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RESUMO   

Este paper pretende demonstrar por meio bibliográfico a utilização e as principais 
características da ferramenta RMAN. Além disso, pretende-se explorar os recursos do RMAN 
e mostrar através de exemplos como este tipo de backup se sobressai em relação ao método 
tradicional de backups gerenciados por usuário.   

ABSTRACT   

This paper it intends to demonstrate for bibliographical way the use and the main 
characteristics of tool RMAN. Moreover, it is intended to explore the resources of the RMAN 
and to show through examples as this type of backup is better in relation to the traditional 
method of backups managed by user.                 



1. INTRODUÇÃO  

Desde que surgiram os sistemas informatizados, os administradores de dados absorveram uma 

enorme responsabilidade sobre informações empresariais. Devido a este fato, tornou-se 

imprescindível para essas empresas, o uso de sistemas gerenciadores de bancos de dados de 

alto desempenho, com estabilidade e confiabilidade como o Oracle. Além destes requisitos, o 

banco de dados também deve oferecer rotinas de backup/recovery, com isso, as cópias de 

segurança se tornaram um item primordial, sendo assim, surgiram

 

diversas ferramentas para 

auxiliar e facilitar o manuseio dos backups.  

1.1 DEFINIÇÃO  

A partir do Oracle 8.0, um conjunto de ferramentas Recovery Manager chamado 

RMAN foi fornecido para permitir o backup e a recuperação dos bancos de dados 

Oracle de forma automatizada usando um modo de linha de comando ou o Recovery 

Manager de dentro do Oracle Enterprise Manager (outro utilitário Oracle).   

1.2 PROBLEMA  

A administração de dados e suas cópias de segurança podem apresentar problemas em 

diversos níveis. Neste trabalho será abordado especificamente as peculiaridades da 

ferramenta RMAN. E até mesmo mostrar que uma boa ferramenta para backup pode 

se tornar inútil caso a pessoa responsável não tenha uma boa estratégia e a perda de 

dados pode causar um enorme prejuízo para a instituição.  

1.3 HIPÓTESE  

É impossível afirmar que existe uma técnica perfeita e infalível de backup. Apesar 

disso, as estratégias de backup existentes podem ser muito eficientes, e chega bem 

próximo do ideal. Acredita-se que é possível atingir um ótimo nível de segurança 

combinando a ferramenta RMAN com uma estratégia adequada de backup.  
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1.4 OBJETIVO GERAL  

Analisar as técnicas disponíveis de backup e recuperação existentes a fim de garantir a 

disponibilidade de dados o mais próximo possível de 100%, utilizando o RMAN como 

ferramenta.  

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Definir as peculiaridades do RMAN, a fim de

 

utilizá-lo da maneira mais eficaz. 

Apresentar as características, conhecer os comandos básicos, tipos, técnicas e 

estratégias genéricas de backup do RMAN, alocar canais, como realizar tunning e 

comparar os tipos de backups existentes.  

1.6 JUSTIFICATIVA  

Assim como dados e informações empresariais estão se tornando mais valiosos a cada 

ano, as grandes e médias empresas cada vez mais estão se conscientizando da 

importância da segurança de dados, e com um isso vemos um aumento progressivo 

nos investimentos. Já existem profissionais especializados trabalhando exclusivamente 

na área, e há uma tendência de crescimento de demanda desses profissionais nos 

próximos anos.  
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2. DISPONIBILIDADE EM BANCO DE DADOS  

A informação é encarada hoje, mais do que nunca, como o grande diferencial competitivo. 

Sua disponibilidade e integridade são de suma importância para o desenvolvimento e 

planejamento estratégico das organizações. 

Uma das principais tarefas de um administrador de banco de dados é manter o banco dados 

disponível, tanto para a entrada de novos dados quanto para consultas de dados já registrados. 

Essa disponibilidade não é uma tarefa simples, visto que o banco de dados pode sofrer por 

problemas de diversos gêneros: falha humana, sabotagem, falha de hardware, acidentes 

naturais, entre outros.



3. RECOVERY NO ORACLE  

O backup e recuperação de dados em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) 

são de grande importância para a manutenção dos dados. Neste capítulo será descrito a 

necessidade, tipos e fases da recuperação.  

3.1 NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO  

Quando um banco de dados Oracle é iniciado, este passa por três fases: 

•  Fase NoMount – É a primeira fase, onde é lido o arquivo de parâmetros init.ora para 

determinar o tamanho do SGA (System Global Area), criar e inicializar os processos 

de background. Também é lido o endereço do arquivo de controle (control files), que 

será aberto na próxima fase.  

•  Fase Mount – Nesta fase é montado o banco de dados, onde o arquivo de controle é 

aberto e os endereços dos datafiles e redo log files são lidos.  

