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Abstract. This paper describes the concepts of data recovery using the point-

in-time method inside a high availability environment. In this paper we will 

exemplify the concepts of data recovery, disaster recovery, backup and point-

in-time recovery. We will describe further the use of this tool inside a Oracle 

databank describing then the feature Flashback Database, using tests and 

simulations to demonstrate the operation and advantages to realize 

recoveries, We can conclude that the use of this tool reached the desired 

purpose.  

Resumo. Este artigo descreve o conceito de recuperação de dados utilizando 

o método point-in-time dentro de um ambiente de alta disponibilidade. Nesse 

trabalho exemplificaremos os conceitos de recuperação de dados, 

recuperação de desastres, backup e recuperação point-in-time. 

Descreveremos mais a fundo o uso desta tecnologia dentro de um ambiente 

Oracle descrevendo assim a ferramenta Flashback Database, utilizando testes 

e simulações para demonstrar seus funcionamento e vantagens para realizar 

recuperações. Conclui-se que a utilização dessa ferramenta atingiu o objetivo 

proposto. 

1. Introdução 

Atualmente, o bem mais valioso que se possui são as informações, que nada mais são do 

que um conjunto ordenado de dados. Esses conjuntos de dados são os que mostram o 

passado, guiam o presente e definem o futuro na hora da tomada de decisão ou análise 

de dados passados. 

Uma empresa informatizada possui seus dados armazenados em lugares 

específicos, normalmente dentro de servidores, que são equipamentos responsáveis por 

assegurar o armazenamento e segurança das informações. Esses dados, por sua vez, 

ficam agrupados em um ou mais banco de dados. O banco de dados é onde se agrupa as 

informações necessárias de um ambiente produtivo, não importa se essa informação é 

sobre Recursos Humanos, finanças, vendas, ou outra. O Banco de dados consegue 

armazenar das informações menores até as de maior número. Volumes de dados que 

ultrapassam centenas de gigabytes se tornaram comuns hoje em dia, o que torna ainda 

mais complexa a tarefa de recuperação em casos de necessidade [Abramson el al 2009]. 

Para se ter um melhor aproveitamento nestes processos de manipulação de 

dados, deve-se usar um sistema gerenciador de banco de dados, chamado popularmente 

de SGBD. O SGBD funciona como uma interface entre o banco de dados propriamente 



  

dito e as aplicações usadas pelos usuários, providenciando assim mecanismos que 

possibilitem que os dados sejam rapidamente acessados e que a interação entre as 

informações sejam transparentes para o usuário, fazendo todo o gerenciamento da 

melhor maneira possível e criando uma interface que facilite a manipulação do 

administrador [Abramson et al 2009].  

Dentro desse cenário onde existe um banco de dados armazenando informações, 

devido a uma série de fatores que serão abordados, surge a necessidade de recuperarem-

se alguns dados que foram alterados ou perdidos. Um plano de Backup ou Recovery é 

essencial para proteger suas informações, e é preciso assegurar que a informação possa 

ser recuperada rapidamente no momento mais próximo do desejado. A performance de 

um Backup é importante pois irá assegurar que o tempo de indisponibilidade do banco 

de dados, tecnicamente chamado de downtime seja o menor possível, minimizando 

assim os impactos para o ambiente. A implementação de uma recuperação deve incluir 

um plano de recuperação de desastres, para assegurar algo que não foi planejado possa 

afetar a disponibilidade do banco de dados [Gilmore e Bryla 2007]. 

Uma recuperação de desastres é preparar o banco de dados para que ele não 

sofra uma parada inesperada por um motivo externo, que pode ser natural, uma falha 

humana, falha de hardware, entre outras. O motivo de um plano de recuperação de 

desastres e um backup sólido serem necessários, é para assegurar que o banco de dados 

consiga ter uma alta disponibilidade. Alta disponibilidade de um ambiente 

computacional é normalmente uma meta para o administrador, onde baseado nas 

ferramentas disponíveis e na meta do ambiente, ele deve reduzir o tempo de parada não 

planejada (e até mesmo planejada) para atingir suas metas e aumentar a disponibilidade 

do banco de dados, pois pode ser um problema sério um banco de dados parar por 

motivo de manutenção ou falha de Hardware por exemplo. Qualquer parada que afete a 

eficiência do sistema ou acesso do usuário deve ser cortada e estudada para que não 

ocorra mais. Esses tipos de paradas causam  prejuízos para os negócios  que variam 

desde perda ou problemas no lucro, até perda de vidas humanas se considerarmos um 

ambiente crítico como o de um hospital. Esses tipos de problemas  poderiam ser 

evitados com um bom plano de recuperação de dados [Abramson et al 2009]. 

Baseado nos conceitos de recuperação de dados, desastres e alta disponibilidade, 

aparece um método que pode ser uma solução para resolver parte dos problemas que 

podem ocorrer em um banco de dados, esse conceito é conhecido como recuperação 

point-in-time. Point-in-time é uma recuperação onde baseado em registros de ações do 

banco de dados ou pela hora do sistema, é realizado um backup incompleto onde 

somente os dados que se modificaram desde o ultimo backup são alterados, diminuindo 

assim o tempo da recuperação e o tamanho dos arquivos que devem ser restaurados. 

