overview 

 

 
Figura 2: Fluxo de trabalho da reprodução do banco de dados 

 

SQL Performance Analyzer 

Alterações que afetam os planos de execução SQL podem impactar fortemente o desempenho e 
a disponibilidade da aplicação. Consequentemente, os DBAs gastam quantidades enormes de 
tempo identificando e corrigindo declarações SQL que regressaram devido a alterações no 
sistema. O SQL Performance Analyzer (SPA) pode prever e prevenir problemas de desempenho 
de execução de SQL causados por alterações no ambiente. 

O SQL Performance Analyzer fornece uma visualização detalhada do impacto de alterações de 
ambiente nos planos de execução SQL e estatísticas, executando as declarações SQL de forma 
serial antes e depois das alterações. O SQL Performance Analyzer gera um relatório descrevendo 
o benefício líquido na carga de trabalho devido a alterações no sistema bem como o conjunto de 
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declarações SQL regressadas. Para as declarações SQL regressadas, são fornecidos detalhes do 
plano de execução adequado juntamente com recomendações para ajustá-los. 

O SQL Performance Analyzer é totalmente integrado com a funcionalidade SQL Tuning Set 
(STS), SQL Tuning Advisor e SQL Plan Management existente. O SQL Performance Analyzer 
automatiza e simplifica totalmente o processo manual e demorado de avaliar o impacto da 
alteração em cargas de trabalho SQL extremamente grandes (milhares de declarações SQL). Os 
DBAs podem usar o SQL Tuning Advisor para corrigir as declarações SQL regressadas nos 
ambientes de teste e gerar novos planos. Esses planos são então propagados nas linhas de base 
do SQL Plan Management e exportados de volta para a produção. Sendo assim, ao usar o SQL 
Performance Analyzer, as empresas podem validar com total confiança que uma alteração de 
sistema em um ambiente de produção de fato resulte em melhorias positivas líquidas por um 
custo significativamente mais baixo. 

Exemplos de alterações de sistema comuns para as quais você pode usar o SQL Performance 
Analyzer incluem: 

• Alterações de upgrade de banco de dados, patches, parâmetros de inicialização 

• Alterações de configuração no sistema operacional, hardware ou banco de dados 

• Alterações de esquema, como adicionar índices, particionamento ou visões 
materializadas 

• Reunindo estatísticas do otimizador· 

• Ações de ajuste de SQL, por exemplo, criando SQL Profiles 

Usar o SQL Performance Analyzer envolve as seguintes 5 etapas principais: 

1. Capture a carga de trabalho SQL que você deseja analisar com o SPA. O banco de 
dados Oracle oferece formas de capturar a carga de trabalho SQL de várias fontes, 
como cache do cursor e Automatic Workload Repository, em um SQL tuning set (STS). 
Isso normalmente seria feito em um sistema de produção e o STS seria então 
transportado para o sistema de teste onde a análise do SPA ocorreria. 

2. Meça o desempenho da carga de trabalho antes de uma alteração executando o SPA no 
SQL tuning set. Consultas de execução muito rápida são executadas diversas vezes e é 
obtida a média de suas estatísticas para eliminar variações devido ao estado do cache do 
buffer e outros fatores que podem atrapalhar. 

3. Faça a alteração, como o upgrade de banco de dados ou atualizações de estatísticas do 
otimizador. 

4. Meça o desempenho da carga de trabalho após a alteração executando o SPA no SQL 
tuning set novamente, como na etapa 2. 
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5. Compare o desempenho das duas execuções do SQL tuning set para identificar as 
declarações SQL que foram regressadas, aprimoradas ou que permaneceram inalteradas. 

