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Um Resumo Técnico do HP Oracle Exadata Storage Server 

O HP ORACLE EXADATA STORAGE SERVER 
O HP Oracle Exadata Storage Server é um produto de armazenamento altamente 
otimizado para uso com o banco de dados Oracle. O Exadata permite um 
desempenho excepcional de processamento SQL e I/O para aplicações de data 
warehousing, tirando proveito de uma arquitetura massivamente paralela para ativar 
uma grade de armazenamento dinâmico em implementações do Oracle Database 
11g. O Exadata é uma combinação de software e hardware usada para armazenar e 
acessar o banco de dados Oracle. Ele oferece serviços de armazenamento 
compatíveis com banco de dados, como a capacidade de transferir o 
processamento de banco de dados do servidor de banco de dados para o 
armazenamento, fazendo isto de forma transparente para o processamento SQL e 
suas aplicações de banco de dados. O armazenamento Exadata melhora 
consideravelmente o desempenho, com escalabilidade ilimitada de I/O. Ele é 
simples de usar e gerenciar e oferece à sua empresa disponibilidade e confiabilidade 
para atividades de missão crítica. 

O Exadata permite um desempenho 
excepcional de processamento SQL e I/O para 

o Oracle Database, tirando proveito de uma 
arquitetura massivamente paralela para ativar 
uma grade de armazenamento compartilhado 
em implementações do Oracle Database 11g. 

O Exadata é uma oferta conjunta da Oracle e da Hewlett Packard (HP). A HP está 
fornecendo a tecnologia de hardware usada no Exadata Storage Server. A Oracle 
está fornecendo o software para conceder  inteligência de banco de dados ao 
armazenamento, e integra fortemente o armazenamento Exadata com o banco de 
dados Oracle e todos os seus recursos. A HP contribui com a sua presença em 
todo o mundo e a liderança em matéria de alto volume dos servidores x86, além da 
organização de suporte de classe mundial que torna esta parceria tão poderosa. A 
parceria entre a Oracle e a HP torna possível o oferecimento do Exadata Storage 
Server e dos recursos revolucionários que ele traz consigo.  

LIMITES ATUAIS DE I/O NO BANCO DE DADOS 
A base do Exadata é o software de banco de dados inteligente para manipular a 
análise complexa feita por aplicações de data warehousing. O banco de dados 
Oracle oferece software inteligente como indexação de bitmaps, indexação de 
junções, cubos OLAP, views materializadas, caches de resultado, particionamento, 
etc para permitir uma análise de dados bastante sofisticada e minimizar a 
necessidade de hardware caro. Contudo, para acessar bancos de dados que contêm 
centenas de terabytes de dados, o aprimoramento do software inteligente com um 
hardware robusto para executar varreduras e junções do tipo "brute-force" propicia 
extraordinárias oportunidades para oferecer à sua empresa um maior volume de 
processamento de banco de dados, de forma mais rápida. Ter um hardware robusto 

Software inteligente e hardware robusto 
permitem melhores resultados de forma mais 

rápida. 
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para oferecer a largura de banda necessária para aplicações sofisticadas de data 
warehousing, além de um software inteligente, é a chave para o desempenho 
excepcional permitido pela família de produtos Exadata. 

Os produtos de armazenamento tradicionais oferecem ao banco de dados Oracle 
uma interface estreita e limitada com o armazenamento de banco de dados. 
Existem muitos gargalos no caminho de I/O do banco de dados que restringem a 
largura de banda dos dados e, portanto, limitam o desempenho global do banco de 
dados. Os servidores de banco de dados precisam de muitos HBAs ("Host Bus 
Adapters", Adaptadores de Barramento do Host) da SAN ("Storage Area 
Network", Rede de Armazenamento) para fornecer a largura de banda necessária 
para transferir dados, do armazenamento para o banco de dados, a uma taxa 
adequada. Com muita frequência, o servidor não suporta o número de HBAs 
necessários para propiciar um desempenho adequado, ou então o custo é alto 
demais para permitir a viabilidade. E, para poder oferecer a largura de banda e a 
redundância necessárias, o custo e a complexidade do switch da SAN aumentam 
consideravelmente. Além disso, os arrays de armazenamento de grande porte não 
podem oferecer a largura de banda necessária para as centenas de discos que 
alojam. Isso faz com que o desempenho potencial dos discos fique bem abaixo do 
que eles são capazes de oferecer. O desempenho do disco é represado nos FCLs 
("Fibre Channel Loops", Loops Fibre Channel) no que diz respeito ao disco e à 
capacidade de processamento do array de armazenamento.  

Os dispositivos de armazenamento tradicionais também não detectam que um 
banco de dados está residindo no armazenamento e, portanto, não podem suprir 
I/O ou processamento SQL compatível com o banco de dados. Quando o banco 
de dados solicita linhas e colunas, o que é retornado do armazenamento são blocos 
de dados, em vez do conjunto de resultados de uma consulta ao banco de dados. O 
armazenamento tradicional não tem inteligência de banco de dados para discernir 
as linhas e colunas em particular realmente solicitadas. Portanto, durante o 
processamento de I/O em favor do banco de dados, o armazenamento tradicional 
consome largura de banda, retornando um monte de dados que não são relevantes 
para a consulta que foi feita ao banco de dados. 

O processamento SQL Smart Scan no 
armazenamento Exadata leva a inteligência de 

banco de dados o mais próximo possível do 
hardware para conseguir um desempenho 

espetacular de I/O. 

Os produtos Exadata endereçam as três principais dimensões da I/O do banco de 
dados que podem atrapalhar o desempenho do data warehouse.  

• O Exadata se baseia em uma arquitetura massivamente paralela que 
oferece mais canais para transferir os dados mais rápido entre os 
servidores de banco de dados e os servidores de armazenamento.  

• O Exadata foi construído usando canais mais amplos, que propiciam uma 
largura de banda extremamente alta entre os servidores de banco de dados 
e os servidores de armazenamento. 

• O Exadata está ciente do banco de dados e pode carregar apenas os dados 
necessários para satisfazer as solicitações do SQL, o que resulta no envio 
de um menor volume de dados entre os servidores de banco de dados e os 
servidores de armazenamento. 
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FAMÍLIA DE PRODUTOS EXADATA 
Há dois membros na família de produtos Oracle Exadata. A base da família de 
produtos Exadata é o HP Oracle Exadata Storage Server. Ele é usado para criar 
soluções de data warehousing que utilizam servidores e infraestrutura de banco de 
dados fornecidos pelo cliente. O segundo membro da família de produtos Exadata 
é o HP Oracle Database Machine. O Database Machine é uma solução completa e 
totalmente integrada para data warehousing que inclui todos os componentes para 
disponibilizar de forma rápida e fácil um data warehouse empresarial. 

HP Oracle Exadata Storage Server 
Um Exadata Storage Server é um dispositivo de armazenamento de banco de dados 
que executa o Software do Exadata Storage Server fornecido pela Oracle. Os 
componentes de hardware do Exadata Storage Server (também referidos como 
uma célula do Exadata) foram cuidadosamente escolhidos para atender as 
necessidades de processamento de consultas de alto desempenho. O software do 
Exadata é otimizado para tirar o máximo proveito possível dos componentes de 
hardware e do Oracle Database. Cada célula do Exadata propicia um desempenho 
de I/O e uma largura de banda superiores para o banco de dados. 