Normalmente esse método é usado para voltar o banco de dados em um momento antes 

de um erro, podendo assim diminuir a quantidade de dados perdidos. 

 Este trabalho tem como finalidade estudar e verificar a aplicabilidade da 

ferramenta Oracle Flashback Database, analisando sua usabilidade e atuação na 

recuperação de desastres. Para realizar tal análise será utilizado um ambiente 

virtualizado, onde serão realizados estudos para obter maior compreensão do processo e 

notar as peculiaridades da ferramenta, realizando testes que possam provar sua 

eficiência na recuperação de informações. 



  

Ao final desse trabalho o objetivo é mostrar como realizar uma recuperação de 

dados utilizando o Oracle Flashback Database, levantar questões sobre o procedimento 

e verificar onde e como sua aplicabilidade pode se tornar favorável, justificando assim o 

uso da ferramenta dentro de um ambiente Oracle real. 

2.Conceitos 

2.1. Banco de Dados Relacional  

Um banco de dados relacional caracteriza-se por armazenar seus dados em relações, que 

é entendido pelo usuário como tabelas, onde na terminologia do modelo relacional as 

linhas denominam-se tuplas, e as colunas atributos. 

 O modelo de banco de dados relacional tem como referência três aspectos 

principais: a estrutura de dados, integridade de dados e a manipulação de dados [Date 

2004]. 

 Dentro de um banco de dados, para otimizar a consulta e acesso aos dados, são 

utilizados estruturas de dados, para melhor organizar os mesmos. A estrutura de dados 

pode variar de um banco de dados para outro e é crucial para uma melhor utilização e 

acesso. Para ter uma estrutura bem feita é necessário moldar o banco de dados às 

necessidades dos usuários sempre visando maior otimização e aprimorando 

constantemente [Greenwald et al 2008]. 

 Ter o dado gravado em um banco de dados organizado não é suficiente para 

garantir que a estrutura esteja segura, assim para garantir que as informações não se 

percam, a integridade é essencial. 

  A integridade de dados é garantir que as informações não sejam corrompidas, 

garantir que dois usuários não consigam alterar ao mesmo tempo o mesmo arquivo e 

assim o tornem inutilizável. É necessário que as transações e acessos não acabem sendo 

prejudiciais ao bom funcionamento do banco de dados. Para isso, a maioria dos bancos 

de dados utiliza o modelo transacional, onde uma alteração só é realizada quando é 

confirmada a ação (não acontecendo em tempo real), desse modo não acontece 

inconsistência de dados e duplo acesso ao mesmo arquivo [Freeman et al 2009]. 

 A importância de dados consistentes é possibilitar que a manipulação seja mais 

precisa e melhor aproveitada. A boa utilização do banco de dados é fundamental para 

garantir a qualidade do mesmo, pois erros humanos são grande causa de problemas e 

paradas de bancos de dados. Para garantir uma boa utilização e manipulação do banco 

de dados é necessário que todos que tenham acesso a manipulação conheçam bem as 

alterações que podem ser feitas, e essas podem ser feitas com os comandos insert 

(inserção), delete (apagar) e update (alterar) [Freeman et al 2009]. 

2.2. Recuperação de dados  

Dentro de um banco de dados, o recurso normalmente utilizado para proteger os dados e 

evitar que uma perda permanente aconteça são os backups e recoverys. Backup é a 

cópia de segurança da informação, que é essencial caso uma perda de dados aconteça, e 

Recovery é a recuperação desses dados utilizando o backup. Juntos são procedimentos e 

estratégias que visam a proteção e reconstrução dos dados, comumente realizados em 

ambientes com maior criticidade. 



  

 A estratégia de backup robusta inclui cópias de segurança física e lógica. Em 

geral, os bancos de dados de produção contam com backups físicos como seu método de 

backup primário, e backups lógicos servem como método secundário [Bryla e Loney 

2008]. 

 Os backups podem ser divididos em físicos e lógicos. Backups físicos são 

backups dos arquivos físicos, a cópia dos dados de um banco de dados, e Backups 

lógicos é o armazenamento dos dados de forma virtual, que contém os dados lógicos, 

como as tabelas e os procedimentos armazenados, exportados a partir do banco de 

dados. 

 De forma geral, existem diversos recursos de backup de um banco de dados, 

entre eles destacam-se: exportações, backups off-line, e backups online. A exportação é 

um backup lógico, que envolve a leitura de um conjunto de registros do banco de dados 

e escrevem eles em um arquivo, e os outros dois métodos de backups são de arquivos 

físicos, que envolvem a cópia dos arquivos que constituem o banco de dados, sendo 

geralmente realizados através de ferramentas especificas para tal funcionalidade [Bryla 

e Loney 2008]. 