 

 

Figura 3. Relatório do SQL Performance Analyzer 

 

Esse relatório de comparação do SPA mostra um significativo aumento de desempenho da carga 
de trabalho SQL como um todo após a alteração de sistema proposta, mas com algumas 
regressões de planos de execução. O SQL Performance Analyzer leva em consideração o número 
de execuções de uma declaração SQL ao medir o seu impacto. Uma declaração SQL que é 
concluída em segundos, mas é executada com frequência, deve ter um impacto maior no sistema 
que uma declaração que é executada somente uma vez. O SPA leva esses fatores em 
consideração ao prever melhorias e regressões no desempenho em geral. Se qualquer regressão é 
encontrada, o SPA permite que o usuário a corrija usando o SQL Tuning Advisor ou com as 
linhas de base de plano SQL, um novo recurso de estabilidade de plano introduzido no Oracle 
Database 11g. 

O SPA suporta inúmeros outros recursos que ajudam a avaliar as alterações do sistema, descritos 
abaixo: 

1. O SPA ajuda a estimar a redução de E/S que pode ser obtida ao migrar para o Exadata 
Server, mas sem exigir na verdade que você provisione o hardware. Isso pode ser usado 
para identificar cargas de trabalho/sistemas em potencial que sejam bons candidatos 
para migração para o Exadata. 
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2. O SPA suporta a comparação entre dois STSs – essa funcionalidade é útil quando você 
tem mecanismos como scripts de testes de carga ou o Oracle Application Testing Suite 
que podem ser usados para testar as cargas. Ao capturar a carga de trabalho em dois 
STSs diferentes (para execuções antes e depois da alteração), é possível usar o SPA para 
avaliar o impacto da alteração de sistema.  

3. Com o Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control Release 5, um mecanismo de 
transporte de STS com “um clique” pode ser usado para simplificar o processo de 
movimentação de cargas de trabalho de STS entre os bancos de dados de produção e de 
testes. 

Escolher a solução certa ajuda os DBAs a absorver e gerenciar as alterações de forma eficiente. 
O Database Replay foi projetado para testar e melhorar o desempenho do sistema e o SQL 
Performance Analyzer ajuda os DBAs a melhorar o tempo de resposta do SQL. O Oracle 11g 
Real Application Testing torna fácil para os administradores de bancos de dados gerenciar e 
executar alterações que sejam críticas para os negócios e faz isso tudo com um risco mais baixo. 

Automação de alterações 

O Oracle Enterprise Manager também fornece provisionamento abrangente e recursos de 
automação de patches para bancos de dados Oracle. Os DBAs podem implantar patches para 
bancos de dados Oracle ou para o Oracle Enterprise Linux. Através da integração com o Oracle 
MetaLink, os administradores podem fazer o download de patches diretamente do Oracle 
Support, armazená-los temporariamente, testá-los e, após um teste bem-sucedido, implantá-los 
em ambientes de múltiplos bancos de dados com apenas um clique. É como ter executado o 
opatch manualmente em cada banco de dados Oracle de uma só vez. 

Os DBAs também podem automatizar a implantação de alterações de esquema ao capturar as 
definições dos objetos de esquema da aplicação na forma de uma definição de ouro chamada de 
linha de base de dicionário. Quando todas as alterações de desenvolvimento tiverem sido 
aplicadas a um banco de dados de desenvolvimento ou temporário, os DBAs poderão salvá-las 
nessas linhas de base e propagar as alterações para qualquer ambiente de banco de dados de 
destino com apenas alguns cliques. Ao contrário dos scripts SQL, a automação de alteração de 
esquema valida de forma inteligente as alterações no banco de dados de destino para identificar 
quaisquer discrepâncias ou conflitos, como falta de correspondência entre tipos de dados ou 
objetos duplicados. Isso permite que os DBAs façam correções de forma proativa, antes de 
aplicar as alterações. 

Ambientes de bancos de dados provisionados de forma segura 

Os administradores podem tirar proveito dos recursos de provisionamento no Oracle Enterprise 
Manager para implantar imagens de ouro padronizadas e pré-testadas de softwares do banco de 
dados Oracle ou sistemas operacionais do servidor. Isso proporciona aos administradores uma 

20 



Oracle Database 11g Release 2: Manageability and Real Application Testing Overview 

 

tremenda economia de mão-de-obra em vez de ter que monitorar cada instalação manualmente e, 
em seguida, aplicar os patches relevantes na ordem correta. Essas imagens de ouro podem ser 
usadas para provisionar sistemas de testes ou nós adicionais em um banco de dados do Real 
Application Cluster. 