•  Fase Open – Durante esta fase, caso um dos arquivos referenciados no arquivo de 

controle (SCN) não seja encontrado, ou esteja fora de sincronismo, o banco de dados 

não é aberto.   

No caso de erros nos arquivos de referências e falta de sincronismo do arquivo de 

controle, será necessária uma recuperação de mídia (Media Recovery). Também é 

verificado se o último checkpoint foi realizado com sucesso, e caso positivo o banco 

de dados será liberado, senão procederá a um Instance Recovery.   

3.2 CRASH/INSTANCE RECOVERY  

Crash recovery é similar ao instance recovery, onde a primeira referência é um 

ambiente de instância exclusiva e o segundo é um ambiente parallel server.  

Nenhum comando é necessário para a execução do instance recovery, todo o processo 

é disparado automaticamente pelo Oracle. O que o DBA deverá fazer é descobrir quais 

as causas que levaram à falha.    



3.3 MEDIA RECOVERY  

O Media Recovery só é executado através de um comando realizado pelo DBA. Este 

comando é executado com o objetivo de trazer um determinado datafile a uma posição 

de atualização ou para restaurar alterações perdidas quando este foi colocado off-line 

sem um prévio checkpoint.  

Um datafile recuperado a partir de um backup sempre vai precisar de media recovery. 

Podemos fazer uma operação de recovery enquanto o banco está aberto e o datafile a 

ser recuperado está em estado off-line.  

Só podemos fazer a recuperação completa até o ponto de falha, se o banco estiver em 

modo ARCHIVELOG.  

3.4 FASES DO RECOVERY  

Qualquer tipo de recovery é composto de duas fases: 

•  Roll Forward  

•  Roll Backward  

3.5 APLICANDO ROLL FORWARD  

O roll forward consiste em aplicar seqüencialmente as alterações de blocos (redo 

records) contidas nos registros do redo log.  

O processo lê os redo records existentes no arquivo de redo log e obtém os blocos 

originais correspondentes às modificações nos datafiles, movendo-os para o database 

buffer cache.   

3.6 APLICANDO ROLL BACKWARD  

Após a aplicação de todos os redo records correspondentes, começa a segunda parte 

do processo de recuperação, que é o rollback das transações não confirmadas. Esta 

parte do processo também é chamada de recuperação da transação.  

As transações pendentes são localizadas através da tabela undo$ que contém as 

transaction tables armazenadas no segmento de rollback. A tabela interna undo$ 



contém informações sobre as transações pendentes, até que redo records, contendo a 

informação de commit, sejam encontrados. Neste caso, a informação é retirada da 

tabela undo$ e das entradas do segmento de rollback.  

Uma vez localizadas, estas são seguidas até o fim da cadeia de forma a desfazer todas 

as transações pendentes.  



4. RMAN  

O RMAN é um utilitário incorporado ao Oracle, para backups gerenciados por servidor. Para 

utilizar este utilitário deve haver garantia de que os online redo log files sejam arquivados 

habilitando o processo de arquivamento automático (ARCn) ou executando arquivamento 

manual dos redo log files. 

Ao contrário dos backups gerenciados pelo usuário, o RMAN gerencia as atividades de 

backup/restore, de modo que o usuário não precise se preocupar com operações de cópias de 

arquivos através do sistema operacional (backup físico), tampouco comandos SQL para 

recuperação de datafiles. O administrador de dados pode gerar scripts para automatizar o 

processo de backup, e tais scripts são escritos com uma linguagem própria do RMAN, 

independente da plataforma em que se encontra o servidor de banco de dados.  

4.1 CARACTERÍSTICAS  

Dentre as inúmeras características interessantes do RMAN, algumas podem ser 

destacadas: 

 

Permite backup de banco de dados, tablespaces, datafiles, controlfiles e archived 

logs; 

 

Backup incremental em nível de bloco, que consiste na cópia apenas dos blocos 

alterados desde o último backup; 

 

Copia apenas os blocos já utilizados dos datafiles, economizando com isso tempo 

e espaço de armazenamento. Em comparação, nas operações de backup 

gerenciadas por usuário, o datafile inteiro é copiado; 

 

É possível especificar limites de I/O para as operações de backup, não 

prejudicando assim o desempenho de outras aplicações; 

 

Detecção de blocos corrompidos durante o backup; 

 

Aumento no desempenho do backup através de paralelização de canais, 

viabilizando a geração simultânea de backups para grupos de datafiles distintos; 

 

A geração de redo durante a rotina de backup é bem menor, pois não é necessário 

colocar as tablespaces em “backup mode”.   