O Exadata Storage Server é a base da família 
de produtos Exadata. As células são 

conectadas a servidores de banco de dados e 
usadas como o armazenamento persistente 

para o banco de dados. 

O hardware da célula se baseia no servidor HP ProLiant DL180 G5. A célula vem 
pré-configurada com: dois processadores Intel quad-core de 2,66 Ghz, doze discos 
conectados a um controlador de armazenamento de array inteligente com 512 K de 
cache não volátil, 8 GB de memória, conectividade InfiniBand de porta dupla, placa 
de gerenciamento para acesso remoto, fontes de alimentação redundantes, todos os 
softwares pré-instalados, além de poder ser instalado em um rack típico de 
aproximadamente 50 cm. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Célula de Armazenamento do Exadata 

Duas versões de célula Exadata são oferecidas. A primeira se baseia em unidades 
SAS (Serial Attached SCSI) de 450 GB. Esta versão da célula oferece até 1,5 TB de 
capacidade para dados não compactados de usuários, e uma largura de banda de 
dados de até 1 GB/s. A segunda versão da célula Exadata se baseia em unidades 
SATA (Serial Advanced Technology Attachment) de 1 TB e fornece até 3,3 TB de 
capacidade para dados não compactados de usuários, e uma largura de banda de 
dados de até 750 MB/s. Quando os dados são armazenados de forma compactada, 
o volume de dados de usuários e de largura de banda dos dados oferecido por cada 
célula muitas vezes dobra ou triplica. A capacidade para dados de usuários é 
calculada após o espelhamento de todos os discos, e depois que o espaço é 
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reservado para estruturas de banco de dados como logs, undo e espaço temporário. 
Os dados reais dos usuários variam de acordo com a aplicação. 

O armazenamento do Oracle Exadata usa uma interconexão InfiniBand do mais 
alto nível de desenvolvimento  entre os servidores e o armazenamento. Uma 
célula Exadata possui conectividade InfiniBand de porta dupla para uma alta 
disponibilidade. Cada link InfiniBand propicia uma largura de banda de 16 Gigabits - 
muitas vezes maior do que o armazenamento tradicional ou redes de servidores. 
Além disso, o protocolo de interconexão da Oracle usa o posicionamento direto 
dos dados (DMA - direct memory access, acesso direto à memória) para garantir 
um overhead mínimo da CPU, transferindo os dados diretamente do condutor aos 
buffers do banco de dados sem a necessidade de fazer cópias extras dos dados. A 
rede InfiniBand tem a flexibilidade de uma rede LAN, com a eficiência de uma 
SAN. Usando uma rede InfiniBand, a Oracle garante que a rede não apresente 
gargalos no desempenho. A mesma rede InfiniBand também oferece uma 
interconexão de cluster de alto desempenho para os nós RAC (Real Application 
Cluster) do Oracle Database.  

Na figura 2 a seguir, é mostrado um pequeno ambiente de banco de dados baseado 
no armazenamento Exadata. Dois Oracle Databases, um RAC e uma instância 
única, estão compartilhando três células Exadata. Todos os componentes desta 
configuração – servidores de banco de dados, células Exadata, switches InfiniBand, 
switches Ethernet e outros hardwares de apoio – podem ser alojados, e ocupam 
menos da metade de um rack típico de aproximadamente 50 cm. 
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Figura 2: Configuração Baseada na Célula de Armazenamento do Exadata 

A arquitetura do Oracle Exadata permite a ampliação de escala para qualquer nível 
de desempenho. Para obter melhor desempenho e maior capacidade de 
armazenamento, outras células Exadata são adicionadas à configuração. À medida 
que mais células são adicionadas, aumentam linearmente a capacidade e o 
desempenho. Não é necessária nem efetivamente realizada nenhuma comunicação 
de célula para célula em uma configuração Exadata.  

Conforme mostrado na figura 3 a seguir, um rack 42U típico de aproximadamente 
50 cm pode conter até dezoito células Exadata. Se você optar por discos SAS, 
ficarão disponíveis 97 TB de capacidade bruta (216 TB de capacidade bruta com 
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discos SATA). O pico de throughput de dados na configuração baseada em SAS 
seria de 18 GB/s. Se houver necessidade de mais capacidade de armazenamento, 
adicione racks com células Exadata para fazer uma escala até qualquer largura de 
banda ou nível de capacidade necessário. Adicionar racks é um processo simples, já 
que a estrutura InfiniBand pode se expandir pelos racks com total conectividade. 
Quando um novo rack for conectado, os novos discos Exadata poderão ser 
descobertos pelo Oracle Database e disponibilizados.  

 

SAS raw capacity per rack: 97TB
SATA raw capacity per rack: 216TB
Peak throughput per rack :   >18GB/s

Scale to 18 cells in one rack
Add racks to scale further

Each cell connects 
to 2 InfiniBand 

switches for 
Redundancy

This delivers 4x the 
bandwidth

InfiniBand links across 
racks for full connectivity
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À medida que você amplia a capacidade do 

seu Exadata Storage Server, automaticamente 
melhora o desempenho. O Exadata permite 

uma escalabilidade quase ilimitada. 

 

 

Figura 3: Escala do Armazenamento Exadata para Desempenho e Capacidade 

O espelhamento de disco permitido pelo ASM ("Automatic Storage Management"), 
e os discos Exadata "hot swappable" (que podem ser trocados com o sistema 
ligado), garantem que o banco de dados possa tolerar a falha de unidades de disco 
individuais. Os dados são espelhados nas células para garantir que a falha de uma 
célula não cause perda de dados, nem impeça a acessibilidade aos dados. Essa 
arquitetura massivamente paralela oferece uma escalabilidade sem limites e uma alta 
disponibilidade. 

Quando o Oracle Exadata está em uso, o processamento SQL é transferido do 
servidor de banco de dados para o Oracle Exadata Storage Server. O Oracle 
Exadata permite o envio de funções da instância de banco de dados para o 
armazenamento subjacente, além de oferecer serviços tradicionais de block serving 
ao banco de dados. Uma das funções singulares desempenhadas pelo 
armazenamento Exadata em comparação com o armazenamento tradicional é 
retornar somente as linhas e colunas que satisfazem à consulta ao banco de dados, 
em vez de toda a tabela que está sendo consultada. O Exadata leva o 
processamento SQL o mais próximo possível do hardware e faz com que todos os 
discos operem em paralelo. Ele reduz o consumo da CPU no servidor de banco de 
dados, consome muito menos largura de banda na transferência de dados entre 
servidores de banco de dados e servidores de armazenamento, e retorna um 
conjunto de resultados da consulta em vez de tabelas inteiras. Eliminar 
transferências de dados e a carga de trabalho do servidor de banco de dados pode 
beneficiar muito as consultas ao data warehousing que tradicionalmente ficavam 
restritas pelas limitações de largura de banda e CPU. A eliminação da transferência 
de dados também pode ter um benefício significativo nos sistemas OLTP ("online 
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transaction processing", processamento de transações on-line) que muitas vezes 
incluem um grande volume de operações em lote e de processamento de relatórios. 