Quando as empresas copiam os dados de produção para ambientes não produtivos com o 
objetivo de desenvolvimento ou teste de aplicações, elas correm o risco de falhar em 
conformidade com normas ou incorrer em multas e penalidades que acompanham as violações 
das leis de privacidade desses dados. Os recursos de Data Masking disponíveis para os 
administradores ajudam as organizações a estarem em conformidade com as leis de privacidade e 
confidencialidade ao mascarar informações importantes ou confidenciais em ambientes de 
desenvolvimento, testes ou armazenamento temporário. Ao usar um processo irreversível para 
substituir dados importantes por dados manipulados, porém realistas, com base nas regras de 
máscara, os administradores de segurança podem garantir que os dados originais não poderão ser 
obtidos, recuperados ou restaurados enquanto mantêm a integridade da aplicação. 

Administração do dia-a-dia 

Gerenciamento de recursos 

Automatizar tarefas repetitivas do dia-a-dia que no passado tomavam muito tempo dos 
administradores é uma conquista fundamental do banco de dados autogerenciado, o Oracle 11g. 
Ao liberar os administradores de tarefas entediantes de gerenciamento, como gerenciar alocações 
de memória e recursos em disco, eles podem se concentrar em necessidades mais estratégicas, 
como segurança e alta disponibilidade.   

Gerenciamento automático de memória 

A memória é um recurso precioso do sistema e os administradores têm gastado ao longo da 
história uma quantidade significativa de seu tempo otimizando o seu uso. Um dos 
aprimoramentos fundamentais do autogerenciamento no Oracle Database 11g é o 
Gerenciamento automático de memória. Essa funcionalidade automatiza o gerenciamento da 
memória compartilhada usada por uma instância do banco de dados Oracle e libera os 
administradores da tarefa de ter que configurar manualmente os componentes da memória 
compartilhada. O recurso de Gerenciamento automático de memória é baseado em uma 
sofisticada heurística interna do banco de dados que monitora a distribuição de memória e a 
altera de acordo com as exigências da carga de trabalho. 

As estruturas de memória do banco de dados Oracle são compostas basicamente de memória 
compartilhada ou System Global Area (SGA) e memória privada ou Program Global Area 
(PGA). No Oracle Database 9i, o recurso Automatic SQL Execution Memory Management foi 
introduzido para automatizar o gerenciamento da PGA. No Oracle Database 10g, o mesmo foi 
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feito com a SGA através da introdução do Gerenciamento automático da memória 
compartilhada. Isso significou que todas as diferentes áreas de SQL na PGA eram dimensionadas 
automaticamente de acordo com a carga de trabalho do sistema para oferecer o melhor 
desempenho e todos os pools de memória na memória compartilhada eram ajustados com o 
mesmo tamanho para obter o desempenho ideal. O usuário só precisava especificar as metas de 
tamanho da PGA e da SGA e o Oracle alocava a memória corretamente dentro dessas metas 
para oferecer o melhor desempenho possível. Supervisores da PGA e da SGA eram também 
fornecidos para ajudar o usuário a configurar corretamente as metas para a SGA e a PGA no 
Oracle Database 10g. 

