
senta uma plataforma de banco de
dados tão ambiciosa quanto Larry
Ellison, o fundador e agitador-mor
da empresa, e, não por acaso, o
homem mais rico da Califórnia. Faz
também o produto dar um dos sal-
tos mais importantes de sua história.
A grande vedete dessa versão é a
capacidade de utilizar um cluster de
máquinas padrão de mercado que
dividem entre si o trabalho de aces-
so às informações. Assim, a Oracle
oferece uma alternativa para os ban-
cos de dados das empresas baseada
em infra-estrutura de hardware mais
econômica. Além disso, essa solução
garante a alta disponibilidade do sis-
tema. Se um servidor sai do ar, as
tarefas que lhe cabiam são imediata-
mente assumidas por outro, sem
nenhuma interrupção.

A estratégia traçada para o Oracle
10g baseia-se na idéia de que o pro-
cessamento corporativo pode ser
feito com hardware comum de mer-
cado, em vez de usar equipamentos
especiais. Com os micros formando
um cluster - rede de máquinas que
funcionam como uma única CPU -,
o 10g é que assume a tarefa de criar

uma infra-estrutura robusta. Para as
empresas usuárias, a vantagem
óbvia está na redução do custo de
hardware. No dia-a-dia, os ganhos se
localizam no melhor aproveitamento
das máquinas. Com os servidores
colaborando em cluster, a carga
entre eles se distribui, eliminando a
situação em que, por exemplo, o ser-
vidor da área de vendas fica
sobrecarregado enquanto o de
finanças está ocioso. O g, no Oracle
10g, refere-se a grid, nome que a
Oracle dá a essa solução.

A empresa define um modelo de
infra-estrutura sobre o qual o 10g
deve rodar. As máquinas do cluster
(servidores) devem formar uma rede
privada, a chamada rede de armaze-
namento. Elas se ligam entre si e ao
banco de dados por um dispositivo

de alta velocidade, como um switch
Gigabit Ethernet ou via fibras ópti-
cas. O acesso direto aos
equipamentos dessa rede é restrito
aos gerentes de bancos de dados. Ao
mesmo tempo, os servidores em
cluster participam de outra rede,
que os liga a máquinas clientes na
empresa. Nesse caso, as conexões
são feitas com switches mais lentos,
de velocidade 10/100, o padrão
majoritário das redes locais. O siste-
ma operacional, em cada um dos
servidores, deve ser o mesmo - o
que é também uma exigência dos
clusters. Pode ser Unix, Linux ou
Windows. Há versões do 10g para
todas as principais plataformas.

Como funciona essa solução? As
consultas feitas pelos micros da rede
pública passam pelas máquinas do
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cluster, são processadas no banco de
dados e fazem o caminho de volta,
levando os resultados até a origem.
Mas, na rede privada, a coisa é um
pouco mais complexa. Todos os
componentes do cluster enxergam
as mesmas informações no banco de
dados. Portanto, qualquer um deles
pode executar solicitações. Ao mes-
mo tempo, as várias CPUs trocam
informações de memória, mediante
uma tecnologia chamada cache
fusion - fusão de cache. Esse recur-
so permite que as máquinas do
cluster - os nós - sincronizem seus
caches de memória. Assim, cada
máquina "sabe" o que as outras
estão fazendo. Com isso, se um pro-
cessador sai do ar, os outros
assumem as tarefas que lhe cabiam.
Na ponta do processo, o usuário
continua a trabalhar normalmente e
nem suspeita que algo sério pode
ter acontecido nos bastidores. O
INFOLAB testou essa característica e
tudo funcionou bem.

O recurso é provido por um com-
ponente chamado Oracle Real
Application Clusters (RAC). Desenvol-
vido originalmente para a versão 9i,
o RAC também assegura o comparti-
lhamento dos dados temporários na
memória das máquinas. Se uma

delas falha, os
outros nós não pre-
cisam ir buscar
todas as informa-
ções no banco de
dados. A recupera-
ção de dados no
buffer proporciona
a continuidade das
tarefas sem degra-
dar a performance.
Outra característica
importante é a faci-
lidade de expansão.
Se o volume de
processamento

cresce, pode-se agregar mais nós ao
cluster sempre que necessário.

Em termos de custos do hardware,
as vantagens dessa solução normal-
mente são medidas em comparação
com uma alternativa baseada no uso
de máquinas multiprocessadas.
Também há ganhos na hora do
upgrade. Máquinas grandes têm um
limite de expansão. Quando esse
limite é atingido, é preciso trocá-la
por outra maior. Com o cluster,
novos nós podem ser agregados,
sem parada no sistema nem substi-
tuição de máquinas. Esses recursos
do Oracle 10g certamente têm um
custo. O Oracle 10g Enterprise Edi-
tion custa 40 mil dólares por CPU.
Além de não ter limitação na quanti-
dade de processadores, essa versão
inclui uma série de módulos adicio-
nais em áreas como segurança,
criptografia e data mining.

Para analisar o Oracle 10g Enter-
prise Edition, o INFOLAB montou um
cluster com dois micros Pentium 4,
de 1,8 GHz, ambos com l GB de
memória, disco local de 40 GB e o
sistema Red Hat Advanced Server,
kernel 2.4.1. A rede privada se ligou
por um switch Gigabit Ethernet
3Com SuperStack, de seis portas. O
banco de dados foi armazenado

numa unidade de storage NetApp
FAS250 Data Ontap, da Network
Appliance. Num dos testes, usou-se a
ferramenta SQL Plus num micro
cliente para fazer consultas pesadas
ao banco de dados. Os resultados
rolavam na tela durante cerca de
três minutos. Identificava-se qual
dos servidores estava executando a
tarefa. Esse servidor era desconecta-
do logicamente do cluster. Na tela do
cliente, ocorria uma breve interrup-
ção (cerca de três segundos) e, ao
final, constatava-se que a operação
fora concluída pelo outro servidor. O
teste também foi feito desplugando
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o cabo de rede do micro.