O armazenamento Exadata é totalmente transparente para a aplicação que está 
usando o banco de dados. As instruções SQL existentes, quer ad hoc ou em 
pacotes, ou as aplicações personalizadas, não são afetadas e não requerem 
modificação alguma quando o armazenamento Exadata é usado. As vantagens de 
transferência de processamento e largura de banda da solução são oferecidas sem 
qualquer modificação na sua aplicação. E todos os recursos do banco de dados 
Oracle são totalmente suportados com o Exadata. O Exadata funciona igualmente 
bem com implementações de instância única ou Real Application Clusters do banco 
de dados Oracle. Funções como Data Guard, Recovery Manager (RMAN), Streams 
e outras ferramentas do banco de dados são administradas da mesma forma, com 
ou sem o Exadata. Os usuários e o administrador do banco de dados aproveitam as 
mesmas ferramentas e o mesmo conhecimento com os quais estão familiarizados 
hoje, porque eles trabalham exatamente da mesma forma que fazem com o 
armazenamento tradicional, ou seja, não-Exadata. Tanto o armazenamento Exadata 
quanto não-Exadata podem ser usados simultaneamente para o armazenamento de 
dados, a fim de facilitar a migração para, ou do armazenamento Exadata.  

A natureza dos produtos de armazenamento tradicionais também estimula 
implementações de armazenamento ineficientes para cada banco de dados na 
infraestrutura de TI. A arquitetura do Exadata garante que toda a largura de banda 
e recursos de I/O do subsistema de armazenamento do Exadata possam ser 
disponibilizados sempre que necessário e para qualquer banco de dados ou classe 
de trabalho que necessite deles. A largura de banda de I/O é medida nas diversas 
classes de trabalho, ou bancos de dados, compartilhando o Exadata Storage Server 
com base em políticas definidas pelo usuário e nos SLAs ("service level 
agreements", contratos de nível de serviços). O DBRM ("Database Resource 
Manager", Gerenciador de Recursos do Banco de Dados) tem sido aprimorado 
para uso com o armazenamento Exadata para gerenciar o uso de recursos de I/O 
definidos pelo usuário tanto dentro dos bancos de dados quanto entre eles, para 
garantir que os SLAs definidos pelos usuários sejam cumpridos. A capacidade de 
gerenciamento de recursos do armazenamento Exadata permite moldar os recursos 
de I/O de acordo com as prioridades de negócios da organização, e criar uma grade 
de armazenamento compartilhada para os bancos de dados Oracle no ambiente. 

Implemetações de armazenamento separadas 
resultam no uso ineficiente da largura de 
banda e dos recursos do armazenamento 

disponíveis. 

HP Oracle Database Machine 
Além das células de armazenamento Exadata, a Oracle está oferecendo uma 
plataforma totalmente integrada para suas aplicações de data warehousing. O 
Database Machine é uma solução pronta fácil de usar para disponibilizar o seu data 
warehouse empresarial. O Database Machine inclui o hardware a seguir. 

• Catorze Exadata Storage Servers (SAS ou SATA) 
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A Oracle trabalhou em estreita parceria com 
a Hewlett Packard para projetar uma 

configuração de hardware que otimize o 
desempenho do banco de dados Oracle. 

• Oito servidores de banco de dados Oracle Database 11g HP ProLiant 
DL360 G5 (processadores Intel® de soquete duplo quad-core de 2,66 
Ghz), com 32 GB de RAM, quatro unidades SAS de 146 GB, HCA 
("Host Channel Adapter", Adaptador de Canais do Host) InfiniBand de 
porta dupla, duas portas Ethernet de 1 Gb/s e fontes de alimentação 
redundantes. 

• Toda a infraestrutura InfiniBand necessária (HCAs, switches e cabos) para 
a comunicação do servidor de banco de dados com o Exadata Storage 
Server 

• Switch Ethernet para comunicação do Database Machine com os clientes 
ou outros sistemas computacionais 

• Teclado, Vídeo ou Unidade de Monitor Visual e Mouse (KVM)  

• E tudo isso vem acomodado em um único rack padrão 43U de 
aproximadamente 50 cm 

Cada rack do Database Machine que usa células de armazenamento Exadata 
baseadas em SAS oferece até 21 TB de capacidade para dados compactados de 
usuários e uma largura de banda de I/O de até 14 GB/s. Um rack do Database 
Machine que usa células de armazenamento Exadata baseadas em SATA oferece 
até 46 TB de capacidade para dados compactados de usuários e uma largura de 
banda de I/O de até 10,5 GB/s. Além disso, cada rack do Database Machine é um 
bloco de construção do warehouse. Os racks podem ser interconectados usando a 
estrutura InfiniBand incluída para montar bancos de dados simples que podem ser 
escalados ao nível de petabytes. 

Em resumo, os produtos Exadata dedicam-se às três principais dimensões de I/O 
do banco de dados que podem atrapalhar o desempenho do data warehouse.  

• Mais canais: O Exadata se baseia em uma arquitetura massivamente 
paralela que oferece mais canais para transferir os dados mais rápido entre 
os servidores de banco de dados e os servidores de armazenamento. À 
medida que mais Exadata Storage Servers são adicionados à configuração 
de banco de dados, a largura de banda acompanha esse crescimento 
linearmente. 

• Ampliação dos canais: O InfiniBand é 5 vezes mais rápido do que o Fibre 
Channel. O Exadata foi construído usando canais InfiniBand mais amplos, 
que propiciam uma largura de banda extremamente alta entre os servidores 
de banco de dados e os servidores de armazenamento. 

• Envio de menos dados pelos canais, executando o processamento de 
dados no armazenamento: o Exadata está em sintonia com o banco de 
dados e pode enviar somente os dados necessários para satisfazer as 
solicitações SQL, resultando no envio de menor volume de dados entre os 
servidores de banco de dados e os servidores de armazenamento. 
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ARQUITETURA DO EXADATA 
O ambiente de hardware para uma grade de armazenamento típica baseada em 
Exadata é mostrado na Figura 2. Cada célula Exadata é um servidor autocontido 
que aloja armazenamento em disco e executa o software Exadata fornecido pela 
Oracle. Os bancos de dados são disponibilizados nas células Exadata e vários 
bancos de dados podem compartilhar estas células. O banco de dados e as células 
Exadata se comunicam via interface InfiniBand de alta velocidade. 

A coleção de células Exadata compartilhadas entre um conjunto de bancos de 
dados é referida como Exadata Realm. O conjunto de três células da figura 2 é um 
exemplo de um realm. Os realms garantem o isolamento, e consequentemente a 
proteção, de todo um determinado conjunto de bancos de dados. São fornecidos 
mecanismos para transferir discos e células inteiras entre realms de forma 
controlada e segura. 

O hardware do Exadata é fornecido pela HP 
e o software é fornecido pela Oracle. 