O/S M em ory
O/S Mem ory

PG A

SG A

PGA

SGA

O/S M em ory
O/S Mem ory

PG APG A

SG ASG A

PGAPGA
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Figura 4. Gerenciamento automático de memória  

No Oracle Database 11g, o gerenciamento de memória está ainda mais automatizado. Toda a 
memória, PGA e SGA, é agora gerenciada através do recurso de Gerenciamento automático de 
memória. Os DBAs precisam especificar um único parâmetro, MEMORY_TARGET, e o Oracle 
irá dimensionar automaticamente a Program Global Area (PGA) e a System Global Area (SGA) 
com base na carga de trabalho. Usando transferência indireta de memória, o banco de dados 
transfere memória da SGA para a PGA e vice-versa para responder à carga. A transferência 
indireta usa os mecanismos do sistema operacional para liberar memória compartilhada e alocar 
memória a outros componentes que estão solicitando memória, por exemplo, da PGA para a 
SGA. A alocação dinâmica de memória é ajustada em intervalos frequentes para otimizar o uso 
de memória de acordo com as exigências da carga de trabalho para maximizar a utilização de 
memória e evitar erros de perda de memória. Os usuários podem opcionalmente configurar as 
metas da SGA e da PGA ao usar o recurso de Gerenciamento automático de memória. Isso 
garante que os tamanhos da SGA e da PGA não sejam reduzidos para valores menores que os 
especificados por seus respectivos parâmetros no modo de auto-ajuste. Esse recurso está 
atualmente disponível nas plataformas Linux, Solaris, HP-UX, AIX e Windows. 

Introduzido pela primeira vez no Oracle Database 10g, os Supervisores de memória fornecem 
análises gráficas das configurações de metas da memória total, configurações de metas da SGA e 
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PGA ou configurações de tamanho de componente da SGA. Os DBAs podem usar essas 
análises para ajustar o desempenho do banco de dados e executar cenários de planejamento do 
tipo "e se". Diferentes supervisores de memória foram disponibilizados no modo de 
gerenciamento da memória usado com o banco de dados.  

Por exemplo, se o Gerenciamento automático de memória estiver habilitado, você poderá obter 
um conselho para configurar a meta de memória a ser alocada para todo o banco de dados. Esse 
supervisor fornece conselho para a meta da memória total para a instância. Se o Gerenciamento 
automático de memória compartilhada estiver habilitado, você poderá obter conselhos sobre a 
configuração das metas de tamanho da SGA e da PGA da instância. Se o Gerenciamento manual 
de memória compartilhada estiver habilitado, você poderá obter conselhos sobre o 
dimensionamento do pool compartilhado, cache do buffer e PGA da instância. 

Gerenciamento de espaço 

O gerenciamento de espaço pode ser uma das tarefas mais demoradas para os administradores de 
bancos de dados. Felizmente, o Oracle Database 11g gerencia automaticamente seu consumo de 
espaço, alerta os administradores sobre problemas de espaço em potencial e recomenda possíveis 
soluções. 

Gerenciamento proativo de espaço 

O Oracle Database 11g faz verificações de monitoramento, não invasivas e no momento certo, 
da utilização do espaço no servidor de banco de dados. O Oracle Database 11g monitora 
automaticamente a utilização de espaço durante suas operações normais de alocação e 
desalocação de espaço, e alerta os administradores se a disponibilidade de espaço livre ficar 
abaixo dos limites predefinidos. A funcionalidade de monitoramento de espaço do Oracle 
Database 11g é pronta para uso, não causa impacto relevante no desempenho e está disponível 
de maneira uniforme por todos os tipos de tablespace. Como o monitoramento é realizado ao 
mesmo tempo em que o espaço é alocado e liberado do servidor de banco de dados, isso garante 
a disponibilidade imediata da informação de uso do espaço sempre que o usuário precisar.  

A notificação é realizada através de mecanismos de alertas gerados pelo servidor. Os alertas serão 
disparados quando determinados eventos relacionados a espaço ocorrerem no banco de dados. 
Por exemplo, quando o limite de utilização do espaço de um tablespace for ultrapassado, um 
alerta será levantado. Outro exemplo de um alerta é quando uma sessão de retorno fica sem 
espaço. Um alerta é instantaneamente enviado ao DBA para tomar medidas corretivas. O DBA 
pode escolher ser contatado por pager com a informação do alerta e adicionar espaço ao 
tablespace para permitir que a operação suspensa continue de onde parou.  

