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O Oracle Exadata Storage Server da Sun e a Oracle 
Database Machine  da Sun 
O Oracle Exadata Storage Server (Exadata) da Sun é um produto de armazenamento 
altamente otimizado para uso com o banco de dados Oracle. O Exadata fornece 
excelente desempenho de processamento de E/S e SQL para o processamento de 
transações on-line (OLTP), data warehousing (DW) e consolidação de cargas de 
trabalho mistas. Ele fornece desempenho extremo para todos os tipos de aplicações de 
bancos de dados tirando proveito de uma arquitetura de grade intensamente paralela em 
conjunto com a grade de armazenamento do Exadata. Os produtos de armazenamento 
do Exadata são uma combinação de software e hardware usada para armazenar e 
acessar os bancos de dados Oracle. O Exadata fornece serviços de armazenamento 
que levam o banco de dados em consideração, como a capacidade de deslocar a 
sobrecarga de processamento do banco de dados do servidor de banco de dados para o 
armazenamento enquanto permanece transparente para o processamento de SQL e as 
aplicações do banco de dados. Os Exadata Storage Servers também são empacotados 
em uma solução completa de ponta a ponta: a Oracle Database Machine da Sun. A 
Oracle Database Machine da Sun é uma solução pronta para uso e fácil de implantar 
para hospedagem do Banco de dados Oracle que fornece os mais altos níveis de 
desempenho disponíveis. A Database Machine e o armazenamento Exadata fornecem 
desempenho inovador com escalabilidade de E/S linear, são simples de usar e de 
gerenciar e fornecem disponibilidade e confiabilidade crítica para a empresa. 

O Exadata é uma oferta combinada da Oracle e da Sun Microsystems. A Sun está 
fornecendo a tecnologia de hardware usada na Database Machine e no Exadata Storage 
Server. A Oracle está fornecendo o software para compartilhar a inteligência do banco 
de dados com o armazenamento e integrar totalmente o armazenamento do Exadata 
com o banco de dados Oracle e todos os seus recursos. Os servidores da Sun 
combinam o poder da nova geração de processadores Xeon® da Intel® com a 
experiência em engenharia de sistemas da Sun. Esses servidores oferecem a densidade 
e capacidade de expansão necessárias para satisfazer as aplicações de banco de dados 
mais exigentes. A parceria entre a Oracle e a Sun possibilita o fornecimento da Oracle 
Database Machine  da Sun e o Exadata Storage Server, além dos recursos 
revolucionários que eles fornecem. 
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Limites atuais de E/S do banco de dados 

A base da Database Machine e do Exadata são softwares inteligentes de banco de dados 
projetados para lidar com as complexas aplicações implantadas para direcionar as necessidades de 
negócios da empresa. O banco de dados Oracle fornece uma quantidade incrível de 
funcionalidade para implementar as mais sofisticadas aplicações de OLTP e DW. Mas acessar 
bancos de dados da ordem de terabytes com alto desempenho, ampliando os softwares 
inteligentes de bancos de dados através de um hardware potente, proporciona oportunidades 
enormes para fornecer mais processamento de banco de dados, mais rapidamente, para a 
empresa. Ter um hardware potente para fornecer as taxas de E/S e largura de banda exigidas 
pelas aplicações de hoje em dia, além de softwares inteligentes, é essencial para o desempenho 
extremo proporcionado pela família Exadata de produtos. 

Os dispositivos tradicionais de armazenamento são grandes, mas relativamente lentos, e não 
podem sustentar as taxas de E/S da carga de transações que a empresa precisa fornecer. Em vez 
de 100 IOPS (número de operações de E/S por segundo) por disco, as aplicações exigem que 
seus sistemas forneçam pelo menos 10 vezes esse valor de IOPS por disco para fornecer o 
serviço que os usuários corporativos esperam. 

Os produtos de armazenamento tradicionais fornecem ao Banco de dados Oracle uma interface 
limitada para o armazenamento do banco de dados. Existem muitos gargalos no caminho de E/S 
do banco de dados, restringindo a largura de banda de dados e, portanto, limitando o 
desempenho geral do banco de dados ao usar produtos de armazenamento tradicionais. Os 
servidores de bancos de dados precisam de muitos Adaptadores Host-Bus (HBA) de SAN 
(Storage Area Network) para fornecer a largura de banda necessária para fornecer dados, do 
armazenamento para o banco de dados, a uma taxa adequada. É muito comum o número de 
HBAs necessários para fornecer desempenho adequado não ser suportado no servidor ou 
resultar em um custo muito alto. E o custo e a complexidade de um switch SAN aumentam 
drasticamente para fornecer a largura de banda e a redundância necessárias. Além disso, arrays de 
armazenamento muito grandes não conseguem fornecer largura de banda adequada às centenas 
de discos que alojam. Isso faz com que o desempenho em potencial dos discos seja limitado 
artificialmente e fique bem abaixo do que eles são capazes de oferecer. O desempenho do disco é 
limitado nos Fibre Channel Loops (FCL) para o disco e na capacidade de processamento do 
array de armazenamento. 

Os dispositivos tradicionais de armazenamento também não sabem que há um banco de dados 
residindo no armazenamento e, portanto, não podem fornecer qualquer processamento de E/S 
ou SQL que leve o banco de dados em consideração. Quando o banco de dados solicita linhas e 
colunas, o armazenamento retorna blocos de dados em vez do conjunto de resultados de uma 
consulta ao banco de dados. O armazenamento tradicional não é inteligente no que diz respeito 
ao banco de dados para poder diferenciar as linhas e colunas específicas solicitadas. Portanto, ao 
processar operações de E/S para o banco de dados, o armazenamento tradicional consome 
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largura de banda para retornar dados que não são relevantes para a consulta de banco de dados 
enviada. 

Os produtos Exadata resolvem as principais dimensões das operações de E/S do banco de dados 
que podem limitar o desempenho do banco de dados.  

• O Exadata é baseado em uma arquitetura intensamente paralela que fornece mais pipes para 
fornecer mais dados a uma velocidade maior entre os servidores de banco de dados e os 
servidores de armazenamento.   

• O Exadata é construído usando pipes mais amplos que fornecem larguras de banda 
extremamente altas entre os servidores de bancos de dados e os servidores de armazenamento. 

• O Exadata leva o banco de dados em consideração e consegue enviar apenas os dados 
necessários para satisfazer as solicitações em SQL, resultando em menos dados sendo enviados 
entre os servidores de banco de dados e os servidores de armazenamento. 

• O Exadata supera os limites da tecnologia de unidade de disco.  

Família de produtos Exadata 

Existem dois membros da família de produtos Oracle Exadata da Sun. A base da família de 
produtos Exadata é o Oracle Exadata Storage Server da Sun. Ele é usado para construir soluções 
de data warehousing usando servidores de banco de dados e infraestrutura fornecidos pelo 
cliente. O segundo membro da família de produtos Exadata é a Oracle Database Machine  da 
Sun (Database Machine ). A Database Machine é uma solução completa e totalmente integrada 
para data warehousing, que inclui todos os componentes necessários para disponibilizar um data 
warehouse empresarial de forma rápida e fácil, incluindo o armazenamento Exadata. 

Oracle Exadata Storage Server da Sun 

O Oracle Exadata Storage Server da Sun é um dispositivo de armazenamento de banco de dados 
que executa softwares do Exadata Storage Server fornecidos pela Oracle. Os componentes de 
hardware do Exadata Storage Server (também chamados de células do Exadata) foram escolhidos 
com cuidado para corresponder às necessidades de processamento de consultas de alto 
desempenho. O software do Exadata é otimizado para tirar o maior proveito possível dos 
componentes de hardware e do banco de dados Oracle. Cada célula do Exadata fornece 
desempenho de E/S e largura de banda excepcionais para o banco de dados. 