A arquitetura da solução Exadata inclui componentes no servidor de banco de 
dados e na célula Exadata. A arquitetura global é mostrada a seguir. 
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Figura 4: Arquitetura de Software do Exadata 

Software do Servidor de Banco de Dados 
O Oracle Database 11g tem sido consideravelmente aprimorado para tirar proveito 
do armazenamento Exadata. O software do Exadata é dividido de forma otimizada 
entre o servidor de banco de dados e a célula Exadata. O servidor de banco de 
dados e o Software do Exadata Storage Server se comunicam usando o protocolo 
iDB – Intelligent Database. O iDB é implementado no kernel do banco de dados e, 
de forma transparente, mapeia as operações do banco de dados para operações 
aprimoradas pelo Exadata. O iDB implementa uma arquitetura de envio de funções 
além do envio tradicional de blocos de dados propiciado pelo banco de dados. O 
iDB é usado para enviar operações SQL às células Exadata para execução e para 
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retornar conjuntos de resultados de consultas ao kernel do banco de dados. Em vez 
de retornar blocos de banco de dados, as células Exadata retornam somente as 
linhas e colunas que satisfazem à consulta SQL. Da mesma forma que os 
protocolos de I/O existentes, o iDB também pode ler e gravar diretamente 
intervalos de bytes de e para o disco de forma que, quando a transferência de 
processamento não for possível, o Exadata opere como um dispositivo de 
armazenamento tradicional para o banco de dados Oracle. Contudo, quando for 
viável, a inteligência do kernel de banco de dados permite, por exemplo, que as 
varreduras de tabela sejam passadas adiante para execução no Exadata Storage 
Server, de modo que somente os dados solicitados sejam retornados ao servidor de 
banco de dados. 

O iDB foi criado com base no protocolo padrão da indústria, Reliable Datagram 
Sockets (RDSv3), e é executado no InfiniBand. O ZDP (Zero-loss Zero-copy 
Datagram Protocol), uma implementação de operações zero-copy do RDS, é usado 
para eliminar cópias de blocos desnecessárias. Várias interfaces de rede podem ser 
usadas nos servidores de banco de dados e células Exadata. Este é um protocolo de 
baixa latência  extremamente rápido, que minimiza o número de cópias de dados 
necessárias para atender às operações de I/O.  

O ASM ("Automatic Storage Management", Gerenciamento Automático de 
Armazenamento) é a base do gerenciamento de armazenamento do Exadata. O 
ASM virtualiza os recursos de armazenamento e oferece os recursos avançados de 
gerenciamento de volumes e sistema de arquivos do Exadata. O striping de 
arquivos de banco de dados de maneira uniforme nas células e discos disponíveis 
no Exadata resulta em uma carga de I/O uniforme em todo o hardware de 
armazenamento. A capacidade do ASM para executar a alocação e a realocação de 
recursos de forma não invasiva é o principal capacitador dos recursos de 
armazenamento em grade compartilhada dos ambientes Exadata. E as funções de 
espelhamento e grupo de falhas do ASM propiciam a maior parte da proteção dos 
dados e da resiliência no ambiente Exadata. Com o ASM, os dados são espelhados 
nas células para garantir alta disponibilidade no caso de falha da célula. 

O Exadata oferece uma solução tolerante a 
falhas e com acesso ao banco de dados 

com alta largura de banda. 

O recurso DBRM ("Database Resource Manager", Gerenciador de Recursos do 
Banco de Dados) do Oracle Database 11g foi aprimorado para uso com o Exadata. 
O DBRM permite que o usuário defina e gerencie a largura de banda de I/O 
dentro do banco de dados e entre bancos de dados, além de recursos de CPU, 
undo, grau de paralelismo, sessões ativas e os outros recursos gerenciados por ele. 
Isso permite compartilhar o armazenamento entre banco de dados sem o temor de 
que um banco de dados monopolize a largura de banda de I/O e impacte o 
desempenho dos outros bancos de dados que compartilham o armazenamento. Os 
grupos de consumidores recebem um percentual da largura de banda de I/O 
disponível e o DBRM garante que estas metas sejam atingidas. Isso é implementado 
pela identificação que o banco de dados faz do I/O por meio de tags, identificando 
o banco de dados e o grupo de consumidores para quem o I/O está sendo emitido. 
Este processo oferece ao banco de dados uma visão completa das prioridades de 
I/O por meio de toda a pilha de I/O. As alocações de I/O do grupo de 
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consumidores dentro do banco de dados são definidas e gerenciadas no servidor de 
banco de dados. As alocações de I/O dentro do banco de dados são definidas no 
software da célula Exadata e gerenciadas pelo IORM ("I/O Resource Manager", 
Gerenciador de Recursos de I/O). O software da célula Exadata garante que os 
recursos sejam gerenciados e alocados corretamente dentro dos bancos de dados e 
entre eles. De modo geral, o DBRM garante que cada banco de dados receba sua 
cota especificada de recursos de I/O e que os SLAs definidos pelo usuário sejam 
cumpridos. 

Plug-in do Enterprise Manager para o Exadata 
O Exadata também foi integrado ao Oracle Enterprise Manager (EM) Grid Control 
para monitorar facilmente o ambiente Exadata. Instalando um plugin do Exadata 
ao sistema do EM existente, é possível monitorar as estatísticas e a atividade no 
Exadata Storage Server, e os eventos e alertas podem ser enviados ao 
administrador. As vantagens de integrar o sistema do EM ao Exadata incluem: 

O Exadata funciona com o Enterprise 
Manager para fornecer uma interface gráfica 

de usuário para monitoramento e o 
ambiente Exadata. 

• Monitorar o armazenamento do Oracle Exadata 

• Reunir informações de configuração e desempenho do armazenamento  

• Gerar alertas e advertências com base nos limites estabelecidos  

• Fornecer métricas e relatórios prontos e ricos em informações com base 
nos dados históricos 

Todas as funções que os usuários esperam do Oracle Enterprise Manager 
funcionam com o Exadata. Usando a interface do EM, os usuários podem 
gerenciar facilmente o ambiente do Exadata, juntamente com outros ambientes de 
banco de dados Oracle tradicionalmente usados com o Enterprise Manager. Os 
DBAs podem usar a interface familiar do EM para ver relatórios, a fim de 
determinar a situação do sistema Exadata e gerenciar as configurações do 
armazenamento Exadata. 

Software do Exadata 
Como qualquer dispositivo de armazenamento, o Exadata Storage Server é um 
computador com CPUs, memória, barramento, discos, NICs e os outros 
componentes normalmente encontrados em um servidor. Ele também executa um 
SO ("operating system", sistema operacional), que, no caso do Exadata, é o Oracle 
Enterprise Linux (OEL) 5.1. O Oracle Storage Server Software residente na célula 
Exadata é executado no OEL. O OEL é acessível de modo restrito para 
administrar e gerenciar a célula Exadata.  

O CELLSRV ("Cell Services", Serviços de Célula) é o principal componente do 
software do Exadata executado na célula e propicia a maioria dos serviços de 
armazenamento do Exadata. O CELLSRV é um software com vários threads que 
se comunica com a instância de banco de dados no servidor de banco de dados e 
serve blocos aos bancos de dados com base no protocolo iDB. Ele oferece os 
recursos avançados de transferência de processamento SQL, serve blocos Oracle 
quando a transferência de processamento SQL não é possível e implementa a 
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função de gerenciamento de recursos de I/O do DBRM para regular o fluxo de 
largura de banda de I/O para os vários bancos de dados e grupos de consumidores 
que fazem uso do processamento de I/O. 