 Para reconstruir o conteúdo de todo ou parte de um banco de dados a partir de 

um backup, normalmente envolve-se duas fases: a recuperação de uma cópia do arquivo 

a partir de um backup, e reaplicar as alterações no arquivo desde o backup dos redo logs 

(arquivos que armazenam alterações feitas no banco de dados) arquivados e on-line, 

para trazer o banco de dados para um System Change Number (SCN) desejado, que é 

um número em formato atômico para registrar alterações feitas no banco de dados 

[Romero e Ashdown 2005].  

 Para recuperar um arquivo a partir de um local de backup em fita, disco ou outra 

mídia, e torná-lo disponível para o servidor de banco de dados, há três principais tipos 

básicos de recuperação: Media Recovery, Crash Recovery e Complete, Incomplete e 

Point-In-Time Recovery, que são utilizados para recuperar dados perdidos ou 

danificados [Romero e Ashdown 2005]. 

Media Recovery é a forma mais simples de recuperação de dados que pode ser 

usado para recuperar arquivos corrompidos, Crash Recovery é uma forma de 

recuperação que traz os dados consistentes, preservando todas as alterações efetivadas 

até o momento em que a instância falhou, Complete é a recuperação completa de um 

banco de dados para o ponto mais recente no tempo, e Incomplete ou Point-In-Time 

Recovery é recuperação incompleta dos dados de um determinado tempo do passado. 

A disponibilidade de dados é um requisito crítico para empresas centradas em 

informação. Os backups as protegem da perda de dados e também ajudam a satisfazer a 

requisitos regulamentares e de compatibilidade [Somasundaram et al 2009]. 

 Em uma situação de desastre, o backup é quem vai garantir a recuperação da 

empresa, pois hoje em dia, grande parte das instituições tem suas informações salvas em 

bancos de dados, onde os dados lógicos arquivados representam toda a informação de 

faturamento, estoque, produção, etc. Uma perda desse tipo de informação pode 

representar um prejuízo enorme, o que faz com que a importância de um backup se 

torne fundamental para evitar tais transtornos [Bryla e Loney 2008]. 



  

3. Formas de recuperação de dados 

3.1. Backup Recovery 

Mesmo que se tome todos os cuidados possíveis, uma falha humana ou de hardware 

pode causar uma perda de dados. Nesse caso a existência de um Backup é fundamental 

para garantir a integridade do banco de dados [Greenwald et al 2008]. 

A realização de um Backup pode utilizar dois métodos: o método completo que 

realiza o backup de todos os dados e o método incremental, que realiza cópias dos dados 

que mudaram desde o ultimo backup. Basicamente ele pega a diferença entre o backup 

do dia 1 entre o dia 2, por exemplo, gravando assim somente os dados que se 

modificaram desde o último. A vantagem do uso do Backup incremental é que o número 

de arquivos que serão recuperados para realizar o backup são menores, deixando assim 

o backup mais rápido [Adshed 2009]. 

Além dos dois tipos que podemos separar os backups temos as duas formas de 

realiza-los, o Backup Frio e o Quente. O Backup Frio é o método mais simplista de 

realizar a recuperação, onde basicamente todos os usuários estão desconectados, o 

banco de dados será desativado e ninguém o está acessando no momento do Backup. 

Assim que as cópias estiverem completas e salvas em disco ou fita, o banco de dados 

pode ser religado e os usuários podem retomar suas atividades [Abramson et al 2009]. 

O backup quente é o realizado enquanto o banco de dados continua operando. 

Enquanto o processo é realizado, o usuário consegue manter o acesso aos dados não 

causando nenhuma anormalidade nas atividades. Para possibilitar que seja feito um 

backup quente é preciso configurar parâmetros do sistema e é necessário nesse caso 

garantir que todos os logs criados durante o backup sejam devidamente arquivados 

garantindo assim a integridade da recuperação [Abramson et al 2009]. 

Uma recuperação é o processo de reconstruir\restaurar arquivos ou dados que 

tenham sofrido algumas das catástrofes. Sendo assim um Recovery nada mais é do que 

pegar o arquivo do backup e deixar o mesmo disponível para a database (conhecida 

como Fase de Restore) [Gregolewistch 2011]. 

 

3.2. Continuidade de negócio   

As causas de perda de dados em um banco de dados são chamados de Desastres. Os 

desastres podem ter varias causas, como fogo, enchente, terremoto, entre outros, como 

mostra a figura 01: 



  

 

Figura 01. Causas de Downtime não planejados 

Fonte: GREENWALD, Rick. et al. Oracle Essentials: Oracle Database 11g. Estados 

Unidos: O’Reilly, 2008 pg. 25 

 

Baseado nas paradas que podemos ter em um banco de dados, surge a 

necessidade de se ter planos de ação e métodos definidos para que consigamos ter um 

plano para manter a disponibilidade o mais alta possível, chamado de Continuidade de 

negócios (Business Continuity em Inglês). Continuidade de negócios é um processo 

integrado que abrange toda uma empresa (incluindo em alguns casos atividades externas 

e internas) a fim de garantir que a empresa consiga diminuir o impacto da inatividade, 

seja planejada ou não [Somasundaram et al 2009]. 