O banco de dados vem com um conjunto padrão de limites de alerta. O DBA pode sobrescrever 
o padrão para um determinado tablespace ou definir um novo padrão para todo o banco de 
dados através do EM. 
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Recuperação transparente de espaço 

O Oracle Database 11g fornece a capacidade de realizar uma reorganização de dados no local 
para otimizar a utilização de espaço reduzindo-o. A redução de um segmento disponibilizará o 
espaço não utilizado para outros segmentos no tablespace e pode melhorar o desempenho de 
consultas e de operações DML. 

A funcionalidade de Redução de segmento oferece a capacidade de compactar o espaço usado 
em um segmento e, em seguida, desalocá-lo do segmento. O espaço desalocado é retornado ao 
tablespace e fica disponível a outros objetos no tablespace. Tabelas preenchidas de forma esparsa 
podem causar um problema de desempenho durante varreduras completas da tabela. Ao realizar 
a redução, os dados na tabela são compactados e a alta marca d'água do segmento é empurrada 
para baixo. Isso faz com que as varreduras completas da tabela leiam menos blocos e, portanto, 
sejam executadas mais rapidamente. 

A Redução de segmento é uma operação on-line, ou seja, a tabela que está sendo reduzida 
permanece aberta para consultas e DML enquanto o segmento está sendo reduzido. Além disso, 
a redução de segmento é realizada no local. Isso é uma vantagem fundamental em relação à 
realização da Redefinição on-line de tabela para compactação e recuperação de espaço. O DBA 
pode programar a redução de segmento para um ou todos os objetos no banco de dados como 
tarefas noturnas, sem exigir o fornecimento de espaço adicional ao banco de dados. 

Para identificar facilmente os segmentos qualificados para a redução, o Oracle Database 11g 
também inclui um Supervisor automático de segmento. O Supervisor automático de segmento é 
executado todas as noites em uma janela de manutenção predeterminada para identificar de 
forma proativa os segmentos que precisam ser reduzidos. O supervisor, invocado manualmente 
ou automaticamente, realiza uma análise de tendência de crescimento em cada objeto para 
determinar se haverá espaço disponível no objeto dentro de 7 dias. Em seguida, ele usa a meta de 
recuperação de espaço para selecionar os objetos qualificados para serem reduzidos. 

Criação de segmentos sob demanda   

Frequentemente, a instalação de uma aplicação empacotada pode criar milhares de tabelas e 
índices de banco de dados. A criação dessas tabelas e índices pode ser demorada e usar uma 
quantidade significativa de espaço em disco. Muitas dessas tabelas e índices podem nunca ser 
usadas se você não estiver licenciado para usar todos os módulos da aplicação empacotada. No 
Oracle Database 11g Release 2, ao criar tabelas e índices não particionados, o banco de dados 
usa, por padrão, a criação atrasada de segmentos para atualizar somente os metadados do banco 
de dados e evitar a criação inicial de segmentos de usuário, economizando espaço em disco e 
acelerando enormemente o tempo de instalação. Quando um usuário insere a primeira linha em 
uma tabela, o banco de dados cria os segmentos para a tabela, sua coluna LOB e seus índices.  

A criação de segmentos sob demanda economiza tempo, espaço e recursos computacionais. 
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Supervisor de compressão   

No Oracle Database 11g, a compressão dos seus dados economiza espaço em disco, reduz a 
utilização de memória no cache do buffer do banco de dados e pode acelerar significativamente a 
execução de consultas. A compressão realmente contribui com a sobrecarga da CPU durante o 
carregamento de dados e DML. Entretanto, isso é facilmente compensado ao reduzir 
enormemente as exigências de E/S. 

A compressão de tabelas do Oracle Database 11g é totalmente transparente para as aplicações. 
Isso é especialmente útil em sistemas de suporte a decisões, onde há grandes operações somente 
leitura e grandes quantidades de dados, mas também pode ser usado em sistemas de 
processamento de transações on-line. Você pode especificar a compressão de um tablespace, 
uma tabela ou uma partição.  