Dois outros componentes do software Oracle executados na célula são o MS 
("Management Server", Servidor de Gerenciamento) e o RS ("Restart Server", 
Servidor de Reinício). O MS é a principal interface para administrar, gerenciar e 
consultar o status da célula Exadata. Ele funciona em cooperação com a CLI 
("command line interface", interface de linha de comandos) da célula Exadata e 
com o plug-in EM do Exadata, e permite o gerenciamento e a configuração 
independentes da célula Exadata. Por exemplo, da célula, os comandos da CLI são 
emitidos para configurar o armazenamento, consultar estatísticas de I/O e reiniciar 
a célula. Também é fornecida uma CLI distribuída para que os comandos possam 
ser enviados a várias células, a fim de facilitar o seu gerenciamento. O RS ("Restart 
Server") garante o funcionamento contínuo do software e dos serviços do Exadata. 
Ele é usado para atualizar o software do Exadata. Ele também garante que os 
serviços de armazenamento sejam iniciados e executados, e que sejam reiniciados 
quando necessário. 

Processamento Smart Scan do Exadata 
Com o armazenamento tradicional, não compatível com o iDB, toda a inteligência 
do banco de dados reside no software do banco de dados no servidor. Para ilustrar 
como o processamento SQL é executado nesta arquitetura, é mostrado abaixo um 
exemplo de varredura de tabela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo de Processamento SQL e de I/O do Banco de Dados Tradicional 

 O cliente emite uma instrução SELECT com um predicado para filtrar e 
retornar somente as linhas de interesse.  O kernel do banco de dados mapeia esta 
solicitação para o arquivo e extensões que contêm a tabela que está sendo varrida. 

 O kernel do banco de dados emite o I/O para ler os blocos.  Todos os blocos 
da tabela que estão sendo consultados são lidos na memória.  Em seguida, o 
processamento SQL é feito nos blocos brutos, pesquisando as linhas que satisfazem 
ao predicado.  Por último, as linhas são retornadas ao cliente. 

A tecnologia Smart Scan leva a inteligência 
do banco de dados o mais próximo possível 

do hardware. 
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Como acontece frequentemente  com as consultas grandes, o predicado filtra a 
maioria das linhas lidas. Mesmo assim, todos os blocos da tabela precisam ser lidos, 
transferidos pela rede de armazenamento e copiados na memória. Muito mais 
linhas do que o necessário são lidas na memória para concluir a operação SQL 
solicitada. Isso gera um grande volume de transferências de dados, o que consome 
largura de banda e impacta o throughput e o tempo de resposta da aplicação. 

A integração da funcionalidade do banco de dados à camada de armazenamento da 
pilha do banco de dados permite que as consultas e outras operações de banco de 
dados sejam executadas de forma muito mais eficiente. A implementação da 
funcionalidade do banco de dados o mais próxima possível do hardware, no caso 
do Exadata, no nível do disco, pode acelerar consideravelmente as operações de 
banco de dados e aumentar o throughput do sistema. 

Com o armazenamento Exadata as operações de banco de dados são manejadas de 
forma muito mais eficiente. As consultas que executam varreduras de tabela podem 
ser processadas dentro do Exadata, sendo que somente o subconjunto de dados 
necessário é retornado ao servidor de banco de dados. A filtragem de linhas e 
colunas e uma parte do processamento de junções (entre outras funções) são 
executadas dentro das células de armazenamento do Exadata. Quando isso 
acontece, somente os dados relevantes e necessários são retornados ao servidor de 
banco de dados.  

A Figura 7 a seguir ilustra como é operada uma varredura de tabela no 
armazenamento Exadata. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Transferência de Processamento Smart Scan 

 O cliente emite uma instrução SELECT com um predicado para filtrar e 
retornar somente as linhas de interesse.  O kernel do banco de dados determina 
que o armazenamento Exadata está disponível e constrói um comando iDB que 
representa o comando SQL emitido e o envia ao armazenamento Exadata.  O 
componente CELLSRV do software do Exadata varre os blocos de dados para 
identificar as linhas e colunas que satisfazem à SQL emitida.  Somente as linhas 
que satisfazem ao predicado e às colunas solicitadas são lidas na memória.  O 
kernel do banco de dados consolida os conjuntos de resultados provenientes das 
células Exadata.  Por último, as linhas são retornadas ao cliente. 

As Smart Scans do Exadata retornam 
somente as linhas e colunas relevantes de 

uma consulta, permitindo melhor uso da 
largura de banda de I/O e um desempenho 

otimizado do banco de dados. 
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Os smart scans são transparentes para a aplicação e não é necessária nenhuma 
alteração nem na aplicação nem no SQL. Os dados retornados são totalmente 
consistentes e transacionais, e aderem rigorosamente à funcionalidade e ao 
comportamento consistente de leitura do Oracle Database. Se uma célula ficar 
desativada durante uma varredura inteligente, as partes não concluídas da varredura 
serão roteadas de forma transparente para outra célula para serem concluídas. As 
varreduras inteligentes manejam de forma adequada os mecanismos internos 
complexos do Oracle Database, incluindo: dados não submetidos a commit e linhas 
bloqueadas, linhas encadeadas, tabelas compactadas, processamento de idioma 
nacional, aritmética de dados, pesquisas de expressão regular, views materializadas e 
tabelas particionadas. E o SQL EXPLAIN PLAN mostra quando o smart scan do 
Exadata é usado. 

O Oracle Database e o Exadata executam várias instruções SQL de forma 
colaborativa. A transferência do processamento SQL para fora do servidor de 
banco de dados libera ciclos de CPU do servidor e elimina um volume expressivo 
de consumo de largura de banda, que fica então disponível para melhor atender 
outras solicitações. As operações SQL são executadas mais rapidamente, e um 
maior número delas pode ser executada simultaneamente, porque há uma menor 
contenção da largura de banda de I/O. Agora vamos observar as várias operações 
SQL que se beneficiam do uso do Exadata. 

Filtragem de Predicados do Smart Scan 

O Exadata permite a filtragem de predicados para varreduras de tabela. Somente as 
linhas solicitadas, e não todas as linhas de uma tabela, são retornadas ao servidor de 
banco de dados. Por exemplo, quando o SQL a seguir é emitido, somente as linhas 
nas quais a data de admissão dos funcionários é posterior à data especificada são 
enviadas do Exadata para a instância de banco de dados. 

SELECT * FROM employee_table WHERE hire_date > ‘1-Jan-2003’; 

Esta possibilidade de retornar ao servidor somente as linhas relevantes melhora 
consideravelmente o desempenho do banco de dados. Esta melhoria de 
desempenho também se aplica à medida que as consultas se tornam mais 
complicadas, de forma que os mesmos benefícios também se estendem a consultas 
complexas, como aquelas que incluem subconsultas. 

Filtragem de Colunas do Smart Scan 

O Exadata permite a filtragem de colunas, o que também é conhecido como 
projeção de colunas, para varreduras de tabela. Somente as colunas solicitadas, e 
não todas as colunas de uma tabela, são retornadas ao servidor de banco de dados. 
Por exemplo, quando o SQL a seguir é emitido, somente as colunas 
employee_name e employee_number são retornadas do Exadata para o kernel do 
banco de dados. 

SELECT employee_name, employee_number FROM employee_table; 
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Para tabelas com muitas colunas, ou colunas que contêm LOBs, a largura de banda 
de I/O salva pode ser bem grande. Quando usados em conjunto, a filtragem de 
predicados e colunas melhora consideravelmente o desempenho e reduz o 
consumo de largura de banda de I/O. Além disso, a filtragem de colunas também 
se aplica a índices, permitindo um desempenho ainda mais rápido das consultas. 