4.2 ARQUITETURA  

Os componentes básicos da arquitetura RMAN:  

  
Banco Target: o banco de dados cujas

 
operações de backup e recuperação estão 

sendo executadas com o RMAN é chamando de  banco de dados de destino ou 

simplesmente banco target. O arquivo de controle do banco de dados de destino 

contém informações sobre sua estrutura física, como o tamanho e a localização dos 

arquivos de dados, arquivos de redo log online arquivados e arquivos de controle. 

Essas informações são usadas pelas sessões do servidor chamadas pelo RMAN 

durante operações de backup e recuperação; 

 

Sessão de servidor: os processos do servidor (UNIX) ou threads (Windows) 

chamadas pelo RMAN estabelecem uma conexão com o banco de dados destino 

para executar as funções de backup , restauração e recuperação através de uma 

interface PL/SQL. Essas sessões lêem ou gravam arquivos em disco, fita ou na 

área de recuperação flash, que é um local de armazenamento especificado como 

área default para arquivos relacionados à recuperação do banco de dados.; 

 

Oracle Enterprise Manager: interface gráfica que possibilita a utilização de 

assistentes para configurar o básico do RMAN; 

 

Binário do RMAN; 

 

Executável do RMAN - é a interface de linha de comando que interpreta os 

comandos do usuário e solicita as ações apropriadas das Sessões de Servidor; 

 

Repositório do RMAN: é onde o RMAN armazena metadados obtidos nos 

arquivos de controle (controlfiles) do banco target, bem como informações de 

backup e recuperação. Este repositório é criado inicialmente no controlfile do 

banco target, contudo uma boa prática é destinar um banco de dados Oracle para 

este fim, denominado de catálogo, visando a centralização das informações de 

metadados do banco de dados e seus backups. Como o catálogo do RMAN 

armazena os metadados de todos os banco de dados do site, é necessário que cada 

banco target seja registrado no catálogo. 

 

Catálogo de recuperação: Opcionalmente, os dados do repositório do RMAN 

podem ser mantidos em um catálogo de recuperação, que é um banco de dados 

Oracle separado. 



 
Canal: representa um fluxo de dados direcionado para um tipo de dispositivo (fita, 

disco, área de recuperação flash). Para executar e registrar operações de backup e 

recuperação, o RMAN precisa de um link com o banco de dados destino (target). 

Um canal estabelece esse link criando uma sessão no banco de dados de destino 

capaz de fazer interface com o sistema de arquivos do host (para fazer interface 

com discos) e com a MML (para fazer interface com fitas).  

 

Media Management Library (MML): camada de software de terceiros que faz a 

interface entre o RMAN e o dispositivo de armazenamento de fita. É um software 

adicional, distribuído em conjunto com o agente do backup. Não serão abordados 

detalhes sobre o MML, pois sua integração com o Oracle varia de acordo com o 

sistema operacional. 

 

Banco de dados auxiliar: um banco de dados auxiliar é usado durante a duplicação 

de um banco de dados ou a execução de TSPITR (tablespace point-in-time 

recovery). Para as tarefas, o banco de dados auxiliar Server como destino da nova 

cópia do banco de dados ou dos tablespaces recuperados.  

4.3 ALOCAÇÃO DE CANAIS  

Como descrito no item 4.2 que trata dos componentes básicos do RMAN, o Canal é o 

link através do qual as operações de backup/restore transcorrerão. A alocação deste 

canal se dá de duas formas:  

 

Manual: A alocação é feita no início do bloco de comandos que farão o 

backup/recuperação através dos comandos "allocate channel" no início do script 

que faz o backup. 

 

Automática: A alocação é pré-configurada através de comandos "configure" que 

gravam as definições de canal no repositório do RMAN tornando as mesmas 

definitivas, dispensando a alocação do canal no início do script de backup.    



4.4 CONFIGURAÇÃO DO AMBIENTE  

O RMAN tem algumas configurações persistentes, por exemplo: formatar o auto-

backup dos arquivos de controle para dispositivo de disco em '/backup/oracle/rman 

/bkp_df%t_s%s_s%p' e configurar os arquivos de controle auto-backup on. Com isso, 

os controlfiles são copiados automaticamente, não precisando assim ficar incluindo-os 

nos backups. 

Também existem comandos para alocar automaticamente o canal de Fita (fita DAT, 

por exemplo), configurar política de retenção, etc.  

4.5 COMPATIBILIDADE  

Normalmente, as regras de compatibilidade do RMAN são as seguintes:  

 

Pode-se criar um esquema de catálogo re recuperação em qualquer banco do 

Oracle versão 8.0 ou acima. 

 

A versão do esquema de catálogo de recuperação deve ser maior ou igual à versão 

executável do RMAN. 

 

As versões dos executáveis do RMAN e o Banco de Dados utilizado devem ser os 

mesmos.  