As metas de paradas (downtime) são rígidas e essenciais para garantir a 

eficiência e funcionamento do banco de dados por maior tempo possível. Essas metas 

variam de 95% a 99,999% de disponibilidade por ano, que em horas pode ser 

considerado entre 18 dias até 5 minutos [Freeman et al 2009]. 

Um tempo inativo dentro de um banco de dados pode trazer prejuízos 

financeiros já que reduz o tempo de produção em uma área ou equipamento. Um mal 

desempenho financeiro afeta o fluxo de caixa, descontos, renda, gerando assim uma 

bola de neve de problemas que acabam por afetar até a reputação de uma corporação. O 

impacto de uma inatividade é a soma de todos os problemas e perdas gerados por essa 

parada. 

Um dos principais fatores que conseguem evitar ou pelo menos remediar um 

problema de parada é a analise do ambiente. Nessa analise devemos verificar se nosso 

banco de dados possui um ponto único de falha (comumente conhecido como Spof), se 

possui tolerância a falhas e principalmente se o plano de recuperação de dados está 

operante e eficiente, para garantir assim que caso seja necessário realizar-se uma 



  

recuperação, que se possa ter a garantia que os dados serão recuperados e não ocorra 

nenhuma falha no processo [Somasundaram et al 2009]. 

Tal rigidez é para garantir que o banco de dados tenha procedimentos e 

processos que garantam que o mesmo seja o mais integro possível e que seja a prova de 

problemas de Software, hardware, erros humanos e desastres, visto que é difícil prever 

quando um acontecimento desses pode ocorrer, por isso é importante ter um plano de 

ação para recuperação de desastres para manter o ambiente preparado para tal problema 

[Greenwald et al 2008]. 

3.3. Recuperação point-in-time 

Os dois tipos de recuperação que podem ser feitas (full e incomplete) tem usos 

diferentes, porém a incomplete que leva esse nome por não utilizar todos os redos 

disponíveis para backup, pode receber outro nome que demonstra melhor a sua real 

função. A incomplete pode ser chamada de Point-in-time. 

A recuperação point-in-time é essencial para restaurar a imagem do banco de 

dados se ter uma recuperação integra. Com ele são feitas imagens do banco de dados 

com as diferenças entre o último backup e o momento atual do banco de dados. A 

diferença entre os dois pontos é salva em logs que são usados para fazer a recuperação 

[Freeman et al 2009]. 

 É possível realizar essa volta no tempo por dois métodos, através do Timestamp 

ou utilizando o SCN (System Change Number). 

O método Timestamp realiza a volta no tempo utilizando a hora. O 

administrador aponta dentro do banco de dados quantas horas, minutos e segundos ele 

deseja voltar, e após executar a expressão a restauração está realizada, retornando assim 

o banco de dados ao momento desejado. Ao modo do SCN a lógica permanece a 

mesma, porém dessa vez são utilizados os logs do sistema para realizar a volta no tempo 

[Bryla e Loney 2008]. 

Como dito anteriormente, esse método não realiza o backup de todos os arquivos 

do banco de dados. Seu conceito basicamente se resume a encontrar a diferença entre 

dois pontos (o momento atual e a hora que se deseja voltar) e através dos logs realizar 

backups incrementais até chegar ao momento desejado [Bryla e Loney 2008]. 

Como principais características para a realização de um point-in-time dentro de 

um banco de dados Oracle, podemos destacar o fato de que o banco de dados deve estar 

em mount (sem levantar nenhuma instância) e ativado o Archivelog(que registra os logs 

que serão utilizado para a volta no tempo)  para realizar a execução, o banco de dados 

fica indisponível no momento em que o retorno está sendo realizado, sendo assim não 

existe a possibilidade do usuário gravar dados dentro do banco de dados. Outra 

característica do point-in-time é que não é possível retornar apenas um objeto ao estado 

anterior, sendo obrigatório realizar a volta de todo o banco de dados [Bryla e Loney 

2008]. 

Essa restauração é presente dentro da Oracle através de uma feature (ferramenta) 

que é exclusivamente dedicada a realizar essas recuperações especificas. Essa 

tecnologia é chamada Oracle Flashback Database. 

 



  

4. Banco de dados Oracle 

O banco de dados Oracle é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) 

objeto-relacional produzido e comercializado pela Oracle Corporation. Esse SGBD 

amplamente usado no mundo, surgiu em 1979 fundado por Larry Ellison, e desde então 

vem evoluindo e se tornando mais completo e popular. Até 2013 sua última versão 

lançada é a 12c. 