O Oracle Exadata Storage Server da Sun é um servidor de armazenamento rápido, confiável, de 
alta capacidade e que segue os padrões do setor. Cada célula do Exadata vem pré-configurada 
com: dois processadores quad-core Intel Xeon E5540, doze discos SAS conectados a um 
controlador de armazenamento com cache de 512 MB com bateria, memória de 24 GB, 
conectividade InfiniBand de duas portas, interface de gerenciamento para acesso remoto, fontes 
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de alimentação com tecnologia hot-swap e dupla redundância, todos os softwares pré-instalados 
e ocupa 2 UR em um rack típico de 19 polegadas. 

 

 
Figura 1: Célula de armazenamento do Exadata 

 

A célula do Exadata aloja doze unidades (SAS) SCSI anexas seriais de 600 GB. Ela fornece até 2 
TB de capacidade de dados de usuário não comprimidos e fornece até 1,5 GB/segundo de 
largura de banda de dados. Quando os dados são armazenados em formato comprimido, a 
quantidade de dados de usuário e a quantidade de largura de banda de dados fornecida por cada 
célula normalmente aumentam 10 vezes. A capacidade de dados de usuário é calculada após 
espelhar todo o espaço em disco e separar o espaço dedicado às estruturas de bancos de dados 
como logs, operações de desfazer e espaço temporário. Os dados de usuário reais variam por 
aplicação. 

O armazenamento Oracle Exadata usa uma interconexão InfiniBand de última geração entre os 
servidores e o armazenamento. Uma célula do Exadata possui conectividade InfiniBand QDR 
(Quad Data Rate) de duas portas para alta disponibilidade. Cada link InfiniBand fornece 40 
Gigabits de largura de banda; muitas vezes superior às redes tradicionais de armazenamento ou 
servidores. Além disso, o protocolo de interconexão da Oracle usa a colocação direta de dados 
(DMA - direct memory access) para garantir uma sobrecarga muito baixa na CPU, movendo 
dados diretamente do cabo para os buffers do banco de dados sem precisar que cópias adicionais 
dos dados sejam feitas. A rede InfiniBand tem a flexibilidade de uma rede LAN, com a eficiência 
de uma SAN. Ao usar uma InfiniBand, a Oracle garante que não haverá gargalos de desempenho 
na rede. A mesma rede InfiniBand também fornece interconexão de clusters de alto de 
desempenho para os nós do Oracle Database Real Application Cluster (RAC).  

Na figura 2 abaixo, é mostrado um pequeno ambiente de banco de dados com base em um 
armazenamento Exadata. Dois bancos de dados Oracle, um RAC e uma única instância, 
compartilham três células do Exadata. Todos os componentes desta configuração (servidores de 
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banco de dados, células do Exadata, switches InfiniBand, switches Ethernet e outros hardwares 
de suporte) podem ser alojados e ocupar menos da metade de um rack típico de 19 polegadas. 
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InfiniBand Switch/Network
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Figura 2: Configuração baseada na célula do armazenamento Exadata 

O Oracle Exadata é projetado para fazer o redimensionamento horizontal para qualquer nível de 
desempenho. Para obter maior desempenho e maior capacidade de armazenamento, são 
adicionadas outras células do Exadata à configuração. Conforme são adicionadas outras células, a 
capacidade e o desempenho aumentam de forma linear. Não é feita ou exigida comunicação 
entre as células em uma configuração do Exadata.   

Conforme mostrado na figura 3 abaixo, um rack típico de 19 polegadas com 42 UR de altura 
pode conter até dezoito células do Exadata. Esse rack forneceria 129,6 TB de capacidade bruta e 
o throughput de dados no pico seria de 27 GB/segundos. Caso seja necessária uma capacidade 
adicional de armazenamento, adicione mais racks com células do Exadata para redimensionar 
para qualquer nível de largura de banda ou capacidade exigido. Adicionar racks é um processo 
simples, pois a malha da InfiniBand pode se estender pelos racks com total conectividade. Uma 
vez que um novo rack é conectado, os novos discos do Exadata podem ser identificados pelo 
banco de dados Oracle e disponibilizados. 
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Figura 3: Redimensionamento do armazenamento Exadata para obter desempenho e capacidade 

 

O Oracle Automatic Storage Management (ASM) é usado como o sistema de arquivos e 
gerenciador de volumes do Exadata. O espelhamento de discos fornecido pelo ASM, associado 
aos discos do Exadata com tecnologia hot-swap, garante que o banco de dados pode tolerar a 
falha de unidades de disco individuais. Os dados são espelhados através das células para garantir 
que a falha de uma célula não resulte em perdas de dados ou iniba a acessibilidade dos dados. 
Esta arquitetura intensamente paralela fornece escalabilidade e alta disponibilidade sem limites. 

Ao usar o Exadata, a sobrecarga do processamento de SQL é deslocada do servidor de banco de 
dados para o Exadata Server. O Exadata habilita o envio de funções da instância do banco de 
dados para o armazenamento subjacente, além de fornecer serviços de fornecimento de blocos 
tradicionais para o banco de dados. Um dos recursos exclusivos do armazenamento Exadata em 
comparação ao armazenamento tradicional é retornar somente as linhas e colunas que satisfazem 
a consulta do banco de dados em vez de fornecer toda a tabela que está sendo consultada. O 
Exadata envia o processamento de SQL para o mais próximo possível dos dados (ou discos) e 
faz com que todos os discos funcionem em paralelo. Isso reduz o consumo de CPU no servidor 
de banco de dados, consome muito menos largura de banda ao mover dados entre os servidores 
de banco de dados e os servidores de armazenamento, além de retornar um conjunto de 
resultado de uma consulta em vez de tabelas inteiras. Eliminar as transferências de dados e a 
carga de trabalho do servidor de banco de dados pode beneficiar enormemente as consultas de 
data warehousing que tradicionalmente são limitadas pela largura de banda e pela CPU. A 
eliminação das transferências de dados pode também gerar uma vantagem significativa para os 
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sistemas de processamento de transações on-line (OLTP) que normalmente incluem operações 
de grandes lotes e de processamento de relatórios. 

O armazenamento Exadata é totalmente transparente para a aplicação que usa o banco de dados. 
As declarações SQL existentes, sejam ad-hoc ou empacotadas, ou aplicações personalizadas, não 
são afetadas e não exigem modificações quando o armazenamento Exadata é utilizado. As 
vantagens do deslocamento da carga do processamento e da largura de banda da solução são 
fornecidas sem que seja necessária qualquer modificação em sua aplicação. E todos os recursos 
do banco de dados Oracle são totalmente compatíveis com o Exadata. O Exadata funciona tão 
bem com uma única instância quanto com implantações do Real Application Cluster do banco de 
dados Oracle. Funcionalidades como o Oracle Data Guard, o Oracle Recovery Manager 
(RMAN), o Oracle Streams e outras ferramentas do banco de dados, são administradas da 
mesma forma, com ou sem o Exadata. Os usuários e os administradores de bancos de dados 
tiram proveito das mesmas ferramentas e do mesmo conhecimento com os quais estão 
familiarizados hoje em dia porque eles trabalham da mesma forma que trabalhariam com um 
armazenamento tradicional. Tanto os armazenamentos que são Exadata como os que não são 
podem ser usados simultaneamente para armazenamento do banco de dados para facilitar a 
migração para o armazenamento Exadata ou a partir dele. 