Processamento de Junções do Smart Scan 

O Exadata executa junções entre tabelas grandes e tabelas de consulta pequenas, o 
que é uma situação bem comum em data warehouses com esquemas em estrela. 
Isso é implementado usando Bloom Filters, que são um método probabilístico 
bastante eficiente para determinar se uma linha é membro do conjunto de 
resultados desejado.  

Outros Processamentos Smart Scan do Exadata 

Duas outras operações de banco de dados que são transferidas para o Exadata são 
backups incrementais de banco de dados e criação de tablespaces. A velocidade e a 
eficiência dos backups incrementais de banco de dados foram significativamente 
aumentadas com o Exadata. A granularidade do rastreamento de alterações no 
banco de dados é muito mais refinada quando o armazenamento Exadata é usado. 
Com o Exadata, as alterações são rastreadas no nível de bloco individual do Oracle, 
em vez de no nível de um grande grupo de blocos. Isso resulta em menor consumo 
de largura de banda de I/O e execuções mais rápidas de backups.  

Com o Exadata, a operação de criar arquivos também é executada de forma muito 
mais eficiente. Por exemplo, ao emitir um comando Create Tablespace, em vez de 
operar em sincronia com cada bloco do novo tablespace que está sendo formatado 
na memória do servidor e gravado no armazenamento, um comando iDB é enviado 
ao Exadata, instruindo-o a criar o tablespace e formatar os blocos. O uso da 
memória do host é reduzido e o I/O associado à criação e à formatação dos blocos 
de tablespace é transferido para fora do Exadata. A largura de banda de I/O 
poupada com estas operações significa que mais largura de banda fica disponível 
para outros trabalhos críticos para a empresa. 

Gerenciamento de Recursos de I/O com o Exadata  
No armazenamento tradicional, a criação de uma grade de armazenamento 
compartilhada é atrapalhada pela incapacidade de priorizar o trabalho dos vários 
jobs e usuários que consomem largura de banda de I/O do subsistema de 
armazenamento. O mesmo acontece quando vários bancos de dados compartilham 
o subsistema de armazenamento. As funções de DBRM e de gerenciamento de 
recursos de I/O do armazenamento Exadata podem impedir que uma classe de 
trabalho, ou um banco de dados, monopolize os recursos do disco e a largura de 
banda, e garante que os SLAs definidos pelo usuário sejam cumpridos ao usar o 
armazenamento Exadata. O DBRM permite a coordenação e a priorização da 
largura de banda de I/O consumida entre bancos de dados, e entre diferentes 
usuários e classes de trabalho. Integrando intimamente o banco de dados com o 
ambiente de armazenamento, o Exadata detecta que tipos de trabalho e o volume 

O Gerenciamento de Recursos de I/O 
garante que o trabalho mais crítico tenha a 

prioridade e não seja inibido por outras 
tarefas que utilizam recursos de I/O. 
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de largura de banda de I/O que está sendo consumido. Portanto, os usuários 
podem fazer com que o sistema Exadata identifique vários tipos de cargas de 
trabalho, designe a prioridade destas cargas de trabalho e garanta que as cargas de 
trabalho mais críticas tenham prioridade. 

No data warehousing, ou em ambientes de carga de trabalho mista, talvez seja 
necessário garantir que diferentes usuários e tarefas dentro de um banco de dados 
recebam um volume relativo de recursos de I/O. Por exemplo, talvez você queira 
alocar 70% dos recursos de I/O para usuários interativos do sistema e 30% dos 
recursos de I/O para jobs de geração de relatórios batch. Isto é simples de colocar 
em prática usando as funções de DBRM e de gerenciamento de recursos de I/O do 
armazenamento Exadata.  

Um administrador do Exadata pode criar um plano de recursos que especifique 
como as solicitações de I/O devem ser priorizadas. Isso é feito colocando os 
diferentes tipos de trabalho em grupamentos de serviço chamados Grupos de 
Consumidores. Os grupos de consumidores podem ser definidos por um número 
de atributos, inclusive o nome de usuário, nome do programa cliente, função ou 
extensão de tempo em que a consulta tem sido executada. Quando estes grupos de 
consumidores são definidos, o usuário pode definir uma hierarquia quanto a qual 
grupo de consumidor tem a precedência nos recursos de I/O e o volume desses 
recursos que é concedido a cada grupo de consumidores. Esta hierarquia que 
determina a priorização de recursos de I/O pode ser aplicada simultaneamente a 
operações internas (ou seja, que acontecem dentro do banco de dados) e a 
operações entre vários bancos de dados.  

Quando o armazenamento Exadata é compartilhado entre vários bancos de dados, 
você também pode priorizar os recursos de I/O alocados a cada banco de dados, 
impedindo que um deles monopolize os recursos de disco e largura de banda, para 
garantir que os SLAs definidos pelo usuário sejam cumpridos. Por exemplo, é 
possível ter dois bancos de dados compartilhando o armazenamento Exadata 
conforme ilustrado a seguir. 
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Figura 7: Gerenciamento de Recursos de I/O entre Bancos de Dados com o Exadata 
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Para começar, os objetivos do negócio determinam que cada um destes bancos de 
dados tenham um valor e uma importância relativos para a organização. É decidido 
que o banco de dados A deve receber 33% do total de recursos de I/O e que o 
banco de dados B deve receber 67% do total de recursos de I/O. Para garantir que 
os diferentes usuários e tarefas dentro de cada banco de dados recebam o volume 
relativo correto de recursos de I/O, vários grupos de consumidores são definidos. 

A funcionalidade de gerenciamento de 
recursos de I/O do Exadata permite que os 

SLAs e as prioridades a serem 
estabelecidos para diferentes classes de 

trabalho se baseiem na necessidade do 
negócio em vez de na prioridade do tipo 

primeiro a chegar, primeiro a ser atendido. 
• Dois grupos de consumidores são definidos para o banco de dados A 

o 60% dos recursos de I/O são reservados para atividades de 
marketing interativas 

o 40% dos recursos de I/O são reservados para atividades de 
marketing em lote 

• Três grupos de consumidores são definidos para o banco de dados B 

o 60% dos recursos de I/O são reservados para atividades de 
vendas interativas 

o 30% dos recursos de I/O são reservados para atividades de 
vendas em lote 

o 10% dos recursos de I/O são reservados para atividades de 
vendas das principais contas 

Estas alocações de grupos de consumidores são relativas ao total de recursos de 
I/O alocados para cada banco de dados. 

Em essência, o Gerenciador de Recursos de I/O do Exadata resolveu um dos 
desafios que não tinha sido enfrentado pela tecnologia de armazenamento 
tradicional: criar um ambiente de armazenamento de grade compartilhado com a 
capacidade de balancear e priorizar o trabalho de vários bancos de dados e usuários 
que compartilham o subsistema de armazenamento. O gerenciamento de recursos 
de I/O do Exadata garante que os SLAs definidos pelo usuário sejam cumpridos 
para vários bancos de dados que compartilham o armazenamento Exadata. Isso 
assegura que cada banco de dados ou usuário receba a cota adequada de largura de 
banda de disco para atender aos objetivos do negócio.  

