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Abstract. In Oracle Database environment you can store the data in various ways, 

bringing different results regarding the performance and availability, then choose 

the best technology can not be an easy task. Therefore this paper presents a brief 

survey of the Oracle Automatic Storage Management (ASM) and demonstrates a 

performance comparison with the system of New Technology File System (NTFS), 

by creating two virtual environments, comparing the time for insertion and query 

data. In testing the ASM was a performer in the query, but slower writing because 

to some peculiarities of the environment. It was concluded that the ASM is more 

suitable for large scenarios and NTFS for small scenarios. 

Resumo. No ambiente Oracle Database é possível armazenar os dados de diversas 

formas, trazendo resultados diferentes em relação ao desempenho e 

disponibilidade, então escolher a melhor tecnologia pode não ser uma tarefa fácil. 

Diante disso este estudo apresenta um breve estudo do Oracle Automatic Storage 

Management (ASM) e demonstra um comparativo de desempenho com o sistema de 

arquivos New Technology File System (NTFS), através da criação de dois 

ambientes virtuais, comparando o tempo para inserção e consulta de dados. Nos 

testes o ASM foi mais performático na consulta, porém mais lento para escrita 

devido a algumas particularidades do ambiente. Concluiu-se que o ASM é mais 

indicado para grandes cenários e o NTFS para cenários pequenos. 

 

1. Introdução 

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBDs), nos dias atuais são utilizados 

para gerenciar volumes de dados cada vez maiores e mais complexos.  Com isto cresce 

também a exigência por disponibilidade e desempenho. Para atender a tais necessidades 

o armazenamento é parte de suma importância, podendo interferir positivamente ou 

negativamente na recuperação e gravação de dados do SGBD. 

Dentro do contexto tratado, o SGBD Oracle database tem se destacado e está 

consolidado no mercado, sua eficiência já é mais do que comprovada. Em um ambiente 

com Oracle database é possível lidar com o armazenamento de diversas formas, onde a 

escolha deve influenciar diretamente na disponibilidade e desempenho do banco de 

dados. Escolher a melhor forma para o armazenamento não é uma tarefa fácil, pois pode 

exigir recursos adicionais de hardwares e softwares, e ainda conhecimento em diversas 

tecnologias diferentes. 



O Oracle database 11g disponibiliza algumas formas para o armazenamento da 

base de dados, como por exemplo: Oracle Cluster File System (OCFS), Automatic 

Storage Management (ASM) que é recomendado pela própria Oracle e ainda há 

tecnologias de terceiros no qual também é possível a utilização, como por exemplo: 

sistemas de arquivos gerenciados pelo próprio sistema operacional, Veritas Cluster File 

System, entre outros. 

Devido ao fato de existir diversas opções para o armazenamento da base de 

dados Oracle, quando o objetivo desejado é o desempenho, podem surgir várias dúvidas 

em relação qual tecnologia de armazenamento implementar, como por exemplo o 

hardware necessário e a escolha do sistema de arquivos adequado. Diante disso neste 

estudo será estudado e comparado o desempenho do armazenamento ASM com o 

armazenamento em sistema de arquivos gerenciado pelo próprio sistema operacional, o 

New Technology File System (NTFS). 

 

 

2. Estrutura do SGBD Oracle 
 

No Oracle database, se faz necessário distinguir a instância da base de dados, que se 

trata de associações diferentes, mas que estão relacionadas. Conforme Greenwald, 

Stackowiak e Stern (2009) a base de dados é composta por arquivos armazenados 

fisicamente em discos conectados aos servidores, podendo durar para sempre, Já a 

instancia consiste de áreas de memória como a System Global Área (SGA) e a Program 

Global Área (PGA), ela é gerenciada por processos em background, e em contraste com 

a base de dados, ela é temporária. As informações em uma base dados Oracle somente 

podem ser acessadas através da instancia, ou seja, os clientes se conectam a uma 

instância, que por sua vez acessa as informações na base de dados. 

 

2.1 SGA e PGA 

A SGA e PGA são duas estruturas de memória que compõem uma instancia Oracle. 