A natureza dos produtos tradicionais de armazenamento estimula implantações ineficientes de 
armazenamento para cada banco de dados na infraestrutura de TI. A arquitetura do Exadata 
garante que todos os recursos de largura de banda e E/S do subsistema do armazenamento 
Exadata podem ser disponibilizados sempre que quaisquer bancos de dados ou classes de 
trabalho precisarem. A largura de banda de E/S é medida para as diversas classes de trabalho, ou 
bancos de dados, compartilhando o servidor Exadata com base em políticas definidas pelo 
usuário e contratos de serviço (SLAs). O Oracle Database Resource Manager (DBRM) foi 
aprimorado para uso com o armazenamento Exadata para gerenciar o uso de recursos definidos 
pelo usuário de E/S dentro dos bancos de dados e entre eles para garantir que os acordos de 
serviço definidos pelo cliente sejam cumpridos. O gerenciamento dos recursos de E/S do 
armazenamento Exadata permite a adaptação dos recursos de E/S em função das prioridades 
comerciais da organização, bem como a construção de uma grade de armazenamento 
compartilhada para os bancos de dados Oracle no ambiente. 

Máquina para Bancos de dados Oracle 

Além das células do armazenamento Exadata, a Oracle está oferecendo uma plataforma 
totalmente integrada para todas as suas aplicações de bancos de dados. A Oracle Database 
Machine  da Sun é uma solução pronta para uso e de fácil implantação para hospedagem do 
banco de dados Oracle. Duas versões da Database Machine, Full Rack e Half Rack, são 
oferecidas, em função do tamanho do banco de dados a ser implantado e da largura de banda de 
processamento e E/S exigida.  
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A Database Machine Full Rack inclui os seguintes hardwares: 

• Quatorze Exadata Storage Servers (todos discos SAS) 

• Oito servidores de bancos de dados Oracle Database 11g padrão do setor (dois processadores 
quad-core Intel Xeon E5540 com soquete duplo executando a 2,53 GHz), com 72 GB de 
RAM, quatro unidades SAS de 146 GB, Adaptador de Canal Host (HCA) InfiniBand de duas 
portas, quatro portas Ethernet de 1 Gb/segundo e fontes de alimentação com tecnologia hot-
swap e dupla redundância 

• Toda a infraestrutura InfiniBand exigida (por exemplo, três switches QDR InfiniBand e cabos) 
para a comunicação entre o servidor de banco de dados e o Exadata Server e a comunicação 
entre nós do RAC 

• Switch Ethernet para administração da Database Machine e comunicação da Database 
Machine com os clientes de bancos de dados ou outros sistemas de computação 

• Hardware de teclado, vídeo ou unidade de exibição, mouse (KVM) para administração local do 
sistema 

• Rack padrão de 19 polegadas com 42 UR de altura 

Cada Database Machine Full Rack fornece até 28 TB de capacidade de dados de usuário 
descomprimidos e até 21 GB/segundo de largura de banda de E/S. Além disso, cada Database 
Machine Full Rack é um módulo de um warehouse. Os racks podem ser interconectados usando 
a malha InfiniBand incluída para construir um banco de dados com uma única imagem do 
sistema, que pode ser redimensionado até muitos petabytes. 

Também está disponível a Database Machine Half Rack. Incluídos nesta versão menor da 
Database Machine estão: 

• Sete Exadata Storage Servers (todos SAS) 

• Quatro servidores de bancos de dados Oracle Database 11g padrão do setor (dois 
processadores quad-core Intel Xeon E5540 com soquete duplo executando a 2,53 GHz), com 
72 GB de RAM, quatro unidades SAS de 146 GB, Adaptador de Canal Host (HCA) 
InfiniBand de duas portas, quatro portas Ethernet de 1 Gb/segundo e fontes de alimentação 
com tecnologia hot-swap e dupla redundância 

• Toda a infraestrutura InfiniBand necessária, conectividade Ethernet e hardware KVM  

• Rack padrão de 19 polegadas com 42 UR de altura, com a metade superior do rack disponível 
para fazer o upgrade para uma Máquina Full Rack 

Cada Database Machine  Half Rack fornece até 14 TB de capacidade de dados de usuário 
descomprimidos e até 10,5 GB/segundo de largura de banda de E/S. Além disso, após o 
upgrade de uma Database Machine Half Rack para Full Rack, ela pode ser interconectada através 
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da malha InfiniBand incluída para construir um banco de dados com uma única imagem do 
sistema. 

Em resumo, os produtos Exadata resolvem as três dimensões principais da E/S do banco de 
dados que podem limitar o desempenho do data warehouse.  

• Mais pipes: o Exadata é baseado em uma arquitetura intensamente paralela que fornece mais 
pipes para fornecer mais dados a uma velocidade maior entre os servidores de banco de dados 
e os servidores de armazenamento. Conforme são adicionados Exadata Servers à configuração 
do banco de dados, a largura de banda é redimensionada de forma linear. 

• Pipes mais amplos: a InfiniBand é 5 vezes mais rápida que a Fibre Channel. O Exadata é 
construído usando pipes InfiniBand mais amplos que fornecem larguras de banda 
extremamente altas entre os servidores de bancos de dados e os servidores de armazenamento. 

• Software inteligente: com o processamento "Smart Scan", menos dados precisam ser enviados 
através dos pipes, executando o processamento de dados no armazenamento. O Exadata leva 
o banco de dados em consideração e consegue enviar apenas os dados necessários para 
satisfazer as solicitações em SQL, resultando em menos dados sendo enviados 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 típica grade de armazenamento com base em Exadata foi 
mostrado na figura 2. Cada célula do Exadata é um servidor auto-contido que aloja um 
armazenamento em disco e executa o software do Exadata fornecido pela Oracle. Os bancos de 
dados são implantados através das células do Exadata e múltiplos bancos de dados podem 
compartilhar as células do Exadata. O banco de dados e as células do Exadata se comunicam 
através de uma interface InfiniBand de alta velocidade. 

A coleção de células do Exadata compartilhadas entre um conjunto de bancos de dados é 
chamada de Exadata Realm. O conjunto de três células na figura 2 é um exemplo de realm. Os 
realms garantem o isolamento e, consequentemente, a proteção através de um determinado 
conjunto de bancos de dados. Os mecanismos são fornecidos para mover discos e células inteiras 
entre realms de maneira controlada e segura. 

A arquitetura da solução Exadata inclui componentes no servidor de banco de dados e na célula 
do Exadata. A arquitetura geral é mostrada abaixo. 
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Figura 4: Arquitetura de software do Exadata 

 

11 



Artigo técnico — Uma visão geral técnica do Oracle Exadata Storage Server da Sun 

 

Software do servidor de banco de dados 

O Oracle Database 11g Release 2 foi significativamente aprimorado para tirar proveito do 
armazenamento Exadata. Os softwares do Exadata são divididos de forma ideal entre os 
servidores de banco de dados e as células do Exadata. Os servidores de bancos de dados e os 
softwares do Exadata Storage Server se comunicam através do iDB, o protocolo inteligente de 
banco de dados. O iDB é implementado no kernel do banco de dados e mapeia de forma 
transparente as operações do banco de dados para as operações aprimoradas pelo Exadata. O 
iDB implementa uma arquitetura de envio de funções que vai além do envio tradicional de 
blocos de dados fornecido pelo banco de dados. O iDB é usado para enviar operações SQL até o 
nível das células do Exadata para execução e retornar os conjuntos de resultados da consulta para 
o kernel do banco de dados. Em vez de retornar blocos de banco de dados, as células do Exadata 
retornam somente as linhas e colunas que satisfazem a consulta SQL. Assim como os protocolos 
de E/S existentes, o iDB também pode ler e gravar diretamente intervalos de bytes no disco de 
forma que, quando o processamento com deslocamento de carga não for possível, o Exadata 
funciona como um dispositivo de armazenamento tradicional para o banco de dados Oracle. 
Mas, quando for possível, a inteligência no kernel do banco de dados permite, por exemplo, que 
as varreduras de tabela sejam transmitidas para serem executadas no Exadata Server, de forma 
que somente os dados solicitados sejam retornados para o servidor de banco de dados. 