Um Supervisor de compressão foi adicionado ao Oracle Database 11g Release 2 para facilitar a 
escolha correta do nível de compressão para os seus dados. Como parte da estrutura do 
Supervisor existente no Oracle Database 11g, o supervisor de compressão analisa os objetos no 
banco de dados, identifica as possíveis proporções de compressão que poderiam ser obtidas e 
recomenda configurações ideais de compressão. 

Diagnósticos de falhas 

Desde o Release 11g, o banco de dados Oracle inclui uma infraestrutura avançada de diagnóstico 
de falhas para prevenção, detecção, diagnóstico e resolução de problemas. Os problemas nos 
quais ela se concentra especialmente são erros críticos que podem afetar a integridade do banco 
de dados. Quando um erro crítico ocorre, é atribuído a ele um número de incidente e os dados 
de diagnóstico do erro (rastreamentos, dumps e outros) são imediatamente capturados e 
marcados com esse número. Os dados são então armazenados no Automatic Diagnostic 
Repository (ADR), um repositório com base em arquivos fora do banco de dados, de onde eles 
podem ser recuperados posteriormente através do número de incidente para serem analisados. O 
aprimoramento abrangente da infraestrutura de diagnóstico de falhas no Oracle Database 11g 
tem como objetivo fornecer os seguintes benefícios: 

• Reagir de forma proativa a pequenos problemas e evitar falhas catastróficas do sistema 
ao alertar os DBAs através de Verificações de integridade. 

• Limitar os danos e reparar as interrupções após um problema ser detectado através do 
Data Recovery e do SQL Repair Advisor. 

• Reduzir o tempo de diagnóstico do problema através do ADR e do Test Case Builder. 

• Simplificar a interação do cliente com o Oracle Support através do IPS e do Oracle 
Configuration Support Manager.  

A seguir estão alguns dos principais componentes da infraestrutura de diagnóstico de falhas: 
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Verificações automáticas de integridade 

A estrutura de verificação de integridade foi adicionada ao Oracle Database 11g para executar 
verificações proativas sobre a integridade do sistema. Após a detecção de um erro crítico, a 
infraestrutura de diagnóstico de falhas pode executar uma ou mais verificações de integridade 
para realizar uma análise mais profunda de um erro crítico. Os resultados de uma verificação de 
integridade são armazenados em um relatório que pode ser visualizado como um arquivo de 
texto ou em um navegador, formatado como HTML. O relatório pode ser agregado a outros 
dados de diagnóstico coletados para o erro. Cada verificação de integridade procura por 
corrupções de dados, corrupções de dados para desfazer e recuperar, corrupção de dicionário de 
dados e muito mais. 

SQL Test Case Builder 

Para muitos problemas de aplicações, obter um test case que pode ser reproduzido é um fator 
importante para a velocidade da resolução do problema. O SQL Test Case Builder permite que 
um usuário reúna automaticamente todas as informações necessárias para reproduzir o problema, 
como texto do SQL, PL/SQL, DDL, informações sobre o ambiente de execução, etc. As 
informações reunidas podem então ser transmitidas para o Oracle Support para ajudar a 
reproduzir o problema. 

Automatic Diagnostic Repository (ADR) 

O ADR é um repositório com base em arquivos para dados de diagnóstico do banco de dados, 
como rastreamentos, dumps, o log de alerta, relatórios de monitoramento de integridade e muito 
mais. Ele possui uma estrutura unificada através de múltiplas instâncias e componentes do banco 
de dados Oracle e substitui os parâmetros USER_DUMP_DEST, 
BACKGROUND_DUMP_DEST e CORE_DUMP_DEST das versões anteriores. Os dados de 
diagnóstico no ADR são autogerenciáveis e são eliminados automaticamente com base nas 
configurações predefinidas de retenção de dados. O ADR também mantém metadados de todos 
os erros críticos no banco de dados de forma que o usuário possa executar consultas no ADR 
para determinar quais problemas críticos ocorreram no sistema nos últimos dias, meses ou até 
anos, e como eles ocorreram. 