Para Fogel, McGregor e Stern (2012), a SGA é uma área de memória compartilhada que 

contém informações de dados e controle para instancia. As informações dentro dessa 

área de memória são compartilhadas entre vários usuários que estão conectados a 

instancia. Isso evita a necessidade de ler repetidamente as mesmas informações nos 

discos, proporcionando assim mais desempenho no acesso aos dados. Já a PGA é uma 

área de memória privada que é utilizada por um único processo no servidor. Quando o 

usuário se conecta ao servidor de banco de dados, é criada uma sessão que utiliza um 

processo servidor para comunicação entre o cliente e o servidor, onde cada processo 

possui sua própria PGA. 

 

2.2 Armazenamento dos dados 

O armazenamento do banco de dados trata-se de como e onde as informações ficam 

gravadas fisicamente. Ele geralmente se dá através de discos físicos conectados ao 

servidor sendo essa conexão conhecida como Storage Area Network (SAN). Mas 

também são possíveis outras formas, como por exemplo, a utilização de discos virtuais e 



armazenamento em nuvem. Conforme Cyran (2005) no Oracle database existe distinção 

entre estrutura física e lógica, onde basicamente a estrutura física consiste dos arquivos 

armazenados em disco como: Datafiles, Control Files, Redo Log Files, Archive Log 

Files, Parameter files, Alert and Trace Log Files e Backup Files. Já a estrutura lógica 

consiste de uma abstração da estrutura física que é formada por: Tablespaces, Oracle 

Data Blocks, Extents e Segments. 

 De acordo com Legatti (2011) tablespaces são armazenadas fisicamente em 

datafiles, e segments são dados armazenados aleatoriamente que ocupam um espaço 

dentro de uma tablespace, como por exemplo, tabelas e índices, já uma extent é um 

espaço utilizado por um segment e por fim data blocks são blocos de armazenamento do 

sistema operacional, a figura 1 mostra essa estrutura de armazenamento. 

 

Figura 1. Armazenamento físico e lógico  
Fonte: Legatti, E. (2011) 

 

2.3 Processo de Armazenamento 

Para Bryla (2010), quando é enviada alguma instrução de manipulação de dados ou de 

definição, antes mesmo de serem gravados nos discos são gravadas entradas no Redo 

Log Buffer que é parte integrante da SGA. Essas entradas contém informações 

necessárias para reconstrução de alterações que tenham sido feitas no database. O Redo 

é necessário para recuperar a base de dados em caso de falhas. Em algumas ocasiões o 

Redo Log Buffer é esvaziado e as informações são escritas em disco no Redo Log Files 



por um processo chamado Log Writer, sendo que essa escrita é quase que instantânea. 

Os Redo Logs File são arquivos circulares, as informações contidas neles são apagadas 

para dar lugar a novos dados. Há também certas situações que fazem que o Redo Log 

File seja esvaziado, como por exemplo: a cada três segundos, quando as informações no 

Redo log Buffer atinge um terço da capacidade do buffer e antes do processo DB Writer 

escrever dados nos datafiles.  

 O processo escrita nos datafiles é semelhante ao de Redo Log File, ou seja, 

quando é enviada uma instrução para alteração, são primeiramente realizadas no 

Database Buffer Cache. Trata-se de uma área de memória dentro da SGA, que contém 

blocos de dados utilizados recentemente, após a alteração no buffer e em algumas 

situações, as informações são esvaziadas e os dados são gravados nos datafiles por um 

processo chamado DB Writer.  

 

3. ASM 

Conforme Bryla e Loney (2008), o ASM é um software gerenciador de volumes e 

sistema de arquivos de uma base dados Oracle, podendo suportar uma única instancia 

Oracle ou um ambiente Real Application Clusters (RAC). Ele utiliza grupos de discos 

para armazenar arquivos de dados, onde um grupo de discos ASM é gerenciado como 

uma única unidade. O ASM permite que se possa adicionar e remover discos em um 

grupo, enquanto os dados estão sendo acessados dentro do grupo, ele também combina 

espelhamento e distribuição de recursos para oferecer um sistema de arquivos robusto e 

gerenciador de volumes lógico. Dessa forma dispensa a necessidade de utilização de um 

terceiro sistema de arquivos. O ASM automaticamente reequilibra a distribuição de 

arquivos, proporcionando assim não só desempenho, mas também disponibilidade. 