O iDB foi projetado com base no protocolo Reliable Datagram Sockets (RDSv3) padrão do 
setor e é executado na InfiniBand. O ZDP (Zero-loss Zero-copy Datagram Protocol), uma 
implementação do RDS sem cópias, é usado para eliminar cópias desnecessárias de blocos.  
Múltiplas interfaces de rede podem ser usadas nos servidores de banco de dados e nas células do 
Exadata. Este é um protocolo extremamente rápido e de baixa latência que minimiza o número 
de cópias de dados necessárias para atender as operações de E/S.  

O Automatic Storage Management (ASM) é a base do gerenciamento de armazenamento do 
Exadata. O ASM virtualiza os recursos e fornece o gerenciamento de volume avançado e sistema 
de arquivos do Exadata. Dividir os arquivos de banco de dados de maneira uniforme através das 
células do Exadata e discos disponíveis resulta em uma carga de E/S uniforme por todo o 
hardware de armazenamento. A capacidade do ASM de realizar a alocação (e realocação) de 
recursos não invasiva é um dos principais facilitadores dos recursos de armazenamento em grade 
compartilhado dos ambientes Exadata E a funcionalidade de espelhamento e grupo de falhas do 
ASM fornece grande parte da proteção de dados e flexibilidade por todo o ambiente Exadata. 
Com o ASM, os dados são espelhados através das células para garantir alta disponibilidade no 
caso de uma falha na célula. 

O recurso Database Resource Manager (DBRM) no Oracle Database 11g foi aprimorado para 
uso com o Exadata. O DBRM permite que o usuário defina e gerencie a largura de banda de E/S 
dentro dos bancos de dados e entre eles, além da CPU, operação de desfazer, grau de 
paralelismo, sessões ativas e os outros recursos que ele gerencia. Isso possibilita o 
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compartilhamento do armazenamento entre os bancos de dados sem a preocupação de um 
banco de dados monopolizar a largura de banda de E/S e impactar no desempenho dos outros 
bancos de dados compartilhando o armazenamento. Os grupos de consumidores alocam uma 
porcentagem da largura de banda de E/S disponível e o DBRM garante que essas metas sejam 
atingidas. Isso é implementado pelo banco de dados marcando a E/S com o banco de dados e o 
grupo consumidor associados. Isso fornece ao banco de dados uma visão completa das 
prioridades de E/S por toda a pilha de E/S. As alocações de E/S do grupo de consumidores 
dentro do banco de dados são definidas e gerenciadas pelo servidor de banco de dados. As 
alocações de E/S entre bancos de dados são definidas dentro do software na célula do Exadata e 
gerenciadas pelo I/O Resource Manager (IORM). O software da célula do Exadata garante que 
os recursos de E/S entre bancos de dados sejam gerenciados e alocados de forma adequada 
dentro dos bancos de dados e entre eles. De forma geral, o DBRM garante que cada banco de 
dados receba sua quantidade específica de recursos de E/S e que os acordos de serviço sejam 
cumpridos. 

Plug-in do Enterprise Manager para Exadata 

O Exadata está integrado com o Grid Control do Oracle Enterprise Manager (EM) para 
monitorar facilmente o ambiente do Exadata. Ao instalar um plug-in do Exadata ao sistema do 
EM existente, as estatísticas e atividades no Exadata Server podem ser monitoradas e os eventos 
e alertas podem ser enviados para o administrador do sistema. Entre as vantagens da integração 
do sistema do EM com o Exadata estão: 

• Monitoramento do armazenamento Oracle Exadata 

• Coleta de informações de configuração e desempenho do armazenamento  

• Criação de alertas e avisos com base em limites  

• Fornecimento de métricas sofisticadas prontas para uso e relatórios com base em dados de 
histórico 

Todos os usuários com funções devem esperar que o Oracle Enterprise Manager trabalhe com o 
Exadata. Ao usar a interface do EM, os usuários podem facilmente gerenciar o ambiente Exadata 
juntamente com outros ambientes de banco de dados Oracle normalmente usados com o 
Enterprise Manager. Os DBAs podem usar a conhecida interface do EM para visualizar 
relatórios para determinar a integridade do sistema do Exadata e gerenciar a configuração do 
armazenamento do Exadata. 

Softwares do Exadata 

Como qualquer dispositivo de armazenamento, o Exadata Server é um computador com CPUs, 
memória, barramento, discos, NICs e outros componentes normalmente encontrados em um 
servidor. Ele também executa um sistema operacional (SO) que, no caso do Exadata, é o Oracle 
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Enterprise Linux (OEL) 5.1. O software do Exadata Storage Server, presente nas células do 
Exadata, é executado sobre o OEL. O OEL está disponível em modo restrito para administrar e 
gerenciar a célula do Exadata.  

O CELLSRV (serviço de célula) é o componente principal do software do Exadata que está 
sendo executado na célula e fornece a maioria dos serviços do armazenamento Exadata. O 
CELLSRV é um software multi-threaded que se comunica com a instância de banco de dados no 
servidor de banco de dados, e envia blocos aos bancos de dados com base no protocolo iDB. Ele 
fornece recursos avançados de deslocamento de carga de SQL, envia blocos Oracle quando o 
deslocamento de carga SQL não é possível, e implementa a funcionalidade de gerenciamento do 
recurso de E/S do DBRM para medir a largura de banda de E/S dos diversos bancos de dados e 
grupos de consumidores enviando operações de E/S. 

Dois outros componentes do software Oracle na célula são o Management Server (MS) e o 
Restart Server (RS). O MS é a interface principal para administrar, gerenciar e consultar o status 
da célula do Exadata. Ele funciona em cooperação com a interface de linha de comando (CLI) da 
célula do Exadata e o plug-in do Exadata do EM, e fornece o gerenciamento e a configuração de 
célula do Exadata autônoma. Por exemplo, a partir da célula, os comandos CLI são enviados 
para configurar o armazenamento, consultar estatísticas de E/S e reiniciar a célula. Também é 
fornecida uma CLI distribuída de forma que os comandos possam ser enviados a múltiplas 
células para facilitar o gerenciamento das células.  O Restart Server (RS) garante o funcionamento 
do software do Exadata e de seus serviços associados. Ele é usado para atualizar o software do 
Exadata. Ele também garante que os serviços de armazenamento estejam inicializados e em 
execução, e que os serviços sejam reinicializados quando necessário. 

Processamento Smart Scan do Exadata 

Com armazenamentos tradicionais, incompatíveis com iDB, toda a inteligência do banco de 
dados reside no software do banco de dados no servidor. Para ilustrar como o processamento de 
SQL é realizado nesta arquitetura, um exemplo de varredura de tabela é mostrado a seguir.  
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Figura 5: Modelo de processamento de SQL e E/S de bancos de dados tradicionais 

 

 O cliente emite uma declaração SELECT com um predicado para filtrar e retornar somente 
linhas de seu interesse.  O kernel do banco de dados determina se o armazenamento Exadata 
está disponível e constrói um comando iDB representando o comando SQL emitido e o envia 
para o armazenamento Exadata.  O componente CELLSRV do software do Exadata varre os 
blocos de dados para identificar as linhas e colunas que satisfazem o SQL enviado.  Somente as 
linhas que satisfazem o predicado e as colunas solicitadas são lidas para a memória.  O kernel 
do banco de dados consolida os conjuntos de resultados através das células do Exadata.  Por 
último, as linhas são retornadas para o cliente. 