 O banco de dados Oracle trabalha em sua versão mais estável com uma 

infraestrutura de grid, que oferece alta confiabilidade, integridade e disponibilidade dos 

dados. A arquitetura Grid permite que se tenha alta escalabilidade em uma estrutura 

distribuída, permitindo que vários computadores e terminais consigam se comunicar e 

trabalhar juntos garantindo uma fonte de recursos compartilhados. A tecnologia Grid 

revolucionou o meio de se fazer negócios, trazendo para as informações o conceito de 

utilidade, similar a maneira que eletricidade e telefonia são vistas hoje em dia. Grid 

permite que o administrador pague apenas pelo que vai usar, conseguindo assim 

dimensionar o ambiente que ele irá administrar. Para melhor desempenho em um Grid é 

possível usar o Oracle RAC e o ASM, duas ferramentas que juntas fazem com que o 

banco de dados distribuído se torne muito mais rápido [Abramson et al 2009]. 

 De acordo com listas de B2B (Bussines to Bussines) que analisaram os clientes 

da Oracle, foi constatado que a Oracle possui mais de 90000 clientes nos Estados 

Unidos e mais de 100000 na Europa. Estima-se que das 500 empresas mais poderosas 

do mundo, pelo menos 98% usem Oracle. 

 Um servidor Oracle é separado em duas partes. Uma é a parte de dados, 

chamada de banco de dados, e a segunda é a parte de processos, conhecida como 

instância [Flexa 2008]. 

 Em sua constante evolução o SGBD vem apresentando novos conceitos e 

features a cada versão. A partir da versão 10g foi introduzida a feature que permite tirar 

“fotos” do banco de dados, para uma recuperação de dados mais precisa. Essa feature se 

chama Flashback Database. 

5. Recurso do Flashback Database 

A tecnologia Flashback foi introduzida a partir da versão Oracle 9i com o Flashback 

Query, e desde então foram desenvolvidos diferentes tipos de flashback, dentre eles 

estão o Version Query, Transaction Query, Transaction, DBMS_FLASHBACK 

Package, Data Archive, e o Flashback Table, Drop e Database que são utilizados 

principalmente para recuperação de dados, o que geralmente é realizado pelo 

administrador de banco de dados. 

Oracle Flashback é um conjunto de recursos (features) do banco de dados Oracle 

que permitem visualizar estados passados de objetos de banco de dados ou retornar 

objetos de banco de dados para um estado anterior sem utilizar point-in-time media 

recovery [Moore et al 2008]. 

Destaca-se dentre todos esses recursos, o Flashback Database, que surgiu na 

versão Oracle 10g, e que diferente das outras tecnologias de flashback, faz uso de 

flashback logs para retroceder o banco de dados para um ponto anterior no tempo, 

enquanto as outras features se baseiam nos dados de undo, porém antes de utilizar esse 



  

recurso é necessário configura-lo, seja usando um SCN (o relógio interno Oracle), ou 

um timestamp, para definir o ponto que o banco de dados deve voltar. 

Também é necessário configurar a flash recovery area (área de recuperação 

flash), pois os flashback logs só podem ser armazenados nessa área, sendo esta 

gerenciada automaticamente pelo banco de dados. 

Usando o Flashback Database, o tempo de recuperação é proporcional ao 

número de alterações para voltar ao processo de recuperação, e não o tamanho dos 

datafiles e archive logs. Isso faz do Flashback Database, o processo de recuperação 

mais eficiente em situações de erro de usuário e corrupção lógica [Freeman et al 2009]. 

O Flashback Database é projetado principalmente para acelerar a recuperação de 

um acidente, porém esse recurso possui algumas limitações, como o redimensionamento 

de um datafile para um tamanho menor ou um datafile apagado, onde nesses casos o 

datafile precisaria ser restaurado por métodos tradicionais para um point-in-time antes 

de sua eliminação ou redimensionamento. Então o Flashback Database poderia ser 

utilizado para recuperar o resto da base de dados [Freeman et al 2009]. 

6. Materiais e métodos 

Neste capítulo, apresenta-se o material e os procedimentos realizados no 

desenvolvimento da pesquisa descrevendo o equipamento utilizado e os procedimentos 

adotados.  

Quanto ao hardware, os testes da ferramenta foram realizados utilizando um 

notebook da marca Dell e modelo Inspiron 14z. Sua configuração de hardware possui 

um processador da marca Intel ® modelo Core™ i5-3317U CPU @ 1.70 GHz. 

Memória principal de 4.096 MB DDR3 da marca Kingston. Com Disco Rígido com 500 

GB a 7.200 RPM em RAID 1 com outro Disco Rígido de SSD (Solid State Drive) com 

32 GB. O software, no notebook está instalado o Sistema Operacional Microsoft 

Windows 8 Single  Language 64 Bits. 

 Dentro desse Sistema Operacional foi instalado o Oracle Virtual Box Versão 

4.2.18 release 88780 para criar uma máquina virtual a ser utilizado nos testes. A 

máquina virtual foi configurada com 4 (quatro) CPUs virtuais e 2.048 MB de memória 

principal e um disco rígido dinamicamente alocavel de 100 GB. Nesta máquina virtual 

foi instalado o sistema operacional Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter 64-

bit. 