 

3.1 Estrutura do Armazenamento ASM 

Ainda conforme Bryla e Loney (2008), o Oracle ASM requer uma instancia dedicada 

para montar e gerenciar o grupo de discos. Uma instancia Oracle é semelhante a 

instancia do Oracle database. Ela possui uma SGA e processos em background, mas 

geralmente utiliza uma quantidade de memória bem menor em comparação com a 

instancia do database, dessa forma o impacto de performance no servidor é mínimo, 

haja visto que geralmente o tamanho de uma instancia ASM é em torno de 60 e 120 

megabytes. Ela é automaticamente configurada quando o ASM é a opção de 

armazenamento escolhida para o database. 

 

3.2 Grupo de discos ASM 

Para Prusinski e Hussain (2011), um grupo de discos ASM é formado por um ou mais 

discos ASM e é considerado o nível mais alto da estrutura de dados ASM. Quando um 

datafile é criado em um grupo de disco ASM, é feito o striping por todos os discos, 

proporcionando um maior desempenho na leitura e escrita, pois assim os discos podem 

ser acessados simultaneamente. Conforme Oracle (2012), discos ASM são dispositivos 

de armazenamento provisionados para um grupo de disco ASM, podendo ser um disco 



ou partição de uma matriz de armazenamento, volumes lógico, Network-attached Files 

(NFS) e até mesmo uma partição ou um disco inteiro.   A figura 2 mostra um exemplo 

de um grupo de disco em um ambiente de única instancia ASM. 

 

Figura 2. Grupo de discos ASM 
Fonte: Oracle (2012) 

 

3.3 Arquivos ASM e Striping 

Conforme Oracle (2012), arquivos ASM são armazenados em grupos de discos ASM, 

onde cada arquivo é contido dentro de único grupo de disco. O Oracle database faz a 

comunicação com o ASM em termo de arquivos, de uma forma idêntica ao utilizado na 

comunicação com um file system. 

Para Prusinski e Hussain (2011), um datafile quando é dividido, é em tamanhos 

iguais (1,2,4,8,16,32 ou 64 MB), as extensões do datafile são divididas uniformemente 

para proporcionar um melhor desempenho e prevenir hotspots. O striping ASM, tem 

duas funções básicas: onde uma é o balanceamento de carga entre os discos no grupo de 

discos, e a outra é a redução de latência de leitura e escrita em disco. Para fazer o strip 

dos dados o ASM divide os arquivos em unidades de alocação (UA), onde o tamanho 

do UA pode ser de 1, 2, 4, ou 8 megabybes. 

 

4. Arquitetura NTFS 

 

O NTFS é um sistema de arquivos que é gerenciado pelo próprio sistema operacional, 

onde normalmente é utilizado em ambiente Windows. Conforme Microsoft (2003), a 



estrutura física do NTFS é composta por clusters e setores, onde um cluster é a menor 

unidade de alocação do sistema operacional. Ele é constituído por setores, ou seja, um 

cluster é um conjunto de setores, cada setor possui 512 bytes. Então um cluster de 4 

kilobytes possui 8 setores. Eles são numerados sequencialmente a partir do inicio da 

partição. Em NTFS todos os objetos do sistema de arquivos são armazenados utilizando 

uma tecnologia chamada Master File Table (MFT). É uma estrutura semelhante à de um 

banco de dados, o armazenamento de arquivos, são feitos em clusters contíguos para se 

obter mais desempenho. 

 Dependendo do tamanho do disco utilizado, o sistema de arquivos terá um limite 

máximo de número de clusters suportado. O quadro 1 apresenta os tamanhos possíveis 

de cluster conforme o tamanho do volume. 