Como normalmente ocorre com consultas muito grandes, o predicado filtra a maioria das linhas 
lidas. Ainda assim, todos os blocos da tabela precisam ser lidos, transferidos pelo armazenamento 
e copiados na memória. Muito mais linhas que o necessário são lidas na memória para concluir a 
operação de SQL solicitada. Isso gera um grande número de transferências de dados que 
consomem largura de banda e influenciam no throughput e no tempo de resposta da aplicação. 

Integrar a funcionalidade do banco de dados dentro da camada de armazenamento da pilha de 
banco de dados permite que as consultas e outras operações de bancos de dados sejam 
executadas de forma muito mais eficiente. Implementar a funcionalidade de banco de dados o 
mais próximo possível do hardware, no caso do Exadata no nível de disco, pode acelerar 
drasticamente as operações de banco de dados e aumentar o throughput do sistema. 

Com o armazenamento Exadata, as operações de banco de dados são manipuladas de forma 
muito mais eficiente. As consultas que fazem varredura das tabelas podem ser processadas dentro 
do Exadata com somente o subconjunto de dados retornado para o servidor de banco de dados. 
A filtragem de linhas, a filtragem de colunas e alguns processos de junção (entre outras funções) 
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são realizados dentro das células do armazenamento Exadata. Quando isso ocorre, somente os 
dados necessários e relevantes são retornados para o servidor de banco de dados.  

A figura 6 abaixo ilustra como uma varredura de tabela funciona com o armazenamento Exadata. 

 

 
Figura 6: Processamento com deslocamento de carga do Smart Scan 

 

 O cliente emite uma declaração SELECT com um predicado para filtrar e retornar somente 
linhas de seu interesse.  O kernel do banco de dados mapeia esta solicitação para o arquivo e 
suas extensões que contêm a tabela que está sendo verificada.  O kernel do banco de dados 
envia a operação de E/S para leitura dos blocos.  Todos os blocos da tabela que está sendo 
consultada são lidos na memória.  Em seguida, o processamento do SQL é feito contra os 
blocos brutos, pesquisando as linhas que satisfazem o predicado.  Por último, as linhas são 
retornadas para o cliente. 

As operações de Smart Scan são transparentes para a aplicação e nenhuma alteração na aplicação 
ou no SQL é necessária. O SQL EXPLAIN PLAN mostra quando o Smart Scan do Exadata é 
usado. Os dados retornados são totalmente consistentes e transacionais e obedecem 
rigorosamente ao comportamento e funcionalidade de leitura consistente do banco de dados 
Oracle. Se ocorre uma falha em uma célula durante uma operação de Smart Scan, as partes 
incompletas do Smart Scan são roteadas de forma transparente para outras células para concluir a 
operação. As operações de Smart Scan lidam de forma adequada com os complexos mecanismos 
internos do banco de dados Oracle, incluindo: dados não confirmados e linhas bloqueadas, linhas 
em cadeia, tabelas comprimidas, processamento de idioma nacional, aritmética de datas, 
pesquisas com expressões regulares, visualizações materializadas e tabelas particionadas.  

O banco de dados Oracle e o Exadata Server executam diversas declarações SQL, cooperando 
um com o outro. O deslocamento do processamento de SQL para fora do servidor de banco de 
dados libera ciclos de CPU do servidor e elimina uma grande quantidade de consumo de largura 
de banda, que fica então disponível para melhor atender a outras solicitações. As operações de 
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SQL são executadas muito mais rapidamente e mais operações podem ser executadas 
simultaneamente devido à menor disputa pela largura de banda de E/S. Vamos agora analisar as 
diversas operações SQL que se beneficiam do uso do Exadata. 

Filtragem de predicado do Smart Scan 

O Exadata habilita a filtragem de predicado para as varreduras de tabelas. Somente as linhas 
solicitadas são retornadas para o servidor de banco de dados em vez de todas as linhas em uma 
tabela. Por exemplo, quando o SQL a seguir é enviado, somente as linhas onde a data de 
contratação do funcionário for posterior à data especificada são enviadas do Exadata para a 
instância do banco de dados. 

SELECT * FROM tabela_funcionarios WHERE data_contratacao > ‘1-
Jan-2003’; 

Essa capacidade de retornar somente as linhas relevantes para o servidor irá melhorar em muito 
o desempenho do banco de dados. Essa melhoria de desempenho também se aplica conforme as 
consultas ficam mais complicadas, portanto, os mesmos benefícios também se aplicam a 
consultas complexas, incluindo aquelas com subconsultas. 

Filtragem de colunas do Smart Scan 

O Exadata fornece a filtragem de colunas, também chamada de projeção de colunas, para as 
varreduras de tabelas. Somente as colunas solicitadas são retornadas para o servidor de banco de 
dados em vez de todas as colunas em uma tabela. Por exemplo, quando o SQL a seguir é 
enviado, somente as colunas nome_funcionario e numero_funcionario são retornadas do 
Exadata para o kernel do banco de dados. 

SELECT nome_funcionario, numero_funcionario FROM 
tabela_funcionarios; 

Para tabelas com muitas colunas, ou colunas contendo LOBs (Objetos grandes), a economia de 
largura de banda de E/S pode ser muito grande. Quando usadas em conjunto, a filtragem de 
predicado e a filtragem de colunas melhoram enormemente o desempenho e reduzem 
drasticamente o consumo de largura de banda de E/S. Além disso, a filtragem de colunas 
também se aplica a índices, possibilitando um desempenho de consultas ainda mais rápido. 

Processamento de junção do Smart Scan 

O Exadata realiza junções entre tabelas grandes e tabelas pequenas de pesquisa, um cenário 
muito comum para data warehouses com esquemas em estrela. Isso é implementado usando o 
recurso Bloom Filters, que é um método de probabilidade muito eficaz para determinar se uma 
linha é um membro do conjunto de resultados desejado.  
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Nova funcionalidade e otimizações de E/S do deslocamento de carga do Smart Scan 

Com o Oracle Database 11g Release 2, diversos novos recursos de deslocamento de carga e do 
Smart Scan são fornecidos com o armazenamento Exadata. Eles incluem: tecnologia de 
indexação de armazenamento, deslocamento de carga do Smart Scan de novas tabelas híbridas 
comprimidas em colunas, deslocamento de carga do Smart Scan de tablespaces e colunas 
criptografados e deslocamento de carga da pontuação do modelo de extração de dados. 

Indexação de armazenamento 

Os Storage Indexes são um recurso muito poderoso fornecido no armazenamento Exadata que 
ajuda a evitar operações de E/S. O software do Exadata Storage Server cria e mantém um 
Storage Index na memória do Exadata. O Storage Index rastreia valores mínimos e máximos de 
colunas para as tabelas armazenadas naquela célula. Quando uma consulta especifica uma 
cláusula WHERE, mas antes que qualquer operação de E/S seja realizada, o software do Exadata 
examina o Storage Index para determinar se existem linhas com o valor de coluna especificado na 
célula comparando o valor da coluna com os valores mínimo e máximo mantidos no Storage 
Index. Se o valor da coluna estiver fora do intervalo de valor mínimo e máximo, a varredura de 
E/S para essa consulta é evitada. Muitas operações de SQL serão executadas muito mais 
rapidamente, pois um número grande de operações será automaticamente substituído por um 
número pequeno de pesquisas na memória. Para minimizar a sobrecarga operacional, os índices 
de armazenamento são criados e mantidos de forma transparente e automática pelo software do 
Exadata Storage Server. 