4.6 TIPOS DE COMANDOS  

Os comandos podem ser divididos desta maneira: 

 

Comandos Standalone: são os comandos que podem ser executados somente no 

prompt do RMAN; 

 

Comandos Jobs: são os comandos que podem ser executados somente com chaves 

dos comandos Run; 

 

Comandos de exceções: que podem ser executadas pelo prompt do RMAN ou com 

chaves dos comandos Run.   



4.6.1 Comandos Standalone  

Ao contrário dos comandos Jobs, comandos Standalone não podem aparecer com 

subcomandos com Run. Abaixo tem alguns comandos que podem ser usados no 

executável do RMAN:  

 

CONNECT 

 

CONFIGURE 

 

CREATE CATALOG, DROP CATALOG, UPGRADE CATALOG 

 

CREATE SCRIPT, DELETE SCRIPT, REPLACE SCRIPT 

 

LIST 

 

REPORT  

4.6.2 Comandos Jobs  

Ao contrário dos comandos Standalone, comandos Jobs devem aparecer com chaves 

dos comandos Run. Segue abaixo alguns exemplos desse tipo de comando:  

 

ALLOCATE CHANNEL 

 

SWITCH  

O RMAN executa os comandos Jobs dentro de blocos de comandos Run 

seqüencialmente. Se qualquer comando dentro do bloco falhar, então o RMAN cessa o 

processo, ou seja, nenhum comando dentro do bloco será executado. Quando a última 

linha de comando dentro de um bloco Run terminar, o Oracle libera todos os recursos 

alocados por este bloco, tais como I/O buffers ou processos I/O do bloco.  

4.6.3 Comandos de Exceções  

Embora alguns comandos sejam comandos Standalone ou comandos Jobs 

exclusivamente, outros comandos podem ser executados através do prompt ou com os 

comandos Run.  



Independente do executável ou do run, os comandos podem fazer uso de canais 

automáticos. Note que se pode

 
manualmente alocar canais somente com um comando 

run e neste caso a alocação manual dos canais sobrescreve qualquer configuração 

automática dos canais. 

Abaixo tem alguns exemplos de comandos que podem funcionar tanto como 

Standalone e/ou Job comando:  

 

BACKUP 

 

BLOCKRECOVER 

 

COPY 

 

RESTORE 

 

RECOVER 

 

VALIDATE  

4.7 DUPLICAÇÃO DO BANCO DE DADOS  

Pode-se usar o comando RMAN DUPLICATE para criar um banco de dados duplicado 

a partir de outro banco. A base de dados duplicada pode ser idêntica à base de dados 

original ou conter somente um subconjunto das originais tablespaces. 

Para preparar uma duplicação de banco de dados, é preciso primeiro criar uma 

instância auxiliar, depois conectar no RMAN nas duas instâncias (banco de dados 

origem e na instância auxiliar iniciada no modo NoMount). 

Deve haver pelo menos um canal auxiliar alocado na instância auxiliar. O trabalho 

principal da duplicação é executado pela canal auxiliar, na qual inicia uma sessão do 

servidor sobre a duplicação host. Então esse canal recupera os backups necessários do 

banco de dados origem (primário), usa eles para criar o banco duplicado e inicia a 

recuperação. 

RMAN cliente é capaz de conectar no primário e instâncias duplicadas, além disso 

pode ser executado em qualquer máquina. Entretanto, todos os backups, cópias dos 

datafiles e os archived logs usados para criação e recuperação do banco de dados 

duplicado devem ser acessados via sessão Servidor no host duplicado. Se o host 

duplicado é diferente do host primário, então você deve fazer backups e cópias nos 
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discos primários disponíveis ao node remoto com o mesmo nome de path como na 

base de dados primário. Este objetivo pode se realizar de duas maneiras:  

 
Usando um sistema utilitário para mover as partes do backup, cópias imagens, e os 

archived logs do host primário para o host remoto para um idêntico path (caminho 

de um diretório); 

 

Usando o NFS ou discos compartilhados e certificando-se de que o mesmo path é 

acessível ao remoto host. No caso de backups em fita, você deve fazer as fitas que 

contêm os backups serem

 

acessíveis ao node remoto, fisicamente movendo a fita 

para o host remoto ou usando um usuário da rede.  

Durante a duplicação, RMAN deve executar a recuperação incompleta porque o online 

redo log no alvo não são suportados e não podem ser aplicados ao banco de dados 

duplicado.  

4.8 TUNNING  

RMAN backup e as operações de recuperação têm os seguintes componentes distintos: 

 

Leitura ou escrita de entrada de dados e; 

 

Processando dados por validação de blocos e copiando-os do buffer de entrada 

para os buffers de saída.  

O mais lento destas operações é chamado de bottleneck (gargalo). RMAN tuning tem 

a tarefa de identificar o gargalo e tentar fazê-lo o mais eficiente possível usando os 

comandos do RMAN, ajustando os parâmetros de inicialização, ou ajustando os meios 

físicos. O principal meio de melhorar a performance no RMAN é compreendendo 

como funciona seu I/O. 