 Após o sistema operacional estar instalado e ativo junto à Microsoft, foi 

instalado o SGBD Oracle Database 11g Release 2 (11.2.0.1.0). Para uma melhor 

manipulação da ferramenta SQL Plus, foi instalada a ferramenta Oracle SQL Developer 

3.2.2 (3.2.20.09.87). 

As versões de cada software foram escolhidas por serem as versões estáveis 

mais recentes à época da pesquisa, visando um melhor desempenho e aproveitamento da 

pesquisa. 

Para realizar os testes, foi feita uma modelagem constituída de três tabelas, 

médico, paciente e consulta. 

 



  

 

 

Figura 02. Estrutura de dados para testes 

 

Além dessas tabelas foi criada uma visão para trazer de modo simples vários 

dados sobre o banco de dados. Seu comando de criação pode ser verificado na figura 03. 

 

CREATE VIEW "VW_FBDB_DATA" AS 

 SELECT 

 (TO_CHAR(SYSDATE,'DD/MM/YYYY HH:MI:SS')) as "DATAHORA" 

 ,(SELECT DBMS_FLASHBACK.GET_SYSTEM_CHANGE_NUMBER 

FROM DUAL ) as "SCN" 

 ,(select sum(bytes)/1024/1024 from v$datafile) as "DATAFILES-SIZE(MB)" 

FROM DUAL; 

 

Figura 03. Comando de criação da Visão. 

 



  

As tabelas e visão foram criadas dentro do schema FATEC no banco de dados, 

que foi criado para possuir todos os objetos a serem utilizados nestes testes. 

Uma modelagem simples com apenas três tabelas já atende às necessidades da 

nossa pesquisa. Uma vez que já é possível verificar as funcionalidades da ferramenta 

Oracle Flashback Database. 

7. Resultados obtidos 

Para verificar a eficiência da ferramenta Oracle Flashback Database em manipular 

dados de vários tipos de operação no banco de dados, foram realizados 5 (cinco) testes 

no SGBD instalado na máquina virtual. 

Cada um utilizou um tipo diferente de operação que seria posteriormente 

desfeita pelo Oracle Flashback Database. De forma genérica e sintetizada os testes 

seguiram o roteiro exposto na figura 04. 

1.Execução do script pré-elaborado para cada teste  

a.Verificar a Data e Hora, SCN e Tamanho dos Datafiles (usando a view) 

antes dos demais comandos 

b.Comando Select ou similar para verificar o estado dos dados e/ou da 

estrutura antes do comando de manipulação dos dados e/ou estrutura 

c.Comando de manipulação dos dados e/ou estrutura 

d.Comando Select ou similar para verificar o estado dos dados e/ou da 

estrutura após o comando de manipulação dos dados e/ou estrutura 

e.Commitar as alterações feiras 

f.Verificar a Data e Hora,  SCN e Tamanho dos Datafiles (usando a view) 

após todos os demais comandos 

2.Executar o comando “SHUTDOWN IMMEDIATE”, que fecha e desmonta o 

banco de dados 

3.Executar o comando “STARTUP MOUNT”, que monta o banco de dados, mas 

sem abri-lo à conexões 

4.Executar o comando do Flashback com os parâmetros de cada teste (retornando 

para um determinado SCN ou Timestamp) 

5.Executar o comando “SHUTDOWN IMMEDIATE” 

6.Executar o comando “STARTUP MOUNT” 

7.Executar o comando “ALTER DATABASE OPEN RESETLOGS”, que abre o 

banco de dados para uso limpando os logs das alterações recém desfeitas 

8.Verificar a Data e Hora,  SCN e Tamanho dos Datafiles (usando a view) para 

verificar os parâmetros após o Flashback 



  

9.Comando Select ou similar para verificar o estado dos dados e/ou da estrutura 

após o Flashback 

 

Figura 04. Roteiro de testes. 

 

Para executar o comando do Flashback basta seguir a sintaxe detalhada pelo 

fornecedor da ferramenta (Oracle). 

 

Figura 05: Sintaxe comando Flashback 

Fonte: Oracle. “Flashback Database – Documentation”. 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_9011.htm, 

Novembro 

7.1. Comando INSERT 

Neste teste foi verificado o comportamento em caso de ser realizado o Flashback para 

desfazer inserções recém-feitas no banco de dados. 

 O teste começou ao executar, utilizando o SQL Plus, o comando 

“@C:\scripts\01_insert.sql;”. 