Smart Scan de Hybrid Columnar Compressed Tables 

Outro novo recurso do Oracle Database 11g Release 2 são as Hybrid Columnar Compressed 
Tables. Essas novas tabelas oferecem alto grau de compressão para dados que são carregados e 
consultados em massa. O processamento do Smart Scan para as Hybrid Columnar Compressed 
Tables é fornecido e a projeção e filtragem de colunas são realizadas dentro do Exadata. Além 
disso, a carga referente à descompressão dos dados é deslocada para o Exadata eliminando a 
sobrecarga da CPU nos servidores de bancos de dados. Em função da compressão típica de 10 
vezes das Hybrid Columnar Compressed Tables, a taxa de E/S é aumentada em 10 vezes de 
forma eficaz em comparação aos dados não comprimidos. 

Smart Scan de colunas e tablespaces criptografados 

Novo no Exadata é o processamento com deslocamento de carga do Smart Scan de Tablespaces 
criptografados (TSE) e colunas criptografadas (TDE). Apesar de a versão anterior do Exadata 
suportar totalmente o uso de TSE e TDE, ela não tirava proveito do processamento com 
deslocamento de carga do Exadata. Esse aprimoramento aumenta o desempenho ao acessar 
dados confidenciais. 
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Deslocamento de carga do modelo de pontuação de mineração de dados 

Offload of Data Mining Model Scoring  

Outra nova função com carga deslocada para o Exadata é o modelo de pontuação de mineração 
de dados. Isso torna a implantação de data warehouses no Exadata ou Database Machine uma 
plataforma de análise de dados ainda melhor e com maior desempenho. Todas as funções da 
pontuação de ,mineração de dados (por exemplo, estimativa_probabilidade) têm sua carga 
deslocada para o Exadata, para processamento. Isso não somente acelera a análise do data 
warehouse como também reduz o consumo de CPU do servidor de banco de dados e a carga de 
E/S entre o servidor de banco de dados e o armazenamento Exadata. 

Outros processamentos Smart Scan do Exadata 

Duas outras operações de banco de dados com carga deslocada para o Exadata são os backups 
incrementais do banco de dados e a criação de tablespaces. A velocidade e a eficiência dos 
backups incrementais do banco de dados foram aumentadas significativamente com o Exadata. 
O nível de detalhamento do rastreamento das alterações no banco de dados é muito maior 
quando o armazenamento Exadata é usado. Com o Exadata, as alterações são rastreadas no nível 
de blocos individuais do Oracle, em vez do nível de um grande grupo de blocos. Isso resulta em 
menos largura de banda de E/S sendo consumida por backup e em backups sendo executados 
mais rapidamente.  

Com o Exadata, a operação de criar arquivo é também executada de forma muito mais eficiente. 
Por exemplo, ao emitir um comando Create Tablespace, em vez de operar de forma síncrona 
com cada bloco do novo tablespace que está sendo formatado na memória do servidor e gravado 
no armazenamento, um comando do iDB é enviado ao Exadata instruindo-o a criar o tablespace 
e formatar os blocos. O uso de memória de hospedagem é reduzido e a carga de E/S associada à 
criação e formatação dos blocos de tablespace é deslocada. A economia de largura de banda de 
E/S em função dessas operações significa que mais largura de banda está disponível para outros 
trabalhos críticos da empresa. 

Gerenciamento de recurso de E/S com o Exadata  

Com o armazenamento tradicional, a criação de uma grade de armazenamento compartilhado é 
limitada pela incapacidade de priorizar o trabalho de diversas tarefas e usuários que consomem 
largura de banda de E/S do subsistema do armazenamento. O mesmo ocorre quando múltiplos 
bancos de dados compartilham o subsistema do armazenamento. O DBRM e os recursos de 
gerenciamento de recursos de E/S do armazenamento Exadata podem evitar que uma classe de 
trabalho, ou um banco de dados, monopolize os recursos em disco e de largura de banda e 
garante que os acordos de serviço definidos pelo usuário sejam cumpridos ao usar o 
armazenamento Exadata. O DBRM possibilita a coordenação e a priorização da largura de banda 
de E/S consumida entre os bancos de dados e entre os diferentes usuários e classes de trabalho. 
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Ao integrar intimamente o banco de dados com o ambiente de armazenamento, o Exadata está 
ciente de quais tipos de trabalho e qual quantidade de largura de banda de E/S são consumidos. 
Os usuários podem, portanto, fazer com que o sistema do Exadata identifique os diferentes tipos 
de cargas de trabalho, atribua prioridades a essas cargas de trabalho e garanta que as cargas de 
trabalho mais críticas tenham prioridade. 

Em ambientes de data warehousing ou com cargas de trabalho mistas, é interessante garantir que 
a quantidade relativa de recursos de E/S correta seja alocada aos diferentes usuários e tarefas 
dentro de um banco de dados. Por exemplo, você pode desejar alocar 70% dos recursos de E/S 
a usuários interativos no sistema e 30% dos recursos de E/S a tarefas de geração de relatórios em 
lotes. Isso é simples de ser aplicado através do DBRM e dos recursos de gerenciamento de E/S 
do armazenamento Exadata.  

Um administrador do Exadata pode criar um plano de recursos que especifica como as 
solicitações de E/S devem ser priorizadas. Isso pode ser realizado colocando os diferentes tipos 
de trabalho em agrupamentos de serviço chamados de Grupos de consumidores. Os grupos de 
consumidores podem ser definidos através de diversos atributos, incluindo o nome de usuário, 
nome do programa cliente, função ou período de tempo pelo qual a consulta está sendo 
executada. Uma vez definidos esses grupos de consumidores, o usuário pode definir uma 
hierarquia de qual grupo de consumidores obtém prioridade em recursos de E/S e a quantidade 
de recursos de E/S alocada a cada grupo de consumidores. Essa hierarquia determinando a 
priorização de recursos de E/S pode ser aplicada simultaneamente para operações dentro de 
bancos de dados (ou seja, operações que ocorrem dentro dos bancos de dados) e operações entre 
bancos de dados (ou seja, operações que ocorrem entre diversos bancos de dados).  

Quando o armazenamento Exadata é compartilhado entre diversos bancos de dados, é possível 
também priorizar os recursos de E/S alocados a cada banco de dados, evitando que um banco de 
dados monopolize os recursos em disco e a largura de banda para garantir que os acordos de 
serviço definidos pelo usuário sejam cumpridos. Por exemplo, você pode ter dois bancos de 
dados compartilhando o armazenamento Exadata conforme representado abaixo. 
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Figure 7: Gerenciamento de recursos de E/S entre bancos de dados com o Exadata 

 

Os objetivos comerciais impõem que cada um desses bancos de dados tem um valor e um grau 
de importância relativos para a organização. Foi decidido que o banco de dados A deveria 
receber 33% do total de recursos de E/S disponíveis e que o banco de dados B deveria receber 
67% do total de recursos de E/S. Para garantir que a quantidade relativa de recursos de E/S 
correta seja alocada para os diferentes usuários e tarefas dentro de cada banco de dados, diversos 
grupos de consumidores foram definidos. 