RMAN backup e os jobs de recuperação usam uma área de recuperação flash ou dois 

tipos de buffers de I/O: Disco e Fita de armazenamento. Ao executar um backup, o 

RMAN lê os arquivos de entrada usando buffers de disco e escreve à saída do arquivo 

de backup usando outro buffer (disco ou fita). Ao executar uma recuperação, o RMAN 

inverte estes papéis. 
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Para melhorar a performance do RMAN, ainda é preciso compreender completamente 

tais conceitos como síncrono e assíncrono I/O, disco e fita buffers, e a arquitetura dos 

canais.  

4.8.1 Alocação da Área de Recuperação Flash  

Embora não necessária em operações do RMAN, a área de recuperação flash 

simplifica o gerenciamento de espaço em disco e os arquivos relacionados ao backup e 

à recuperação. Quando a área de recuperação flash é usada, o RMAN utiliza 

automaticamente o OMF (Oracle Managed Files) em seus arquivos de backup. 

Sempre que o RMAN cria um arquivo na área de recuperação flash, o banco de dados 

Oracle atualiza a lista de arquivos que não são mais necessários no disco. Quando é 

necessário gravar um arquivo na área de recuperação flash e não há espaço disponível 

para ele, o banco de dados Oracle exclui um arquivo que esteja na lista de arquivos 

obsoletos e grava uma notificação no log de alerta. Caso não tenha arquivos obsoletos, 

então um aviso é emitido. 

Para configurar a área de recuperação flash basta configurar dois parâmetros de 

inicialização: DB_Recovery_File_Dest  e DB_Recovery_File_Dest_Size.  

4.8.2 Alocação de buffer em disco   

RMAN I/O usa dois tipos diferentes de buffers: disco e fita. Esses buffers são 

tipicamente de diferentes tamanhos. Para entender como o RMAN aloca buffers em 

disco, é preciso entender como o RMAN multiplexado trabalha. 

RMAN multiplexado é o número de arquivos em um backup lido simultaneamente e 

então escrito para a mesma parte do backup. O grau de multiplexação depende do 

parâmetro FILESPERSET do comando backup assim como o parâmetro 

MAXOPENFILES dos comandos de configuração do canal ou alocação do canal. 

Quando o RMAN realiza um backup para disco, ele usa o algoritmo descrito na tabela 

abaixo para determinar quantos e qual o tamanho dos buffers devem ser alocados:   



Se o nível de multiplexação é então 

Menor ou igual a 4 

RMAN aloca buffers de 1MB de modo que o 

total de buffer para todos os arquivos é 16MB. 

Por exemplo, se FILESPERSET = 1, então 

RMAN aloca 16 buffers para um arquivo de 

entrada. Se FILESPERSET = 4, então RMAN 

aloca 4 buffers para cada um dos 4 arquivos no 

backup set. 

Maior do que 4 e menor ou igual a 8 

RMAN aloca buffers de 512KB de modo que o 

total de buffers de todos os arquivos seja menor 

do que 16MB. 

Maior do que 8 

RMAN aloca 4 buffers fixos de 128KB para 

cada arquivo, fazendo que o total seja de 512KB 

para cada arquivo. 

 

Na figura abaixo é mostrado um exemplo de alocação em disco onde 1 canal está 

fazendo backup de 4 datafiles. Supondo que o MAXOPENFILES possui valor 4, 

FILESPERSET tenha valor 4 e a multiplexação também seja 4, então o total de buffers 

para cada datafile será de 4MB.   



   

Para calcular o total de buffers alocado em um backup set, multiplique o total de Bytes 

de cada datafile pelo número de datafiles concorrentemente acessados pelo canal, e 

então multiplique este número pelo número de canais. Abaixo segue a fórmula para o 

exemplo mostrado na figura acima:  

4 MB/datafile x 1 channel x 4 datafiles/channel = 16 MB  

4.8.3 Alocação de buffer em fita  

Se o backup for feito em fita então o Oracle aloca 4 buffers para cada canal para os 

escritores da fita (ou leitores se fizer um restore). Tipicamente, cada buffer da fita é 

256 KB.  Para calcular o tamanho total dos buffers usados durante um backup ou 



restore, basta multiplicar o tamanho do buffer por 4, e então multiplicar este produto 

pelo número de canais. 

