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O armazenamento de dados é uma questão importante na empresa 
Nos dias de hoje, o ouro está aumentando de valor, mas entre os gerentes de empresas, os 
dados são tão valiosos quanto o ouro. Os 
tomadores de decisão precisam projetar custos, 
gerenciar orçamentos, realizar o gerenciamento 
do relacionamento com o cliente e processar 
diversas transações financeiras. As informações 
comerciais obtidas do back-end e outros bancos 
de dados devem ser obtidas de forma rápida e 
eficiente, mesmo com o aumento da quantidade 
de dados. 

Em uma era em que as organizações depositam 
uma confiança cada vez maior em dados de 
acesso rápido para realizar tarefas diárias de 
rotina, a segurança dos dados e a redundância se 
tornam cada vez mais importantes. É necessário 
fazer o backup dos registros do cliente e de 
finanças em diversos discos de armazenamento. 
Se um disco falha, ele deve ser removido; mas as 
informações que estavam no disco devem 
também ser distribuídas entre outros discos de 
forma que elas ainda possam ser acessadas de 
forma eficiente. 

Combine essas necessidades ao fato de que as 
operações comerciais estão se tornando cada vez 
mais complexas e a quantidade de informações que precisam ser gerenciadas diariamente  
estão crescendo de forma constante. O resultado: Você possui cada vez mais dados para 
gerenciar. O ponto principal: A eficiência com que as informações são gerenciadas se torna 
mais importante na mesma proporção. Contar com uma mistura de plataformas de 
servidor, tecnologias de armazenamento e plataformas de gerenciamento e contar com 
seus administradores de banco de dados (DBAs) e os membros de sua equipe para realizar 
as diversas tarefas envolvidas no gerenciamento e dimensionamento de um array de 
armazenamento não é mais viável. 

Tendências do mercado de banco de 
dados 

De acordo com os dados e análise dos leitores da 
ZDNet, existe um enorme crescimento do interesse 
de compradores por bancos de dados tanto em 
relação a hardware como software. A atividade do 
público-alvo em relação aos tópicos de banco de 
dados cresceu aproximadamente 26% entre 
novembro e dezembro de 2009, e continuamos a ver 
um aumento dos leitores. 

De agosto a outubro de 2009, vimos leitores 
interessados em tecnologias da Oracle gastarem 44% 
mais tempo em tópicos da Oracle do que nos meses 
anteriores.  

O que todas essas pessoas estão baixando?  

Os tópicos de maior interesse dos leitores da ZDNet 
são: 

• Redução de custos/relação custo-benefício 
das soluções de bancos de dados da Oracle 

• Explicando/explorando os recursos 
técnicos das soluções de bancos de dados 
da Oracle 

• Comparações do banco de dados Oracle 
vs. soluções de outros fornecedores 
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A solução: Gerenciamento de Armazenamento Automático da 
Oracle 
O Gerenciamento de Armazenamento Automático da Oracle (ASM) fornece aos DBAs uma 
única interface de gerenciamento de armazenamento e equilibra e distribui os dados 
automaticamente conforme os discos são adicionados ou removidos. A interface é 
consistente independentemente do hardware de armazenamento utilizado: Não é 
necessário adquirir diversas aplicações de software de gerenciamento de volumes para 
armazenar dados, retirando de sua equipe o peso de adquirir, instalar, aprender e atualizar 
essas ferramentas. 

O ASM também automatiza a distribuição de dados entre múltiplos discos no RAID (array 
redundante de discos independentes) necessária para obter um sistema de 
armazenamento de dados corporativos seguro e de alto desempenho. O ASM não apenas 
copia os dados de um disco para outro: Ele posiciona os dados de forma a maximizar o 
desempenho e a disponibilidade. Em vez de contar apenas com DBAs, administradores de 
sistema ou softwares de gerenciamento de volumes de terceiros para distribuir os dados, 
um sistema ASM divide e espelha os dados: 

 Divisão

 

 é o processo de distribuição dos dados igualmente entre todos os discos de 
um array. 
Espelhamento

Além disso, o ASM executa funções de gerenciamento de erros. Se um disco falha, o ASM 
reajusta automaticamente quando esses discos são removidos do array. O ASM também 
fornece funções importantes de escalabilidade: Conforme sua empresa cresce e o número 
de transações, registros de clientes e pontos financeiros aumentam, o ASM divide e 
equilibra os volumes de dados novamente entre os discos disponíveis, pois o número ou o 
tamanho dos discos no grupo de discos é alterado. 

 é o processo de duplicação dos blocos em pelo menos dois discos para 
redundância, facilidade de acesso e backup de erros. 

Novos recursos do ASM no Release 2 
No Oracle Database 11g

No Release 2, o ASM também ganha novos recursos inteligentes de distribuição de dados. A 
maioria dos data centers possui diferentes tipos de dados, desde arquivos de alta 
prioridade que precisam ser acessados o mais rápido possível até arquivos arquivados que 
são usados apenas ocasionalmente. O ASM consegue colocar dados que são acessados mais 
raramente nos anéis internos dos discos enquanto os dados acessados com mais frequência 
são colocados nos anéis externos, onde podem ser acessados mais rapidamente. 

 Release 2, o ASM amplia seu alcance para gerenciar todos os tipos 
de dados, não somente os arquivos de bancos de dados da Oracle. O sistema de 
gerenciamento inclui arquivos do Oracle Clusterware e dados de uso geral como binários 
de aplicações, arquivos externos e documentos de texto. 
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Além disso, os recursos do ACFS (ASM Cluster File System) fazem com que o 
armazenamento gerenciado com o ASM possa ser usado para os bancos de dados Oracle, 
bem como em sistemas de arquivos de uso geral. E além de eliminar a necessidade de 
sistemas de arquivos de terceiros, o ACFS também permite a obtenção de instantâneos de 
dados.  

O ASM ajuda você a reduzir os custos de armazenamento 
Quando você "corta" programas, sistemas de arquivos e mão-de-obra, você economiza 
dinheiro. E é isso que o ASM permite que você faça. A tarefa de distribuição de dados entre 
os arrays normalmente fica por conta dos DBAs e sua equipe, que precisam realizar 
frequentemente tarefas entediantes e repetitivas. O ASM libera os membros da equipe para 
trabalharem em atividades mais produtivas. 

Quando você opera com uma plataforma comum padronizada em vez de trabalhar em um 
ambiente misto de softwares e hardwares, os custos de equipamento são cortados e os 
custos de gerenciamento de TI são reduzidos. A interface de gerenciamento padrão que o 
ASM fornece permite que você gerencie todos os tipos de dados e substitua quaisquer 
aplicações de gerenciamento de terceiros que possa ter usado. 

Mesmo que o seu hardware existente seja de múltiplos fornecedores, o ASM proporcionará 
a você um melhor desempenho e um valor imediato. Ao automatizar seu gerenciamento de 
armazenamento e tirar proveito da Compressão Avançada e diversos outros recursos do 
Oracle Database 11g Release 2, seus custos totais de armazenamento poderão ser cortados 
por um fator de 10. E isso, como muitos gerentes de empresa sabem, é tão bom quanto 
ouro. 
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