• Dois grupos de consumidores foram definidos para o banco de dados A 

• 60% dos recursos de E/S estão reservados para atividades interativas de marketing 

• 40% dos recursos de E/S estão reservados para atividades de marketing em lotes 

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

• 60% dos recursos de E/S estão reservados para atividades interativas de vendas 

• 30% dos recursos de E/S estão reservados para atividades de vendas em lotes 

• 10% dos recursos de E/S estão reservados para atividades de vendas das contas principais 

Essas alocações de grupos de consumidores são relativas ao total de recursos de E/S alocado 
para cada banco de dados. 

Em essência, o Gerenciador de recursos de E/S do Exadata resolveu um dos desafios que a 
tecnologia de armazenamento tradicional não resolve: criar um ambiente de armazenamento de 
grade compartilhado com a capacidade de equilibrar e priorizar o trabalho de múltiplos bancos 
de dados e usuários compartilhando o subsistema do armazenamento. O gerenciamento de 
recursos de E/S do Exadata garante que os acordos de serviço definidos pelo usuário sejam 
cumpridos para múltiplos bancos de dados compartilhando o armazenamento Exadata. Isso 
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garante que cada banco de dados ou usuário obtenha a quantidade correta de largura de banda do 
disco para atender os objetivos da empresa.  

Desempenho acelerado com Exadata 

O armazenamento Exadata fornece aprimoramentos de desempenho inigualáveis para cargas de 
trabalho de data warehousing típicas. As varreduras de tabelas completas apresentarão um 
aprimoramento extremamente grande devido à filtragem Smart Scan e ao hardware equilibrado 
usado por data warehouses com base no Exadata. Os Exadata Storage Servers fornecem uma 
arquitetura de redimensionamento horizontal de forma que, conforme as células são adicionadas 
à configuração, a largura de banda aumenta. Isso, associado à interconexão InfiniBand mais 
rápida e à redução dos dados transferidos devido ao processamento com deslocamento de carga, 
resulta em aprimoramentos de desempenho extremamente grandes. Frequentemente, podemos 
observar um aumento de 10 vezes na velocidade dessas operações ao usar o armazenamento 
Exadata em comparação a produtos de armazenamento usados tradicionalmente com o banco de 
dados Oracle, mas em muitos casos um aumento de 50 vezes na velocidade, ou até mais, é 
obtido.   

Seguem dois exemplos reais de aprimoramentos de desempenho. 
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Figura 8: Aprimoramento de desempenho de 10 a 72 vezes em aplicação de telecomunicações com Exadata 
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Figura 9: Aprimoramento de desempenho de 3 a 48 vezes em aplicação de varejo 

Virtualização do armazenamento Exadata 

O Exadata fornece um conjunto sofisticado de recursos poderosos de virtualização do 
gerenciamento de armazenamento que tira proveito dos pontos fortes do banco de dados Oracle, 
do software do Exadata e do hardware do Exadata. 

 

Software do armazenamento Exadata 

Conforme discutido anteriormente, a célula do Exadata é um servidor que executa o Oracle 
Enterprise Linux, bem como o software do Exadata fornecido pela Oracle. Quando iniciada pela 
primeira vez, a célula é carregada como qualquer outro computador no modo de serviço do 
armazenamento Exadata. As duas primeiras unidades de disco têm uma pequena fatia do 
Número de unidade lógica (LUN) chamada de Área do sistema, de aproximadamente 13 GB, 
reservada para o sistema operacional OEL, o software do Exadata e os metadados de 
configuração. A Área do sistema contém dados do Automatic Diagnostic Repository (ADR) do 
Oracle Database 11g e outros metadados sobre a célula do Exadata. O administrador não precisa 
gerenciar o LUN da Área do sistema, uma vez que ele é criado automaticamente. Seu conteúdo é 
automaticamente espelhado através dos discos físicos para proteger contra falhas em unidades e 
permitir o "hot-swap" dos discos. A parte restante dessas duas unidades de disco fica disponível 
para dados do usuário.  

Virtualização de armazenamento do usuário do Exadata 

O Automatic Storage Management (ASM) é usado para gerenciar o armazenamento na célula do 
Exadata. Os serviços de gerenciamento de volumes, divisão e proteção de dados do ASM fazem 
dele a opção ideal para gerenciamento de volumes. O ASM fornece proteção de dados contra 
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falhas na célula e na unidade, o melhor desempenho possível e opções de configuração e 
reconfiguração extremamente flexíveis.  

Um Disco de célula é a representação virtual do disco físico, sem o LUN da Área de sistema 
(caso esteja presente), e é um dos principais objetos de disco que o administrador gerencia dentro 
de uma célula do Exadata. Um Disco de célula é representado por um único LUN, que é criado e 
gerenciado automaticamente pelo software do Exadata quando o disco físico é identificado. 

Os Discos de célula podem ser posteriormente virtualizados em um ou mais Discos de grade. Os 
Discos de grade são as entidades de disco atribuídas ao ASM, como discos do ASM, para 
gerenciar em nome do banco de dados para os dados de usuário. O caso mais simples é quando 
um único Disco de grade ocupa o Disco de célula inteiro. Mas também é possível particionar um 
Disco de célula em múltiplas fatias de Discos de grade. Colocar múltiplos Discos de grade em 
um Disco de célula possibilita ao administrador segregar o armazenamento em pools com 
diferentes exigências de desempenho ou disponibilidade. As fatias de Disco de grade podem ser 
usadas para alocar regiões “quentes”, “mornas” e “frias” de um Disco de célula ou para separar 
os bancos de dados que compartilham discos do Exadata. Por exemplo, um Disco de célula 
poderia ser particionado de forma que um único Disco de grade resida na parte de maior 
desempenho do disco físico e seja configurado para ser triplamente espelhado, enquanto um 
segundo Disco de grade reside na parte de menor desempenho do disco e é usado para dados de 
archive ou backup, sem qualquer espelhamento. Uma estratégia de Information Lifecycle 
Management (ILM) poderia ser implementada usando a funcionalidade de Disco de grade. 
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Figura 10: Virtualização em Disco de grade 

O exemplo a seguir ilustra a relação dos Discos de célula com os Discos de grade em uma grade 
de armazenamento Exadata mais abrangente.  

Uma vez que os Discos de célula e Discos de grade estão configurados, os grupos de discos do 
ASM são definidos através da configuração do Exadata. Dois grupos de discos do ASM são 
definidos; um através de discos de grade “quentes” e um segundo através de discos de grade 
“frios”. Todos os discos de grade “quentes” são colocados em um único grupo de discos do 
ASM e todos os discos de grade “frios” são colocados em um grupo de discos separado. Quando 
os dados são carregados no banco de dados, o ASM irá distribuir uniformemente os dados e a 
E/S dentro dos grupos de discos. O espelhamento do ASM pode ser ativado para esses grupos 
de discos para proteger contra falhas de disco os dois grupos de disco, um deles ou nenhum 
deles. O espelhamento pode ser ativado ou desativado independentemente para cada um dos 
grupos de discos. 
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Figura 11: Exemplo de grupos de discos do ASM e espelhamento 

 

Por último, para proteger contra falha de uma célula inteira do Exadata, grupos de falha do ASM 
são definidos. Os grupos de falha garantem que as extensões do ASM espelhado sejam colocadas 
em diferentes células do Exadata. 
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Figura 12: Exemplo de espelhamento do ASM e grupos de falha 

 

Com o Exadata e o ASM: 

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

• Opcionalmente, múltiplos Discos de grade podem co-existir nos discos físicos para adequar o 
desempenho às necessidades da aplicação de banco de dados ou construir uma estratégia ILM 
com o Exadata. 

• O ASM divide automaticamente os dados do banco de dados pelos discos e células do Exadata 
para garantir uma carga de E/S equilibrada e desempenho máximo. 