 Este comando executa o script já anteriormente preparado e armazenado na 

pasta C:\scripts\ da máquina virtual, contendo os comandos descritos na figura 06. 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA; 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (302 , 4 , 5 

, (SYSDATE+(199)+(-1)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (303 , 3 , 2 

, (SYSDATE+(-100)+(4)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (304 , 5 , 9 

, (SYSDATE+(-147)+(6)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (305 , 2 , 7 

, (SYSDATE+(126)+(1)/24)); 

http://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14200/statements_9011.htm


  

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (306 , 5 , 9 

, (SYSDATE+(-85)+(-3)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (307 , 2 , 4 

, (SYSDATE+(-3)+(6)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (308 , 1 , 4 

, (SYSDATE+(122)+(1)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (309 , 4 , 1 

, (SYSDATE+(319)+(-3)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (310 , 2 , 1 

, (SYSDATE+(-156)+(-1)/24)); 

INSERT INTO CONSULTA 

(COD_CONSULTA,COD_MEDICO,COD_PACIENTE,DATA) VALUES (311 , 1 , 8 

, (SYSDATE+(166)+(3)/24)); 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA; 

commit; 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

 

Figura 06. Comando INSERT 

 

 O script resultou nas alterações esperadas e forneceu os dados necessários para 

poder desfazê-las. Após deixar a base de dados apenas montada, mas não aberta foi 

executado o comando “FLASHBACK DATABASE TO SCN 1156971;” que realiza a 

operação Flashback Database. Como parâmetros foram utilizados o Flashback do 

banco de dados inteiro para como ele estava quando tinha o SCN número 1156971, que 

era o SCN imediatamente anterior à execução do script. A execução do comando foi 

rápida, durando aproximadamente 5 (cinco) segundos, após a execução do comando do 

Flashback, para abrir novamente o banco foi executado o comando “ALTER 

DATABASE OPEN RESETLOGS;” que encerra a operação do banco de dados e o 

reabre para verificar as alterações. 

 Após estar conectado no banco de dados aberto foi verificado os dados e que 

suas alterações haviam sido desfeitas. 

7.2. Comando UPDATE 

Neste teste foi verificado o comportamento em caso de ser realizado o Flashback para 

desfazer atualizações em dados recém-feitas no banco de dados. 



  

 O teste começou ao executar, utilizando o SQL Plus, o comando 

“@C:\scripts\02_update.sql;” contendo o comando de update descrito na figura 07. 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA WHERE DATA BETWEEN 

TO_DATE('01/03/2013','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('31/03/2013','DD/MM/YYYY'); 

UPDATE CONSULTA SET DATA = TO_DATE('01/02/2013','DD/MM/YYYY') 

WHERE DATA BETWEEN TO_DATE('01/03/2013','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('31/03/2013','DD/MM/YYYY'); 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA WHERE DATA BETWEEN 

TO_DATE('01/03/2013','DD/MM/YYYY') AND 

TO_DATE('31/03/2013','DD/MM/YYYY'); 

commit; 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

 

Figura 07. Comando UPDATE 

 O script resultou nas alterações esperadas e forneceu os dados necessários para 

poder desfazê-las.  

 Então após deixar a base de dados apenas montada, mas não aberta foi 

executado o comando do Flashback como a seguir, “FLASHBACK DATABASE TO 

SCN 1158630;”. 

 Como parâmetros foram utilizados o Flashback do banco de dados inteiro para 

como ele estava quando tinha o SCN número 1158630, que era o SCN imediatamente 

anterior à execução do script. 

 Esse comando seguiu o mesmo procedimento já descrito, alterando apenas o tipo 

de informação que seria verificada, no caso, foi verificado que informações alteradas 

retornaram para seu estado antes da alteração após realizar o Flashback. 

7.3. Comando DELETE 

Neste teste foi verificado o comportamento em caso de ser realizado o Flashback para 

desfazer exclusões recém-feitas no banco de dados. 

 O teste começou ao executar, utilizando o SQL Plus, o comando 

“@C:\scripts\03_delete.sql;” que continha um comando para deletar informações no 

banco de dados. O comando esta exposto na figura 08. 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA WHERE COD_MEDICO = 6; 

DELETE CONSULTA WHERE COD_MEDICO = 6; 

SELECT COUNT(*) FROM CONSULTA WHERE COD_MEDICO = 6; 

commit; 



  

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

 

Figura 08. Comando Delete. 

 O script resultou nas alterações esperadas e forneceu os dados necessários para 

poder desfaze-las. 

 Então após deixar a base de dados apenas montada mas não aberta foi executado 

o comando do Flashback como a seguir, “FLASHBACK DATABASE TO SCN 

1162163;”. 

 Como parâmetros foram utilizados o Flashback do banco de dados inteiro para 

como ele estava quando tinha o SCN número 1162163, que era o SCN imediatamente 

anterior à execução do script. 

 Após realizar o procedimento já descrito pode se verificar que informações que 

haviam sido deletadas retornaram para o banco após a realização do comando Flashback 

Database, constatando assim que esse teste atingiu seu objetivo desfazendo alterações. 

7.4. Comando CREATE TABLE 

Neste teste foi verificado o comportamento em caso de ser realizado o Flashback para 

desfazer a criação de uma tabela recém-realizada no banco de dados. 

 O teste começou ao executar, utilizando o SQL Plus, o comando 

“@C:\scripts\04_create_table.sql;” que executava a criação de uma tabela dentro do 

banco de dados testado, conforme exposto na figura 09 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

DESC ESPECIALIDADE; 

CREATE TABLE ESPECIALIDADE  

( 

  COD_ESPECIALIDADE NUMBER NOT NULL,  

  NOME_ESPECIALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL,  

  CONSTRAINT ESPECIALIDADE_PK PRIMARY KEY (COD_ESPECIALIDADE) 

ENABLE  

); 

DESC ESPECIALIDADE; 

commit; 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

Figura 09. Comando Create Table.  