A figura abaixo assume o uso de um canal de fita e cada buffer tendo 256KB. Neste 

caso, o tamanho total do buffer usado durante um backup seria:   

256 KB/buffer x 4 buffers/canal x 1 canal = 1024 KB  

  

RMAN aloca os buffers da fita na SGA (Área Global do Sistema) ou PGA (Área 

Global dos Processos), dependendo de como os I/O slaves estão sendo usados. Se o 

parâmetro de inicialização BACKUP_TAPE_IO_SLAVES for igual a verdadeiro, então 

o RMAN aloca os buffers na SGA ou no Large Pool se este estiver sendo usado no 

parâmetro de inicialização. Caso contrário, estando falso, então os buffers são alocados 

na PGA.  

4.8.4 Síncrono e Assíncrono I/O  

Quando o RMAN lê ou escreve dados, o I/O será síncrono ou assíncrono.  Quando o 

I/O é síncrono, um processo do servidor (server process) pode executar somente uma 

tarefa de cada vez. Quando for assíncrono, um processo do servidor pode começar um 

I/O e então executar outro trabalho enquanto estiver esperando a finalização do I/O. 

Pode também começar operações múltiplas de I/O antes de esperar as primeiras serem 

finalizadas. 



Para determinar o tipo de I/O, basta ajustar o parâmetro de inicialização 

BACKUP_TAPE_IO_SLAVES. Se for ajustado para verdadeiro, então o I/O da fita 

será assíncrono, caso contrário será síncrono. 

A figura abaixo mostra um I/O síncrono de backup em fita. As seguintes etapas 

ocorrem:  

1. Um processo do servidor escreve blocos para o buffer da fita (Tape buffers) 

2. O processo da fita escreve dados na fita. O processo do servidor deve esperar o 

gerenciador da fita copiar os dados do Oracle buffers para  os buffers internos do 

media manager (gerenciador da fita) 

3. O processo da fita retorna uma mensagem ao processo do servidor indicando que 

terminou a escrita 

4. O processo do servidor pode iniciar outra tarefa.  

  

Para um I/O assíncrono, as seguintes etapas ocorrem:  

1. Um processo do servidor escreve blocos para o buffer da fita (Tape buffers) 

2. O processo da fita escreve dados na fita. Enquanto o processo da fita estiver 

escrevendo, outros processos do servidor estão livres para processar mais blocos 

de entrada e encher mais buffers de saída 

3. Dois processos do servidor escrevem nos buffers da fita enquanto o processo 

inicial da fita escreve na fita.  



   

4.8.5 Opções de Tuning no Canal (Channel Tuning)  

Podemos ajustar os vários parâmetros limitantes do canal que se aplicam às 

operações executadas pela sessão servidor alocada nos comandos CONFIGURE 

CHANNEL e ALLOCATE CHANNEL. Esses parâmetros podem ser usados para os 

seguintes casos: 

 

Limitar o tamanho dos pedaços do backup set 

 

Impedir que RMAN consuma muita largura de faixa do disco 

 

Determinar o nível de multiplexação para cada canal  

Podemos especificar os parâmetros do canal conforme tabela abaixo:  

Parâmetro Descrição 
MAXPIECESIZE Especifica o tamanho máximo de uma parte do backup. Este parâmetro 

força o RMAN a criar múltiplas partes em um backup set. RMAN cria 

cada parte com um tamanho menor do que o valor especificado no 

parâmetro. 

RATE Especifica os bytes/segundo que RMAN lê neste canal. Este parâmetro 

ajusta um limite superior para os bytes lidos de modo que RMAN não 

consuma muita largura de faixa do disco e não degrade o desempenho 

online.  Por exemplo, ajustar RATE=1500K caso cada movimentação de 



disco entregar 3  MB/segundo, então RMAN deixa alguma largura de 

faixa do disco disponível ao sistema online.  

MAXOPENFILES Determina o número máximo de arquivos de entrada que um backup ou 
uma cópia podem ter aberto em um determinado tempo (valor padrão é 
8).  Como explicado na “Alocação de buffer em disco”, o nível de 
multiplexação do RMAN é determinado parcialmente por 
MAXOPENFILES. O nível de multiplexação por sua vez determina 
como RMAN aloca os buffers do disco. Multiplexação é o número de 
arquivos de entrada lidos simultaneamente e então escritas na mesma 
parte do backup. 

 

4.9 RECOMENDAÇÕES SOBRE O RMAN  

Mathew Reagan e Kevin Gilpin fazem algumas recomendações para utilizar o RMAN, 
algumas das sugestões são apenas bom-senso. Abaixo segue uma lista de pontos 
interessantes que deve-se levar em conta quando usar o RMAN:  

 

Não use a conta e senha default, por motivos óbvios de segurança; 

 

Verifique se a versão do RMAN utilizado é a que coincide com a versão mais 
recente do banco; 

 

Não esqueça de fazer o backup do arquivo de controle 

 

Verifique se está sendo feito o backup dos arquivos que o RMAN não faz 
(exemplo: alert.log, init.ora, entre outros), neste caso utilize os métodos 
convencionais; 

 

Sempre acompanhar a visão V$LONGOPS para se proteger contra as sessões 
de backup demoradas; 

 

Evite colocar o banco de dados do catálogo de recuperação no mesmo servidor 
do banco de dados para o qual está armazenado as informações de backup. 