Tamanho do volume Tamanho do NTFS cluster 

7 megabytes (MB)–512 MB 512 bytes 

513 MB–1,024 MB 1 KB 

1,025 MB–2 GB 2 KB 

2 GB–2 terabytes 4 KB 
Quadro 1. Tamanho de cluster conforme o tamanho do volume 

Fonte: Microsoft (2003) 
 

 

5. Sistema de Arquivos VS ASM 
 

Sistemas de arquivos são gerenciados pelo próprio sistema operacional, como por 

exemplo, NTFS, FAT, Ext entre outros. Já a tecnologia ASM dispensa a utilização de 

um sistema de arquivos, ele é configurado em discos raw devices, que trata-se de discos 

sem formato. Prusinski e Hussain (2011) compararam as duas tecnologias de 

armazenamento em um ambiente com Oracle RAC. Diferentemente dos sistemas de 

arquivos gerenciados pelo próprio sistema operacional, o ASM suporta acesso 

concorrente aos dados sem corrupção dos mesmos, o que também possibilita a 

elasticidade do ambiente. No futuro pode haver a necessidade  de adicionar mais de um 

servidor para a mesma base de dados, compartilhando os recursos entre si. Tal ambiente 

geralmente se da através do Oracle RAC, que agrupa servidores que estão fisicamente 

separados e para que trabalhem como se fosse um único servidor. A figura 3 exibe o 

comparativo feito por Prusinski e Hussain (2011). 



Figura 3. Sistema de Arquivos vs ASM 
Fonte: Prusinski, B. e Hussain, S. (2011) “Oracle 11g R1/R2 Real Application Clusters 

Essentials”

 

6.  Metodologia 

Para os testes neste trabalho, foram utilizados dois ambientes virtualizados idênticos, 

com exceção do armazenamento onde em um ambiente foi utilizado o ASM e no outro 

o NTFS. O quadro 2 contém as especificações utilizadas nas máquinas virtuais. 

 Software / Hardware Versão 

Máquinas Virtuais Virtual Box 4.3.8 r92456 

Sistema Operacional Windows Server 2008 R2 64 bits 

Processador 2 CPU Virtual 

Memória 3 Gigabytes Virtual 

Dispositivo físico de 

Armazenamento 

HD portátil Samsung 500 

GB 5200 RPM 

 

Controladora de disco SATA Virtual 

SGBD Oracle Database 11g R2 Enterprise Edition 

Dispositivo virtual de 

armazenamento 

Disco virtuais com 

extensão .vdi 

 

Quadro 2. Especificações do ambiente de teste 
Fonte: Valderes S. Sobrinho 

Como pode ser visto no quadro 1, o ambiente de testes é completamente 

virtualizado, inclusive o armazenamento. Com base neste cenário virtualizado, os 

resultados podem ser diferentes em um ambiente real. Cabe dizer que os testes foram 

realizados em um ambiente virtual, devido à os benefícios da virtualização que está cada 

vez mais presente nos dias atuais. 



A simulação do armazenamento foi realizada de formas diferentes nos dois 

ambientes como mostra a Figura 4. No ambiente com ASM foram utilizados 5 discos 

virtuais com extensão .vdi de 6 gigabytes e com alocação fixa cada um deles, 

totalizando 30 gigabytes. Já no ambiente com o NTFS foi utilizado um único disco 

virtual .vdi de 30 gigabytes também com alocação fixa. Os arquivos .vdi em ambos 

ambientes foram armazenados em um disco portátil físico, que foi ligado via porta USB 

2.0 na máquina anfitriã. 

Para a implementação do ASM, também foi necessário instalar o Oracle grid 

para ambiente de única instancia, pois trata-se de requisito para utilização do ASM. A 

figura 4 apresenta o armazenamento dos ambientes de teste. 

 
Figura 4. Armazenamento do ambiente de testes 

Fonte: Valderes S. Sobrinho 

Para os testes foi criado um database idêntico nos dois ambientes com o nome de 

venda, onde foram inseridos dados fictícios, utilizando apenas uma tabela. A figura 5 

apresenta entidade vendedor, que foi utilizada nos testes. 

 
Figura 5. Entidade vendedor 
Fonte: Valderes S. Sobrinho 

Nos dois ambientes foi executado um script via SQLDeveloper, que criou a 

tabela vendedor e em seguida inseriu 80000 registros, e também foi utilizada uma 

consulta que retornou todos os registros. Para realizar os testes a instancia foi baixada e 

iniciada em seguida, para evitar que os dados já estivessem em cache. Abaixo é 

mostrado o código utilizado para a consulta. 