 

 O script resultou nas alterações esperadas e forneceu os dados necessários para 

poder desfazê-las. 



  

 Então após deixar a base de dados apenas montada, mas não aberta foi 

executado o comando do Flashback como a seguir, “FLASHBACK DATABASE TO 

SCN 1163900;”. 

 Como parâmetros foram utilizados o Flashback do banco de dados inteiro para 

como ele estava quando tinha o SCN número 1162163, que era o SCN imediatamente 

anterior à execução do script. 

 Seguindo o procedimento adotado como padrão nos testes pode se verificar que 

após se realizar o procedimento um banco de dados que havia sido criado recentemente 

não estava presente mais no banco, constatando o sucesso no teste realizado. 

 

 7.5. Comando DROP INDEX 

Neste teste foi verificado o comportamento em caso de ser realizado o Flashback para 

desfazer a exclusão de um índice recém-realizada no banco de dados. 

 O teste começou ao executar, utilizando o SQL Plus, o comando 

“@C:\scripts\05_drop_index.sql;” que exclui uma Index do banco conforme figura 10. 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE FROM DBA_OBJECTS WHERE 

OBJECT_NAME LIKE '%IX_MEDICO%'; 

DROP INDEX IX_MEDICO; 

SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE FROM DBA_OBJECTS WHERE 

OBJECT_NAME LIKE '%IX_MEDICO%'; 

commit; 

SELECT * FROM VW_FBDB_DATA; 

 

Figura 10. Comando Drop Index 

 

 O script resultou nas alterações esperadas e forneceu os dados necessários para 

poder desfazê-las. 

 Então após deixar a base de dados apenas montada, mas não aberta foi 

executado o comando do Flashback como a seguir, “FLASHBACK DATABASE TO 

TIMESTAMP SYSDATE-(15*(1/24/60));”. 

 Como parâmetros foram utilizados o Flashback do banco de dados inteiro para 

como ele estava há 15 (quinze) minutos, que era um horário imediatamente anterior à 

execução do script. Após se conectar novamente ao banco pode se verificar que 

utilizando o método Timestamp para realizar a recuperação se obteve sucesso, 

recuperando assim o Index que havia sido excluído. Mostrando assim que tanto pelo 

system Change Number quanto pelo Timestamp é eficiente a recuperação pelo método 

point-in-time. 



  

8. Conclusão 

Podemos concluir baseado nos conceitos levantados, que diante da necessidade de uma 

recuperação de dados eficiente, e dos riscos que um desastre no ambiente pode causar, a 

utilização da recuperação point-in-time com a ferramenta Flashback Database para 

recuperar uma informação é eficiente e eficaz. 

 Nos testes adotados dentro do ambiente Oracle conseguimos verificar a 

eficiência e facilidade do uso da ferramenta  Oracle Flashback Database que possibilita 

recuperar dados em um período específico do tempo de maneira fácil e rápida, 

diminuindo assim os problemas causados por uma parada inesperada no banco e 

garantindo que as informações estão seguras e poderão ser restauradas caso o método 

point-in-time esteja devidamente configurado no banco de dados. 

 Através dos testes pode-se notar que nas cinco situações simuladas, a 

recuperação com a ferramenta Oracle Flashback Database teve seu funcionamento 

constatado, mostrando que o mesmo pode ser adotado em diversas situações 

necessárias. 

 Com a recuperação point-in-time tivemos uma recuperação rápida e totalmente 

eficiente, não tendo nenhum problema com inconsistência ou corrupção de dados 

durante o procedimento. O método se mostrou de fácil uso, sendo necessário um 

conhecimento da ferramenta e poucas linhas de comando para realizar a recuperação em 

um ambiente preparado. Essa facilidade pode surgir como uma vantagem para 

gerenciadores de banco de dados que desejem possuir uma ferramenta que consiga 

realizar recuperações de maneira fácil, rápida e eficaz, diminuindo assim os impactos 

que o ambiente possa sofrer durante o downtime não planejado. 

 Nota-se assim que tal método de recuperação de dados é válido para ser 

utilizado em ambientes reais de alta disponibilidade, garantindo a segurança dos dados, 

a velocidade na recuperação e facilidade de uso. A ferramenta Oracle Flashback 

Database se mostrou satisfatória provando assim que em um ambiente Oracle real é 

possível utiliza-la para garantir a segurança das informações e possibilitando uma volta 

no tempo tanto pelo método System Change Number, onde se utilizava os códigos de 

referência de alterações para definir um período para se recuperar, quanto pelo método 

timestamp, onde se utilizava uma hora e data específica para realizar a recuperação das 

informações. Essa ferramenta assim consegue diminuir os problemas que uma 

recuperação ineficaz pode causar, e aumentar a qualidade que a recuperação pode ter em 

um ambiente que se deseje utilizar a ferramenta. 
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