Incident packaging service (IPS) 

O Incident Packaging Service automatiza o processo de coleta de todos os dados de diagnóstico 
necessários relacionados a um ou mais problemas. Os usuários não precisam mais pesquisar em 
diferentes locais de diretórios na tentativa de reunir todos os arquivos de rastreamento e de 
dump relevantes necessários para o diagnóstico do problema pelo Oracle Support. Ao invocar o 
IPS, todos os dados de diagnóstico (rastreamentos, dumps, relatórios de verificação de 
integridade, test cases do SQL e muito mais) pertencentes a um erro crítico são automaticamente 
empacotados em um arquivo zip que pode então ser enviado para o Oracle Support. 
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Support Workbench 

O Support Workbench é uma facilidade no Oracle Enterprise Manager que permite que você 
interaja com a nova infraestrutura de diagnóstico de falhas do Oracle Database 11g. Com ele, 
você pode investigar, reportar e, quando for adequado, reparar problemas, tudo através de uma 
interface gráfica fácil de usar. O Support Workbench fornece meios self-service para você 
empacotar os dados de diagnóstico usando o IPS, obter um número de solicitação de suporte e 
fazer o upload do pacote do IPS para o Oracle Support com um mínimo de esforço e muito 
rapidamente, reduzindo assim o tempo de resolução dos problemas. 
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Figura 5. Fluxo de trabalho do Support workbench    

 

O fluxo de trabalho do Support Workbench é composto pelas seguintes etapas: 

1. Criar um incidente no banco de dados automaticamente com base na primeira 
ocorrência de uma falha. 

2. Alertar o DBA sobre a falha e executar verificações de integridade nas áreas onde a falha 
foi reportada. 

3. Se é um problema conhecido, recomendar e aplicar o patch para resolver o problema. 

4. Caso contrário, empacotar os incidentes e as informações de configuração relevantes e 
fazer o upload para o Oracle Support e executar supervisores de reparo para recuperar 
da falha. 

Existem muitos tipos diferentes de problemas que podem ocorrer no banco de dados Oracle e a 
correção adequada para cada problema pode ser diferente. O Support Workbench possui um 
fluxo de trabalho abrangente que orienta o usuário a tomar ações que são adequadas para o 
problema encontrado. 
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O que isso significa para você? 

As alterações são implacáveis nos ambientes de TI em rápido crescimento de hoje em dia, mas 
isso não precisa ser tão complicado para os gerentes e administradores de data centers. Graças 
aos recursos do Real Application Testing, os administradores de bancos de dados podem 
adaptar-se às alterações facilmente, e ao mesmo tempo manter seus efeitos indesejáveis no menor 
nível possível. O Real Application Testing ajuda as organizações a baixarem seus custos com 
testes oferecendo aos DBAs e administradores de sistema uma solução fácil para testar e 
implantar alterações em data centers com investimentos reduzidos de hardware e software. Ao 
mesmo tempo, os aprimoramentos de gerenciabilidade no Oracle Database 11g permitem que os 
administradores de bancos de dados mantenham seus sistemas com bom desempenho e 
disponíveis, enquanto fornecem serviços de alta qualidade a seus usuários.  

Conclusão 

As empresas modernas estão adotando agressivamente soluções de novas tecnologias para 
melhorar a sua competitividade e lucratividade. Consequentemente, os desafios de gerenciamento 
continuam a crescer. O Oracle Database 11g resolve esses desafios críticos, permitindo aos 
administradores de bancos de dados manter o desempenho máximo do banco de dados, adotar 
novas tecnologias rapidamente e sem riscos, além de aumentar a produtividade do DBA e a 
disponibilidade do sistema automatizando tarefas administrativas. O Oracle Database 11g oferece 
gerenciamento de banco de dados de última geração para DBAs de última geração. 
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