Desempenho Acelerado com o Exadata 
O armazenamento Exadata oferece melhorias de desempenho inigualáveis para 
cargas de trabalho típicas de data warehousing. As varreduras completas de tabela 
receberão um aprimoramento arbitrariamente grande devido à filtragem do smart 
scan e ao hardware balanceado usado para data warehouses baseados no Exadata. 
Os servidores de armazenamento Exadata propiciam uma arquitetura de escala 
expansível, de forma que, à medida que células sejam adicionadas à configuração, a 
largura de banda aumente. Este fato, aliado à interconexão InfiniBand mais rápida e 
à redução da transferência de dados devido ao processamento offload (com desvio 
de carga de trabalho), resulta em melhorias significativas no desempenho. Muitas 
vezes, observa-se uma velocidade até dez vezes maior nestas operações quando se 
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usa o armazenamento Exadata, em comparação com os produtos de 
armazenamento tradicionalmente usados com o Oracle Database ― mas em muitos 
casos é possível obter uma velocidade até 50 vezes maior, ou mais ainda.  

Virtualização de Armazenamento no Exadata 
O Exadata oferece um vasto, sofisticado e avançado conjunto de recursos de 
virtualização do gerenciamento de armazenamento que tira proveito dos pontos 
fortes do Oracle Database, do software e do hardware do Exadata. 

Software de Armazenamento do Exadata 

Conforme discutido anteriormente, a célula Exadata é um servidor que executa 
tanto o Oracle Enterprise Linux quanto o software do Exadata fornecido pela 
Oracle. Quando iniciada pela primeira vez, a célula faz o boot como qualquer outro 
computador no modo de serviço do armazenamento Exadata. As duas primeiras 
unidades de disco têm um pequeno setor da LUN chamado de Área do Sistema, 
com aproximadamente 13 GB de tamanho, reservada para o sistema operacional 
OEL, o software do Exadata e os metadados de configuração. A Área do Sistema 
contém dados do Oracle Database 11g Automatic Diagnostic Repository (ADR , 
Repositório de Diagnóstico Automático) e outros metadados sobre a célula 
Exadata. O administrador não precisa gerenciar a LUN da Área do Sistema, pois ela 
é criada automaticamente. Seu conteúdo é automaticamente espelhado nos discos 
físicos para proteção contra falhas da unidade e para permitir o hot swapping (troca 
durante o funcionamento) dos discos. A parte restante destas duas unidades de 
disco fica disponível para dados do usuário.  

Virtualização de Armazenamento para o Usuário do Exadata 

O ASM ("Automatic Storage Management", Gerenciamento de Armazenamento 
Automático) é usado para gerenciar o armazenamento na célula Exadata. Os 
serviços de gerenciamento de volume, striping e proteção de dados do ASM o 
tornam a opção ideal para o gerenciamento de volume. O ASM oferece proteção 
dos dados contra falhas na unidade e na célula, o melhor desempenho possível e 
opções de configuração e reconfiguração extremamente flexíveis.  

O Exadata e o ASM oferecem gerenciamento 
dinâmico de volume on-line, balanceamento 

automático de carga e uma forte proteção 
dos dados. 

Um Disco de Célula é a representação virtual do disco físico, menos a LUN da 
Área do Sistema (se houver), e é um dos principais objetos de disco gerenciados 
pelo administrador dentro de uma célula Exadata. Um Disco de Célula é 
representado por uma única LUN, que é criada e gerenciada automaticamente pelo 
software do Exadata quando o disco físico é descoberto. 

Os Discos de Célula ainda podem ser virtualizados em um ou mais Discos de 
Grade. Os Discos de Grade são a entidade de disco designada ao ASM, na forma 
de discos do ASM, para gerenciar os dados do usuário em favor do banco de 
dados. O caso mais simples é quando um só Disco de Grade ocupa todo o Disco 
de Célula. Mas também é possível particionar um Disco de Célula em vários setores 
de Disco de Grade. A colocação de vários Discos de Grade em um Disco de Célula 
permite que o administrador separe o armazenamento em pools com desempenho 
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ou requisitos de disponibilidade diferentes. Os setores do Disco de Grade podem 
ser usados para alocar regiões “quentes”, “mornas” e “frias” de um Disco de 
Célula, ou para separar bancos de dados que compartilham discos do Exadata. Por 
exemplo, um Disco de Célula pode ser particionado de forma que um Disco de 
Grade resida na parte com melhor desempenho do disco físico e seja configurado 
com espelhamento triplo, enquanto um segundo Disco de Grade reside na parte do 
disco com o menor desempenho e é usado para arquivar ou fazer backup de dados, 
sem espelhamento. E é possível implementar uma estratégia de ILM ("Information 
Lifecycle Management", Gerenciamento do Ciclo de Vida de Informações) usando 
a funcionalidade do Disco de Grade. 

 

 

 

 

Figura 8: Virtualização do Disco de Grade 

O exemplo a seguir ilustra o relacionamento dos Discos de Célula com os Discos 
de Grade em uma grade de armazenamento Exadata mais abrangente.  

Quando os Discos de Célula e os Discos de Grade são configurados, os grupos de 
disco do ASM são definidos na configuração do Exadata. Dois grupos de disco do 
ASM são definidos, um nos discos de grade “quentes” e outro nos discos de grade 
“frios”. Todos os discos de grade “quentes” são colocados em um grupo de discos 
do ASM e todos os discos “frios” são colocados em um grupo de discos separado. 
Quando os dados são carregados no banco de dados, o ASM distribui estes dados e 
o I/O pelos grupos de disco. O espelhamento do ASM pode ser ativado para estes 
grupos de disco para proteger ambos, um deles ou nenhum dos grupos de disco 
contra falhas. O espelhamento pode ser ligado ou desligado de forma independente 
para cada um dos grupos de disco.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Exemplo de Grupos de Disco e Espelhamento do ASM 

Por último, para proteger contra falhas toda uma célula Exadata, são definidos 
grupos de falha do ASM. Os grupos de falha garantem que as extensões do ASM 
espelhadas sejam colocadas em células Exadata diferentes.  
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Figura 10: Exemplo de Espelhamento e Grupos de Falha do ASM 

Com o Exadata e o ASM: 

• A configuração dos Discos de Célula (criação da LUN) é automatizada 
pelo software do Exadata. 

• Opcionalmente, vários Discos de Grade podem coexistir nos discos físicos 
para moldar o desempenho à necessidade da aplicação de banco de dados 
ou construir uma estratégia de ILM com o Exadata. 

• O ASM divide automaticamente os dados do banco de dados entre os 
discos e células Exadata para garantir uma carga balanceada de I/O e um 
desempenho otimizado. 

• O recurso de adição e eliminação dinâmica do ASM permite alocação, 
desalocação e realocação não-invasivas de célula e disco. 

• O espelhamento do ASM e o recurso de hot swap (troca em 
funcionamento) da célula Exadata permitem proteger e acessar os dados 
de forma transparente em caso de falhas do disco. 

• O ASM propicia o espelhamento duplo ou triplo para adaptar a proteção 
de acordo com a importância dos dados. 

• Os grupos de falha do ASM são criados automaticamente com o Exadata 
para permitir a proteção e acesso aos dados de forma transparente em caso 
de falhas da célula. 