• O recurso de adição e remoção dinâmica do ASM permite a alocação, desalocação e realocação 
não invasiva de células e discos. 
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• O espelhamento do ASM e o recurso de hot-swap da célula do Exadata fornecem proteção de 
dados e acesso transparentes nas falhas de disco. 

• O ASM fornece espelhamento duplo ou triplo para adequar a proteção ao nível de importância 
dos dados. 

• Os grupos de falha do ASM são criados automaticamente com o Exadata para fornecer 
proteção de dados e acesso transparentes nas falhas de célula. 

Migrando para o armazenamento Exadata 

O armazenamento Exadata pode ser usado em conjunto com os arrays de armazenamento e 
produtos normalmente usados para armazenar o banco de dados Oracle. Um único banco de 
dados pode ser armazenado parcialmente no armazenamento Exadata e parcialmente nos 
dispositivos de armazenamento tradicionais. Os tablespaces podem residir no armazenamento 
Exadata, em outro armazenamento ou em uma combinação dos dois, e ser transparente para as 
operações e aplicações do banco de dados. Mas para tirar proveito do recurso Smart Scan do 
armazenamento Exadata, todo o tablespace precisa residir no armazenamento Exadata. Essa co-
residência e co-existência é um recurso chave para permitir a migração on-line para o 
armazenamento Exadata. 

Uma migração on-line sem interrupções para o armazenamento Exadata pode ser feita para um 
banco de dados existente se o banco de dados existente for implantado no ASM e estiver usando 
redundância do ASM. As etapas para realizar isso são: 

1. Adicionar um disco de grade do Exadata ao grupo de discos do ASM. 

2. Em seguida, o ASM reequilibra automaticamente os dados dentro do grupo de discos 
movendo uma quantidade proporcional de dados para o disco de grade do Exadata recém-
adicionado. 

3. Em seguida, um disco que não é do Exadata é removido do grupo de discos do ASM. O ASM 
então reequilibra ou migra os dados do disco que não é do Exadata para os outros discos no 
grupo de discos. 

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

Além disso, a migração pode ser feita através do Oracle Recovery Manager (RMAN) fazendo 
backup do armazenamento tradicional e restaurando os dados no Exadata. O Oracle Data Guard 
também pode ser usado para facilitar a migração. Isso pode ser feito criando primeiro um banco 
de dados em standby com base no armazenamento Exadata. O standby pode estar usando 
armazenamento Exadata e o banco de dados de produção pode estar no armazenamento 
tradicional. Ao executar um chaveamento rápido, em apenas segundos, você pode transformar o 
banco de dados em standby no banco de dados de produção. Todas essas abordagens 
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proporcionam uma rede de segurança incorporada uma vez que é possível desfazer a migração 
sem problemas caso ocorram imprevistos. 

Proteção de dados adicional com o Exadata 

O Exadata foi projetado para incorporar o mesmo padrão de alta disponibilidade (HA) que os 
clientes esperam dos produtos Oracle. Com o Exadata, todos os recursos e ferramentas do banco 
de dados funcionam como se estivessem em um armazenamento tradicional, que não é Exadata. 
Os usuários e os administradores de banco de dados usarão ferramentas conhecidas e poderão 
tirar proveito de seus procedimentos e conhecimentos existentes relacionados ao banco de dados 
Oracle. Através da arquitetura do Exadata, todos os pontos individuais de falha são eliminados. 
Recursos conhecidos, como espelhamento, isolamento contra falhas e proteção contra falhas de 
discos e células, foram incorporados ao Exadata para garantir a disponibilidade e proteção de 
dados contínua. Outros recursos para garantir a alta disponibilidade dentro do Exadata Server 
estão descritos abaixo.  

Hardware Assisted Resilient Data (HARD) incorporado ao Exadata 

A iniciativa Hardware Assisted Resilient Data (HARD) da Oracle é um programa abrangente 
projetado para evitar corrupções de dados antes que elas aconteçam. As corrupções de dados são 
muito raras, mas quando acontecem, elas podem ter um efeito catastrófico em um banco de 
dados e, consequentemente, em uma empresa. O Exadata aprimorou a funcionalidade HARD 
incorporada nele para fornecer níveis de proteção ainda mais altos e validação de ponta a ponta 
dos seus dados. O Exadata executa uma ampla validação dos dados armazenados nele, incluindo 
somas de verificação, localizações de blocos, números mágicos, verificações "head and tail", erros 
de alinhamento, etc. Implementar esses algoritmos de validação de dados dentro do Exadata 
evitará que dados corrompidos sejam gravados no armazenamento permanente. Além disso, 
essas verificações e proteções são fornecidas sem as etapas manuais necessárias ao usar HARD 
com armazenamento convencional. 

Data Guard 

O Oracle Data Guard é o recurso de software do banco de dados Oracle que cria, mantém e 
monitora um ou mais bancos de dados em standby para proteger seu banco de dados de falhas, 
desastres, erros e corrupções. O Data Guard funciona sem modificações com o Exadata e pode 
ser usado tanto para bancos de dados de produção como em standby. Ao usar o Active Data 
Guard com armazenamento Exadata, a carga de consultas e relatórios pode ser deslocada do 
banco de dados de produção para um banco de dados em standby extremamente rápido e 
garantir que o trabalho crítico no banco de dados de produção não seja impactado enquanto 
ainda fornece proteção em caso de desastre.  
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Flashback 

O Exadata tira proveito da tecnologia Oracle Flashback para fornecer um conjunto de recursos 
para visualizar e restaurar os dados para um momento anterior no tempo. O recurso Flashback 
funciona no Exadata da mesma forma que funcionaria em outro ambiente. Os recursos 
Flashback oferecem a capacidade de consultar dados históricos, realizar análises de alterações e 
realizar reparos self-service de corrupções lógicas enquanto o banco de dados permanece on-line. 
Essencialmente, com os recursos do Oracle Flashback incorporados, o Exadata permite que o 
usuário tenha recursos do tipo snapshot e restaure um banco de dados para um momento 
anterior à ocorrência de um erro. 

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

O Exadata funciona com o Oracle Recovery Manager (RMAN), uma ferramenta de linha de 
comando com base no Enterprise Manager, para permitir o backup e a recuperação eficiente do 
banco de dados. Todos os scripts RMAN existentes funcionam inalterados no ambiente do 
Exadata. O RMAN é projetado para trabalhar intimamente com o servidor, fornecendo detecção 
de corrupção no nível de bloco durante o backup e a restauração. O RMAN otimiza o 
desempenho e o consumo de espaço durante o backup através da muliplexação de arquivos e 
compressão do conjunto de backup, e se integra com o Oracle Secure Backup (OSB) e produtos 
de gerenciamento de mídia de terceiros para backup em fita.  

CONCLUSÃO 

As empresas de hoje em dia estão, cada vez mais, tirando proveito da inteligência comercial para 
tomar importantes decisões estratégicas e analisar os dados para maximizar a eficiência 
operacional. Ao mesmo tempo em que a necessidade de processar mais dados aumenta a cada 
dia, as empresas estão também percebendo que seus orçamentos de TI estão sendo reduzidos, 
forçando-as a tomar decisões mais difíceis para justificar o custo total de propriedade (TCO) de 
seus softwares e hardwares de TI.  

Ao incorporar o Exadata em sua infraestrutura de TI, as empresas irão: 

• Acelerar o desempenho do banco de dados e poder fazer muito mais na mesma quantidade de 
tempo.  

• Lidar com o crescimento de forma que, conforme os dados e células do Exadata são 
adicionados ao sistema, também são adicionados largura de banda de E/S e desempenho.  

• Fornecer disponibilidade e proteção de dados de missão crítica. 
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