5. TIPOS DE BACKUPS  

Os seguintes tipos de backup podem ser executados com o RMAN:  

 

Image Copies: são cópias de um arquivo de dados, arquivo de controle ou arquivo de 

redo log arquivado. É possível criar uma cópia usando o RMAN ou um utilitário do 

sistema operacional. A cópia-imagem de um arquivo de dados contém todos os blocos 

do arquivo de dados, inclusive os blocos não utilizados. Ela só pode incluir um único 

arquivo, sendo que não é possível fazer a multiplexação em uma única operação de 

cópia.  

Exemplo RMAN > COPY DATAFILE ‘arquivo_origem.dbf’ TO ‘arquivo_destino.dbf’ 

 

Backup Sets: podem incluir um ou mais arquivos de dados, o arquivo de controle ou os 

arquivos de redo log arquivados. É possível fazer um conjunto de backup de duas 

formas distintas:  

1. Backup integral: faz backup de um ou mais arquivos. Em um backup integral, 

é feito uma cópia de todos os blocos que contêm dados dos arquivos 

especificados.  

2. Backup incremental: É o backup de arquivos de dados que inclui apenas os 

blocos que não foram alterados desde o último backup incremental. Os 

backups incrementais requerem um backup de nível básico (ou incremental de 

nível 0), ou seja, uma cópia de todos os blocos que contêm dados dos arquivos 

especificados. Os backups integral e incremental de nível 0 copiam todos os 

blocos dos arquivos de dados, mas não é possível usar backups integrais em 

uma estratégia de backup incremental.   

Características de Backup Sets: 

- normalmente possuem mais que um arquivo 

- Podem ser escritos em disco ou fita 

- Uma operação de restore é requerida para extração dos arquivos originais do backup set 

- Backups de datafiles podem ser incrementais ou completos, archived logs e arquivos de 

controle apenas full. 

- Backup sets não incluem blocos que nunca foram usados 



- Backup sets podem ser paralelizados, ou seja, é possível gerar backup sets simultâneos, ou 

seja, escrevê-los simultaneamente em fita ou disco, diminuindo com isto o tempo necessário 

para backup.  

Um Backup Set pode se tornar muito grande dependendo do tamanho dos arquivos a serem 

copiados e da sua quantidade, em virtude disto, há a possibilidade de se desmembrar um 

backup set em pedaços menores chamados, backup pieces. O Backup piece pode possuir 

blocos de mais de um arquivo. É configurado a partir da cláusula MAXPIECESIZE na 

alocação do canal, seja ela automática ou manual.  

5.1 RESTAURAÇÃO DE BACKUPS  

A restauração de backups utilizando o RMAN é totalmente automatizada. Como as 

informações referentes ao backup sets ou image copies ficam armazenadas no catálogo 

de recuperação o mesmo tem como identificar quais arquivos são necessários para a 

correta restauração dos datafiles danificados. Caso os backups sejam incrementais o 

RMAN identificará todos os necessários para a correta restauração. Esta é uma grande 

vantagem em relação aos backups gerenciados por usuário onde o usuário deve 

identificar quais arquivos são necessários para restaurar determinado datafile não 

garantindo com segurança se está fazendo a melhor escolha (que demore menos tempo 

e que restaure uma maior quantidade de dados).  

5.2 BACKUPS COLD E HOT  

Os backups físicos consistem em copiar os arquivos físicos do banco de dados de um 

lugar para outro, eles podem ser cold backup (com o banco de dados parado) ou hot 

backup (com o banco de dados ligado). 

Abaixo segue um exemplo de como executar um hot com o RMAN:  

connect target / 

connect rcvcat 'usuario/senha@banco_com_catalogo' 

run { 

allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'; 



allocate channel t2 type 'SBT_TAPE'; 

allocate channel t3 type 'SBT_TAPE'; 

backup 

incremental level 0 

skip inaccessible 

tag hot_db_bk_level0 

filesperset 20 

# recommended format 

format 'bk_%s_%p_%t' 

(database include current controlfile); 

}  

Para realizar um cold com RMAN:  

connect target / 

connect rcvcat 'usuario/senha@banco_com_catalogo' 

run { 

allocate channel t1 type 'SBT_TAPE'; 

allocate channel t2 type 'SBT_TAPE'; 

allocate channel t3 type 'SBT_TAPE'; 

backup 

incremental level 0 

tag cold_db_bk_level0 

filesperset 5 

format 'bk_%s_%p_%t' 

(database); 

sql 'alter database open'; 

} 

5.3 BACKUP INCREMENTAL  

Como dito anteriormente, esse tipo de backup copia apenas as últimas alterações 
ocorridas no bloco. Pode ser de 2 tipos:  



5.3.1 Incremental Diferencial  

No diferencial de nível n, o RMAN copia todos os blocos alterados desde o backup de 

nível n ou inferior. A figura abaixo ilustra, através de um exemplo de política, este 

comportamento.  