Migrando para o Armazenamento Exadata 

O armazenamento Exadata pode ser usado em acréscimo aos arrays e produtos de 
armazenamento tradicionalmente usados para armazenar o banco de dados Oracle. 
Um único banco de dados pode ser parcialmente armazenado no Exadata e 
parcialmente em dispositivos de armazenamento tradicionais. Os tablespaces 
podem residir no armazenamento Exadata, não-Exadata ou em uma combinação 
de ambos, e é transparente para as operações e aplicações de banco de dados. 
Todavia, para beneficiar-se do recurso Smart Scan do armazenamento Exadata, 
todo o tablespace deverá residir no Exadata. Esta coresidência e coexistência é um 
recurso-chave para permitir a migração on-line para o armazenamento Exadata. 
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Uma migração on-line sem interrupções para o armazenamento Exadata pode ser 
feita para um banco de dados existente caso este esteja disponibilizado no ASM e 
esteja usando a redundância do ASM. Isto é feito da seguinte forma: 

1. Um disco de grade do Exadata é adicionado ao grupo de discos do ASM 
existente. 

2. O ASM então rebalanceia automaticamente os dados dentro do grupo de 
discos, transportando um volume proporcional dos dados para o disco de 
grade do Exadata recém-adicionado. 

3. Em seguida, um disco não-Exadata é eliminado do grupo de discos do 
ASM. O ASM então rebalanceia ou migra os dados do disco não-Exadata 
para outros discos do grupo de discos. 

4. O processo acima é repetido até que todo o banco de dados tenha sido 
migrado para o armazenamento Exadata. 

Além disso, a migração pode ser feita usando o RMAN ("Recovery Manager", 
Gerenciador de Recuperação) para fazer backup do armazenamento tradicional e 
restaurar os dados no Exadata. O Data Guard também pode ser usado para facilitar 
uma migração. Isso é feito criando primeiro um banco de dados standby com base 
no armazenamento Exadata. O standby pode estar usando o armazenamento 
Exadata e o banco de dados de produção pode estar no armazenamento tradicional. 
Executando um fast switchover, que leva apenas alguns segundos, você pode 
transformar o banco de dados standby no banco de dados de produção. Todos 
estes métodos propiciam uma rede de segurança interna, pois você pode desfazer a 
migração de forma bastante harmoniosa caso surjam imprevistos. 

 

Proteção de Dados Adicional com o Exadata 

O Exadata foi projetado para incorporar os mesmos padrões de HA ("high 
availability", alta disponibilidade) que os clientes esperam dos produtos Oracle. 
Com o Exadata, todos os recursos e ferramentas do banco de dados funcionam da 
mesma forma que com o armazenamento tradicional não-Exadata. Os usuários e 
administradores de banco de dados usam ferramentas familiares e podem 
aproveitar o conhecimento e os procedimentos existentes no banco de dados 
Oracle. Com a arquitetura Exadata, todos os pontos únicos de falha são eliminados. 
Recursos familiares como espelhamento, isolamento de falhas e proteção contra 
falha na unidade e na célula foram incorporados no Exadata para garantir a 
disponibilidade e a proteção contínuas dos dados. Outros recursos para garantir alta 
disponibilidade dentro do Exadata Storage Server são descritos a seguir.  

O Exadata é transparente para sua aplicação 
e aproveita o conhecimento e a 

infraestrutura existentes do Oracle 
Database. 

HARD ("Hardware Assisted Resilient Data", Dados Resilientes Assistidos pelo Hardware) 
incorporado no Exadata 

A Iniciativa HARD da Oracle é um programa abrangente criado para impedir 
danos aos dados antes que eles aconteçam. Os danos aos dados são muito raros, 
mas quando acontecem, podem ter um efeito catastrófico em um banco de dados, e 
portanto em uma empresa. O Exadata tem embutida a função HARD avançada 
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para propiciar níveis ainda mais altos de proteção e validação de dados ponto-a-
ponto. O Exadata executa uma validação extensiva dos dados armazenados nele, 
inclusive checksums, localização de blocos, números mágicos, verificações "head 
and tail", erros de alinhamento, etc. A implementação destes algoritmos de 
validação dentro do Exadata impede que dados corrompidos sejam gravados no 
armazenamento permanente. Além disso, estas verificações e proteções são 
fornecidas sem as etapas manuais necessárias ao usar o HARD com o 
armazenamento convencional. 

Data Guard 

O Oracle Data Guard é o recurso de software do Oracle Database que cria, 
mantém e monitora um ou mais bancos de dados standby para proteger seu banco 
de dados contra falhas, desastres, erros e corrupções. O Data Guard funciona com 
o Exadata sem necessidade de modificação e pode ser usado tanto para bancos de 
dados de produção quanto de standby. Usando o Active Data Guard com o 
armazenamento Exadata, as consultas e relatórios podem ser transferidos do banco 
de dados de produção para um banco de dados standby extremamente rápido e 
garantir que o trabalho crítico no banco de dados de produção não seja impactado, 
sem deixar de oferecer a proteção contra desastres.  

Flashback 

O Exadata tira proveito da Oracle Flashback Technology para oferecer uma série 
de recursos que permitem visualizar e restaurar dados de épocas anteriores. O 
recurso Flashback funciona no Exadata da mesma forma que faria em um ambiente 
não-Exadata. Os recursos de Flashback oferecem a capacidade de consultar dados 
históricos, fazer análise de alterações e efetuar reparos self-service para recuperação 
de danos lógicos enquanto o banco de dados está on-line. Em suma, com os 
recursos incorporados do Oracle Flashback, o Exadata permite que o usuário tenha 
recursos de snapshot e restaure um banco de dados para o estado em que estava 
antes da ocorrência do erro. 

RMAN (Recovery Manager) e OSB (Oracle Secure Backup) 

O Exadata funciona com o Oracle Recovery Manager (RMAN), uma ferramenta de 
linha de comandos baseada no Enterprise Manager, para permitir backup e 
recuperação eficientes do banco de dados Oracle. Todos os scripts do RMAN 
existentes funcionam de forma inalterada no ambiente Exadata. O RMAN foi 
projetado para trabalhar de forma bem próxima ao servidor, permitindo a detecção 
de corrupção nos blocos durante o backup e a restauração. O RMAN otimiza o 
desempenho e o consumo de espaço durante o backup com a multiplexação de 
arquivos e a compactação do conjunto de backup, e integra-se ao OSB (Oracle 
Secure Backup) e a produtos de gerenciamento de mídia de terceiros para fazer 
backup em fita.  
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CONCLUSÃO 
As empresas de hoje estão cada vez mais aproveitando sua inteligência de negócios 
para tomar importantes decisões estratégicas e analisar dados a fim de maximizar a 
eficiência operacional. Embora a necessidade de processar mais dados aumente a 
cada dia, as corporações também estão se deparando com orçamentos de TI cada 
vez mais apertados, forçando-as a tomar decisões mais difíceis para justificar o 
TCO ("total cost of ownership", custo total de propriedade) de seu software e 
hardware de TI.  

Incorporando o Exadata na infraestrutura de TI, as empresas: 

• Aceleram o desempenho do banco de dados e podem fazer muito mais no 
mesmo tempo.  

• Controlam o crescimento de forma que, à medida que os dados e células 
sejam adicionados, também haja um acréscimo de largura de banda de 
I/O.  

• Propiciam disponibilidade e proteção aos dados fundamentais da empresa. 
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