SELECT id, nome, pais, endereço, nascimento FROM Vendedor; 



7. Resultados e análise 

No teste de inclusão de registro o ambiente com NTFS foi mais performático, levando 

77,56 segundos contra 86,40 segundos do ambiente com tecnologia ASM. Tal resultado 

se deve ao motivo de que no ambiente ASM, os dados foram escritos em cinco arquivos 

diferentes com extensão .vdi em um único disco físico, trata-se de arquivos do 

VirtualBox que simula discos físicos, tais arquivos armazenados em um único disco 

físico, foi o que tornou a escrita mais lenta. Porém a diferença de tempo foi muito 

pequena. No teste de consulta que retornou todos os registros da tabela, o ASM foi mais 

performático levando apenas 0,4963 milésimos de segundos para retornar o resultado, 

ele foi muito mais rápido que o NTFS que levou 2,2845 segundos o retorno, tais tempo 

de retorno utilizados, foram o apontados pelo próprio SQLDeveloper. A figura 6 

apresenta um gráfico dos resultados. 

 

Figura 6. Gráfico representativo dos resultados 
Fonte: Valderes S. Sobrinho 

 

8. Conclusões 

No ambiente de testes, apesar de o ASM não ter levado um menor espaço de tempo para 

inclusão dos registros, a diferença de tempo de resposta é muito pequena. Diante disso é 

muito provável que o ASM terá um melhor resultado, se os mesmos testes forem 

efetuados em um ambiente adequando, utilizando-se de storages em ambas as 

tecnologias de armazenamento, onde os dados seriam escritos em vários discos 

simultaneamente. Portanto diante dos testes efetuados não é possível se afirmar com 

certeza o desempenho do ASM, visto que os testes foram realizados com apenas um 

disco físico, onde foram virtualizados 5 discos, ou seja, durante a escrita o ASM 

acessou os arquivos simultaneamente, o que o levou a perda de performance.  

Já na recuperação de dados o ASM obteve o tempo de resposta muito melhor. 

Também foi possível observar algumas vantagens e desvantagens do ASM, como por 

exemplo, a necessidade de mais de um disco para implementação; o requisito de um 
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SEGUNDOS 77,56 86,4

72,00

74,00

76,00

78,00

80,00

82,00

84,00

86,00

88,00

INCLUSÃO 

ASM NTFS

SEGUNDOS 0,49 2,28

0

0,5

1

1,5

2

2,5

CONSULTA  



software adicional que é a instalação do Oracle grid; o maior consumo de recursos de 

hardware, já que o ASM possuí uma instancia própria. E as vantagens observadas 

foram: que os arquivos só são visíveis através da instancia ASM, proporcionando assim 

um nível maior de segurança; a implementação sem precisar de um sistema de arquivos, 

pois é implementado em discos não formatados.  

Por outro lado o NTFS se mostrou mais fácil de gerenciar, utilizando-se das 

próprias ferramentas do sistema operacional.  Foi possível visualizar os arquivos, bem 

como o espaço ocupado em disco, também foi muito mais fácil a implementação, 

devido fato de ter sido necessário instalar somente o SGBD. 

Diante do exposto, conclui-se que a melhor escolha entre as duas tecnologias de 

armazenamento, vai depender do ambiente onde será implementado. Para ambientes 

pequenos, onde haja poucos recursos de hardware, e o desempenho não seja a 

prioridade, o NTFS será mais vantajoso. Assim exigirá menos esforços para 

implementação tornando também o gerenciamento mais fácil e certamente mais 

acessível.  

Por outro lado, em ambientes com grandes volumes de dados, com exigência de 

desempenho e disponibilidade, com tanto que exista hardware adequado para o 

armazenamento, o ASM é mais indicado, pois ele possui recursos que garantem que os 

objetivos serão atingidos de forma eficaz. 

Como sugestão de trabalhos futuros, pode-se realizar comparativos entre ASM 

com OCFS, Veritas Cluster File ou até mesmo File System de outras plataformas, como 

por exemplo o ext utilizado em ambientes Linux. Podendo assim contribuir para se 

definir a melhor escolha para armazenar os dados em cenários com o SGBD Oracle 

database. 
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