  

Note que o backup de segunda copia as informações alteradas desde domingo (nível 0, 

ou seja, menor ou igual a 2). Na terça e quarta os backups copiam os dados do dia 

anterior, uma vez que eles todos possuem o nível 2. Na quinta (backup nível 1) ocorre 

uma cópia das informações alteradas desde o nível 0. A partir deste ponto os backups 

de terça e quarta se tornam desnecessários em uma situação de restore. 

Este tipo de backup economiza espaço em fita, contudo torna o restoredependente de 

mais backupsets. 

Abaixo segue uma implementação da política de backup diferencial: 

  

# Domingo – backup icremental nível 0  

rman > backup incremental level 0 database;  

#Segunda à Quarta – backup incremental Diferencial level 2  

rman > backup incremental level 2 database;  

#Quinta – backup incremental level 1  

rman > backup incremental level 1 database;  

#Sexta e Sábado  

rman > backup incremental level 2 database; 



    

5.3.2 Incremental Cumulativo  

No backup cumulativo de nível n o RMAN copia todos os blocos alterados desde o 

último backup de nível n-1 ou inferior. 

Este tipo de backup possibilita que a recuperação seja menos dependente dos 

backupsets pois copia informações de forma cumulativa (figura abaixo). 

  

Note que os backup de segunda a quinta copiam as informações alteradas desde o 

backup de domingo que possui nível 0. Os backups de sexta e sábado copiam os dados 

alterados desde o backup de quinta que possui nível 1. 

Abaixo segue uma implementação da política de backup cumulativo:  

# Domingo – backup icremental nível 0  

rman > backup incremental level 0 database;  

#Segunda à Quarta – backup incremental Cumulativo level 2  

rman > backup incremental level 2 cumulative database;  

#Quinta – backup incremental level 1  

rman > backup incremental level 1 database;  

#Sexta e Sábado  

rman > backup incremental level 2 database; 



6. CONCLUSÃO   

Este paper procurou enfatizar e descrever as características, utilizações e considerações sobre 

o RMAN como ferramenta de backup para empresas que utilizam Sistemas Gerenciadores de 

Banco de Dados Oracle para armazenamento e gerenciamento de suas informações. Foi 

descrito também, com mais detalhes, os tipos de backups, comandos e restauração das 

informações através do RMAN. Esse tipo de serviço, geralmente é realizado por um DBA 

Oracle, onde este fica responsável em desenvolver e implementar rotinas deixando o 

ambiente pré-configurado cabendo ao usuário, através de um breve treinamento, o 

monitoramento e verificação dos processos. Caso haja algum problema mais sério, o DBA é 

acionado para resolução da falha. 

Todos os backups podem ser copiados para discos rígidos ou unidades de fita (DAT, DLT) ou 

até mesmo para DVDs, dispositivos que não tem um alto custo se comparados a outros no 

mercado. Entretanto isso irá depender do volume do negócio e de qual quantia a empresa 

deseja investir em segurança/integridade dos dados. 

Vale ressaltar, que os processos de backup/recovery por si próprios não levam a total 

eficiência senão houver uma constante dedicação do usuário no monitoramento e revisão dos 

procedimentos e rotinas de segurança no RMAN. Isto é parte fundamental em caso de uma 

eventual necessidade de recuperação do banco de dados. Um constante monitoramento e 

testes das rotinas podem prever situações de falhas evitando danos maiores no futuro.  



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Oracle possui inúmeras formas de manter o seu ambiente protegido contra os diversos tipos 

de falhas. A escolha da melhor forma deve levar em conta o orçamento disponível e o nível de 

serviço que a organização tem como meta prover, já que soluções de alta disponibilidade em 

geral possuem um custo elevado. Uma boa medida para avaliar a necessidade de 

implementação de uma solução mais robusta é o custo do downtime, ou seja, quanto a 

empresa deixa de faturar, por exemplo, com uma hora de indisponibilidade do sistema. 

Portanto as estratégias de backup devem ser largamente debatidas pela instituição, pois todas 

têm seus prós e contra, e cabe ao gestor decidir qual delas melhor atende as necessidades 

almejadas. 

Espera-se que este paper tenha esclarecido o entendimento e funcionamento do RMAN para 

que ajude as instituições a tomar a decisão certa quando a discussão for estratégia de backup.

Deleted: o
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